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261 หมูที่ 10  ซอย-  ถนนธาตุพนม-แกงกะเบา  แขวง/ตําบล -
  เขต/อําเภอ ธาตุพนม  จังหวัดนครพนม  48110

พื้นที่ 54.45 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 12,348 คน
ชาย 6,221 คน

หญิง 6,127 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 20 กันยายน 2564



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

เทศบาลตําบลน้ําก่ํา
อําเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลน้ําก่ํา

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นของเทศบาลตําบลน้ําก่ํา จะไดเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปตอสภาเทศบาลตําบลน้ําก่ําอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทองถิ่นเทศบาลตําบลน้ําก่ํา จึงขอชี้
แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนิน
การ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 25,809,099.31 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 18,235,732.44 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 3,449,067.58 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 1 โครงการ รวม 
49,488.12 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2564 องค์กรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.1 รายรับจริง จํานวน 66,028,239.57 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 7,370.00 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 294,207.27 บาท

หมวดรายไดจากทรัพย์สิน จํานวน 108,712.55 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ จํานวน 915,111.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 61,850.00 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 26,305,222.63 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 38,335,766.12 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 310,936.00 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 58,923,848.62 บาท ประกอบดวย



งบกลาง จํานวน 17,428,290.06 บาท

งบบุคลากร จํานวน 18,350,962.94 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 17,531,614.22 บาท

งบลงทุน จํานวน 1,537,300.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 4,075,681.40 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 177,436.00 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 386,420.00 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลน้ําก่ํา
อําเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 7,370.00 116,100.00 111,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

294,207.27 365,200.00 751,256.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 108,712.55 110,000.00 125,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และ
กิจการพาณิชย์

915,111.00 600,000.00 995,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 61,850.00 56,000.00 82,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,387,250.82 1,247,300.00 2,064,256.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 26,305,222.63 27,555,246.00 28,935,744.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

26,305,222.63 27,555,246.00 28,935,744.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 38,335,766.12 41,197,454.00 37,500,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

38,335,766.12 41,197,454.00 37,500,000.00

รวม 66,028,239.57 70,000,000.00 68,500,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลน้ําก่ํา
อําเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 17,428,290.06 17,971,601.00 18,660,344.00

งบบุคลากร 18,350,962.94 27,991,272.00 27,527,620.00

งบดําเนินงาน 17,531,614.22 17,269,127.00 13,901,136.00

งบลงทุน 1,537,300.00 1,897,000.00 4,721,500.00

งบเงินอุดหนุน 4,075,681.40 4,871,000.00 3,689,400.00

รวมจายจากงบประมาณ 58,923,848.62 70,000,000.00 68,500,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ
เทศบาลตําบลน้ําก่ํา

อําเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตําบลน้ําก่ํา
อําเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 10,997,590

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,961,660

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 16,491,806

แผนงานสาธารณสุข 8,389,040

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,134,200

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 661,160

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 293,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 7,687,200

แผนงานการพาณิชย์ 1,224,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 18,660,344

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 68,500,000







รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลน้ําก่ํา

อําเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 18,660,344 18,660,344
    งบกลาง 18,660,344 18,660,344

หน้า : 1/10



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 6,620,040 355,320 2,068,360 194,640 9,238,360
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,875,320 0 0 0 2,875,320

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,744,720 355,320 2,068,360 194,640 6,363,040

งบดําเนินงาน 1,155,000 0 505,330 30,000 1,690,330
    ค่าตอบแทน 85,000 0 65,000 10,000 160,000

    ค่าใช้สอย 360,000 0 405,000 20,000 785,000

    ค่าวัสดุ 160,000 0 35,330 0 195,330

    ค่าสาธารณูปโภค 550,000 0 0 0 550,000

งบลงทุน 29,600 0 35,800 3,500 68,900
    ค่าครุภัณฑ์ 29,600 0 35,800 3,500 68,900

รวม 7,804,640 355,320 2,609,490 228,140 10,997,590

หน้า : 2/10



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานเทศกิจ
งานป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย
รวม

งบบุคลากร 1,729,620 872,040 2,601,660
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,729,620 872,040 2,601,660

งบดําเนินงาน 0 360,000 360,000
    ค่าตอบแทน 0 20,000 20,000

    ค่าใช้สอย 0 220,000 220,000

    ค่าวัสดุ 0 120,000 120,000

รวม 1,729,620 1,232,040 2,961,660

หน้า : 3/10



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 355,320 7,886,280 8,241,600
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 355,320 7,886,280 8,241,600

งบดําเนินงาน 0 5,427,806 5,427,806
    ค่าใช้สอย 0 3,542,265 3,542,265

    ค่าวัสดุ 0 1,885,541 1,885,541

งบเงินอุดหนุน 0 2,822,400 2,822,400
    เงินอุดหนุน 0 2,822,400 2,822,400

รวม 355,320 16,136,486 16,491,806

หน้า : 4/10



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบบุคลากร 2,855,040 0 2,855,040
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,855,040 0 2,855,040

งบดําเนินงาน 1,350,000 1,234,000 2,584,000
    ค่าตอบแทน 30,000 0 30,000

    ค่าใช้สอย 860,000 1,124,000 1,984,000

    ค่าวัสดุ 460,000 110,000 570,000

งบลงทุน 0 2,550,000 2,550,000
    ค่าครุภัณฑ์ 0 2,550,000 2,550,000

งบเงินอุดหนุน 0 400,000 400,000
    เงินอุดหนุน 0 400,000 400,000

รวม 4,205,040 4,184,000 8,389,040

หน้า : 5/10



แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสังคมสงเคราะห์

รวม

งบบุคลากร 973,200 973,200
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 973,200 973,200

งบดําเนินงาน 154,000 154,000
    ค่าตอบแทน 40,000 40,000

    ค่าใช้สอย 99,000 99,000

    ค่าวัสดุ 15,000 15,000

งบลงทุน 7,000 7,000
    ค่าครุภัณฑ์ 7,000 7,000

รวม 1,134,200 1,134,200

หน้า : 6/10



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบบุคลากร 374,160 374,160
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 374,160 374,160

งบดําเนินงาน 20,000 20,000
    ค่าตอบแทน 15,000 15,000

    ค่าใช้สอย 5,000 5,000

งบเงินอุดหนุน 267,000 267,000
    เงินอุดหนุน 267,000 267,000

รวม 661,160 661,160

หน้า : 7/10



แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

งานวิชาการวางแผน
และส่งเสริมการท่อง

เที่ยว
รวม

งบบุคลากร 0 273,000 273,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 273,000 273,000

งบดําเนินงาน 20,000 0 20,000
    ค่าใช้สอย 20,000 0 20,000

รวม 20,000 273,000 293,000

หน้า : 8/10



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 896,880 2,073,720 2,970,600
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 896,880 2,073,720 2,970,600

งบดําเนินงาน 1,613,000 808,000 2,421,000
    ค่าตอบแทน 50,000 0 50,000

    ค่าใช้สอย 445,000 808,000 1,253,000

    ค่าวัสดุ 618,000 0 618,000

    ค่าสาธารณูปโภค 500,000 0 500,000

งบลงทุน 223,600 1,872,000 2,095,600
    ค่าครุภัณฑ์ 223,600 0 223,600

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 1,872,000 1,872,000

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

รวม 2,733,480 4,953,720 7,687,200

หน้า : 9/10



แผนงานการพาณิชย์

งานงบ งานกิจการประปา รวม

งบดําเนินงาน 1,224,000 1,224,000
    ค่าใช้สอย 504,000 504,000

    ค่าวัสดุ 220,000 220,000

    ค่าสาธารณูปโภค 500,000 500,000

รวม 1,224,000 1,224,000

หน้า : 10/10



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลน้ําก่ํา
อําเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565
หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 61,143.16 0.00 61,000.00 -100.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงท้องที่ 47,652.00 0.00 47,600.00 -100.00 % 0.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 0.00 0.00 0.00 100.00 % 105,000.00
     ภาษีป้าย 7,520.00 7,370.00 7,500.00 -20.00 % 6,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 116,315.16 7,370.00 116,100.00 111,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 2,677.20 4,647.27 0.00 0.00 % 0.00
     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 354,420.00 280,050.00 354,000.00 108.46 % 737,956.00
     ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อ
การโฆษณา

1,060.00 770.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 238.00 5,435.00 0.00 0.00 % 0.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 920.00 590.00 1,200.00 8.33 % 1,300.00
     ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 1,564.00 0.00 10,000.00 -100.00 % 0.00
     ค่าใบอนุญาตรับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 9,000.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 0.00 980.00 0.00 0.00 % 0.00
     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 0.00 75.00 0.00 0.00 % 0.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ 1,673.00 1,660.00 0.00 100.00 % 12,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 371,552.20 294,207.27 365,200.00 751,256.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย 109,210.46 108,712.55 110,000.00 13.64 % 125,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 109,210.46 108,712.55 110,000.00 125,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์
     เงินสนับสนุนจากกิจการประปา 0.00 0.00 600,000.00 -100.00 % 0.00
     รายได้จากประปา 954,946.00 915,111.00 0.00 0.00 % 0.00
     รายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์หรือกิจการอื่น ๆ 0.00 0.00 0.00 100.00 % 995,000.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ 954,946.00 915,111.00 600,000.00 995,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง 0.00 0.00 5,000.00 -100.00 % 0.00
     ค่าเขียนแบบแปลน 0.00 0.00 0.00 100.00 % 12,000.00
     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 225,850.00 61,850.00 51,000.00 37.25 % 70,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 225,850.00 61,850.00 56,000.00 82,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 11,760,665.80 10,955,867.03 11,760,665.00 2.47 % 12,051,453.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 4,526,285.99 4,478,199.94 4,526,285.00 8.83 % 4,926,018.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 58,531.69 197,167.71 187,913.00 15.42 % 216,883.00
     ภาษีสรรพสามิต 10,790,685.68 9,371,380.23 9,940,760.00 3.70 % 10,308,518.00
     ค่าภาคหลวงแร่ 250,382.85 128,116.78 250,382.00 -43.71 % 140,932.00
     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 0.00 63,094.94 46,798.00 48.30 % 69,403.00
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รายรับจริง ประมาณการ
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     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

842,443.00 1,111,396.00 842,443.00 45.12 % 1,222,537.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 28,228,995.01 26,305,222.63 27,555,246.00 28,935,744.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป 40,704,249.39 38,335,766.12 41,197,454.00 -8.97 % 37,500,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 40,704,249.39 38,335,766.12 41,197,454.00 37,500,000.00
รวมทุกหมวด 70,711,118.22 66,028,239.57 70,000,000.00 68,500,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลน้ําก่ํา

อําเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 68,500,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 111,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 105,000 บาท

ภาษีป้าย จํานวน 6,000 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 751,256 บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 737,956 บาท

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 1,300 บาท

ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ จํานวน 12,000 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 125,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 125,000 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ รวม 995,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์หรือกิจการอื่น ๆ จํานวน 995,000 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 82,000 บาท
ค่าเขียนแบบแปลน จํานวน 12,000 บาท

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 70,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 28,935,744 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 12,051,453 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 4,926,018 บาท

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 216,883 บาท

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 10,308,518 บาท

ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 140,932 บาท

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 69,403 บาท
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ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 1,222,537 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 37,500,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 37,500,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 21/9/2564  10:12:39 หน้า : 2/2



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

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 0 411,042 441,172 -10.99 % 392,669

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 0 12,166,200 13,000,800 4.36 % 13,567,200

เบี้ยยังชีพความพิการ 0 2,904,000 3,000,000 1.44 % 3,043,200

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 0 126,000 150,000 0 % 150,000

เงินสํารองจาย 0 22,100 1,400,860 -83.42 % 232,299

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 0 100 % 868,072

- เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 0 235,000 235,000 15.7 % 271,904

เงินชวยพิเศษ (เงินชวยเหลือคาทําศพ) 0 0 30,000 -83.33 % 5,000

เงินบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศ
ไทย(ส.ท.ท.)

0 0 451 28,724.83 % 130,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลน้ําก่ํา
อําเภอธาตุพนม    จังหวัดนครพนม
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล 
(กสท.)

0 974,576.06 0 0 % 0

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

0 589,372 864,076 -100 % 0

รวมงบกลาง 0 17,428,290.06 19,122,359 18,660,344
รวมงบกลาง 0 17,428,290.06 19,122,359.38 18,660,344
รวมงบกลาง 0 17,428,290.06 19,122,359.38 18,660,344

รวมแผนงานงบกลาง 0 17,428,290.06 19,122,359.38 18,660,344
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

0 0 575,520 30.8 % 752,760

คาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 180,000

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 0 0 120,000 -100 % 0

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 0 0 120,000 50 % 180,000

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

0 24,840 148,720 39.43 % 207,360
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

0 1,349,640 1,290,400 20.52 % 1,555,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 0 1,374,480 2,254,640 2,875,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 743,088.39 1,091,102 63.57 % 1,784,760

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 156,000 -100 % 0

เงินประจําตําแหนง 0 42,000 82,000 104.88 % 168,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 3,508,520 3,990,408 -59 % 1,635,960

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 297,830 369,000 -57.72 % 156,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 4,591,438.39 5,688,510 3,744,720
รวมงบบุคลากร 0 5,965,918.39 7,943,149.62 6,620,040

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 50,000 -40 % 30,000

คาเบี้ยประชุม 0 9,437.5 30,000 -66.67 % 10,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 20,000 -50 % 10,000

คาเชาบ้าน 0 0 0 100 % 15,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 20,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 40,550 30,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 49,987.5 130,000 85,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 76,658.79 1,308,882 -100 % 0

-  คาจ้างเหมาเชาเครื่องถายเอกสาร       0 0 52,000 -100 % 0

-  คาใช้จายในการเผยแพรประชาสัมพันธ์ 0 0 10,000 -50 % 5,000

-  คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ 0 0 10,000 -50 % 5,000

-  คาบอกรับวารสาร และคาถาย
เอกสาร/เข้าเลมเอกสาร

0 0 5,000 0 % 5,000

คาจ้างเหมาบริการเชาเครื่องถายเอกสาร 0 0 0 100 % 10,000

คาจ้างเหมาบริการพนักงานจ้างเหมาราย
เดือน

0 0 112,118 87.3 % 210,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 27,395 0 100 % 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาของขวัญ ของรางวัล และเงินรางวัล 0 0 10,000 -50 % 5,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาใช้จายโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
เทศบาลตําบลน้ําก่ํา

0 0 5,000 0 % 5,000

คาใช้จายในการชวยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหน้าที่

0 0 0 100 % 15,000

คาใช้จายในการดําเนินการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นกรณีครบ
วาระหรือกรณีตําแหนงวาง

0 0 894,200 -98.88 % 10,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 83,116 80,000 -81.25 % 15,000

คาใช้จายในการทัศนศึกษาดูงาน 0 0 10,000 -50 % 5,000

คาใช้จายในการสงเสริมสนับสนุนประชาคม
ตาง ๆ

0 0 5,000 0 % 5,000

คาพวงมาลา พวงมาลัยและดอกไม้ 0 2,000 0 100 % 5,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 238,439.47 285,000 -82.46 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0 427,609.26 2,787,200 360,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 72,734 130,000 -92.31 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 111,297 140,000 -92.86 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 3,900 115,000 -82.61 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 419,530 350,000 -71.43 % 100,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 7,400 10,000 0 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 29,640 30,000 -66.67 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 644,501 775,000 160,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 0 471,393.12 450,000 0 % 450,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 0 40,023.57 40,000 -12.5 % 35,000

คาบริการโทรศัพท์ 0 2,702.82 20,000 -75 % 5,000

คาบริการไปรษณีย์ 0 2,693.6 10,000 -50 % 5,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 89,880 126,000 -68.25 % 40,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง 0 0 0 100 % 15,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 606,693.11 646,000 550,000
รวมงบดําเนินงาน 0 1,728,790.87 4,338,200 1,155,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

โครงการจัดซื้อเก้าอี้จัดเลี้ยง รุนพิงใหญ 
ขนาดกว้าง 44 ซม. ยาว 59 ซม. สูง 90 ซม. 
 จํานวน 60 ตัวๆละ 750 บาท

0 0 45,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการจัดซื้อชุดกล้องวงจรปิด เพื่อปรับ
ปรุงระบบกล้องวงจรปิด ประกอบด้วย
1. กล้องวงจรปิดระบบ AHD ทรงกระบอก 
5MP พร้อมติดตั้ง 4 ตัวๆ ละ 5,790 บาท 
2. HDD ฮาร์ดดิสก์ 8TB พร้อมติดตั้ง 
จํานวน 1 ลูกๆละ 13,760 บาท
3. DVR 5 in 1 เครื่องบันทึก 32 ch รุน 
HA-8553H2 hi-view พร้อมติดตั้ง จํานวน 
1 เครื่องๆ ละ 39,860 บาท

0 0 76,780 -100 % 0

โครงการจัดซื้อชุดโต๊ะทํางาน ขนาด 1.40 
เมตร จํานวน1 ตัวๆละ 19,000 บาท

0 0 19,000 -100 % 0

โครงการจัดซื้อชุดโต๊ะทํางานผู้บริหาร 
ขนาด 1.6 เมตร จํานวน 2 ตัวๆละ 25,000 
บาท 

0 0 50,000 -100 % 0

โครงการจัดซื้อชุดโต๊ะทํางานผู้บริหาร 
ขนาด 1.80 เมตร  พร้อมเก้าอี้  จํานวน 2 
ตัวๆละ 29,000 บาท

0 0 58,000 -100 % 0

โครงการจัดซื้อชุดรับแขกพร้อมโต๊ะกลาง 
จํานวน 1 ชุดๆละ 29,000 บาท

0 0 29,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจกสูง 3 ฟุต 
ตั้งไว้ 6,500 บาท เพื่อจัดซื้อตู้บานเลื่อน
กระจกสูง 3 ฟุต จํานวน 1 หลัง  เป็นตู้ทํา
จากเหล็กแผนหนา 0.5 มิลลิเมตร ปั้มขึ้นรูป 
ขนาด 91.4x 45.7 x 183 เซนติเมตร 
กระจกใสหนา 3 มิลลิเมตร มีมือจับแบบฝัง
พร้อมกุญแจ รางลิ้นชักทําจากเหล็กหนาตัด
พับปั้มขึ้นรูป ลูกล้อลิ้นชักทําจากไนลอนซิก
ขอบเหล็ก มีแผนชั้นวาง 3 แผน พร้อม
ตะขอ 

0 0 6,500 -100 % 0

โครงการจัดซื้อโต๊ะทํางาน  ขนาด 1,200 x 
600 x 750มิลลิเมตร จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 
3,500 บาท เป็นเงิน 7,000 บาท 

0 0 7,000 -100 % 0

โครงการจัดซื้อโต๊ะหมูบูชา จํานวน 1 ชุดๆ
ละ 8,400 บาท 

0 0 8,400 -100 % 0

โครงการจัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์ หน้าเมลา
มีนขาว ขนาดกว้าง 75 ซม. ยาว 180 
ซม.สูง 75 ซม. จํานวน 5 ตัวๆละ 2,800 
บาท

0 0 14,000 -100 % 0

ตู้เหล็ก 2 บาน 0 0 0 100 % 11,800

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
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โครงการจัดซื้อชุดประชุมไร้สาย ตั้งไว้ 
195,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1.1 ชุดไมค์ไร้สาย จํานวน 3 ชุด ไมค์ 24 
ตัว เป็นระบบคลื่น UHF เป็นชุดประชุม 8 
ไมค์ มีจอแสดงผล ก้านไมค์ยาว 45 
เซนติเมตร คาสัญญาณตอสัญญาณรบกวน
ไมน้อยกวา 105 dB ตัวไมค์ใช้ถาน AA 2 
ก้อน
1.2 ตู้ลําโพงแขวนผนัง จํานวน 2 คู เป็นตู้
ลําโพง 8 นิ้ว ตอบสนองความถี่ 60 Hz - 
20 kHz รองรับกําลังสูงสุด 220 วัตต์
1.3 มิกเซอร์ จํานวน 1 เครื่อง เป็นมิกเซอร์ 
16 อินพุต ชองไมค์ 8 ชอง ชองสเตอริโอ
อินพุต 4 ชอง ชอง AUX 4 ชอง มีกราฟ
ฟิคอีควอไลเซอร์ 9 แบนด์ มีดิจิตอลมัลติเอ
ฟเฟค มี USB / MP3 /BLUETOOTH
1.4 เพาเวอร์แอมป จํานวน 1 เครื่อง กําลัง
ขับ 150 + 150 วัตต์ ที่ 8 โอห์ม กําลังขับ
สูงสุด 450 วัตต์ ตอบสนองความถี่ 60 Hz - 
20 kHz เป็นเพาเวอร์แอมปคลาส AB , 
Damping factor ไมน้อยกวา 400
1.5 ตู้แร็ค จํานวน 1 ใบ เป็นตู้แร็คไม้ 3 ฝา 
มีล้อเข็น ขนาดสูง 14U ความลึก 24 นิ้ว
1.6 เอาท์เลทเบรกเกอร์ จํานวน 6 ตัว มี
ปลั๊กเอาท์เลทขนาด 10 ชอง มีเบรกเกอร์ 
20A มีหน้าจอบอกแรงดันไฟฟ้า

0 0 195,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

โครงการจัดซื้อตู้เย็นขนาด 5 คิว บิกฟุต 
จํานวน 1 เครื่อง

0 0 6,400 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า 0 0 12,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา ชนิด 
Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)

0 0 0 100 % 17,800

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 527,080 29,600
รวมงบลงทุน 0 0 527,080 29,600

รวมงานบริหารทั่วไป 0 7,694,709.26 12,808,429.62 7,804,640
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 355,320

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 355,320
รวมงบบุคลากร 0 0 0 355,320

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0 0 0 355,320
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 437,404.48 638,480 98.26 % 1,265,880

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 1,775 72,000 0 % 72,000

เงินประจําตําแหนง 0 903.23 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 431,220 654,564 -4.63 % 624,240

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 20,470 60,000 7.07 % 64,240

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 891,772.71 1,467,044 2,068,360
รวมงบบุคลากร 0 891,772.71 1,467,044 2,068,360

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 20,000 0 % 20,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 0 % 5,000

คาเชาบ้าน 0 0 20,000 0 % 20,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 65,000 65,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาพนักงานรายเดือนในกองคลัง 0 0 326,000 -35.58 % 210,000

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

0 0 0 100 % 100,000

โครงการโปรแกรมระบบใบเสร็จคาน้ํา
ประปา-ขยะมูลฝอย

0 0 0 100 % 50,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 18,960 94,000 -78.72 % 20,000

คาใช้จายในการบํารุงรักษาและซอมแซม
ครุภัณฑ์

0 7,390 0 0 % 0

โครงการเคลื่อนที่เพื่อการให้บริการด้านการ
จัดเก็บรายได้

0 0 0 100 % 5,000

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและเบียน
ทรัพย์สิน

0 0 498,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการฝึกอบรมพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ การ
เงิน การคลัง การพัสดุและปฏิบัติงานใน
ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-Laas)  และการ
ใช้ประโยชน์จากแผนที่ภาษี ของเทศบาล
ตําบลน้ําก่ํา  อําเภอธาตุพนม จังหวัด
นครพนม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

0 42,408 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 17,000 17.65 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 68,758 935,000 405,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 20,000 60,000 -66.67 % 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 20,000 10,000 -96.7 % 330

รวมค่าวัสดุ 0 40,000 70,000 35,330
รวมงบดําเนินงาน 0 108,758 1,070,000 505,330

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

โครงการจัดซื้อตู้เหล็กแบบสองบาน 2 
หลังๆละ 5,900 บาท

0 0 11,800 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ตู้เก็บเอกสารเหล็ก 0 11,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์สํานักงาน  0 30,000 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์สํานักงาน สําหรับงาน
ประมวลผล

0 0 0 100 % 22,000

เครื่องพิมพ์ดอทเมตริกซ์ 0 0 0 100 % 8,000

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์

0 8,000 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟ 0 5,900 5,800 0 % 5,800

โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับ
ประมวลผลแบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 
22,000 บาท

0 0 22,000 -100 % 0

โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED 
ขาว-ดํา ชนิด Network แบบที่ 1 
(28 หน้า/นาที) จํานวน 1 เครื่องๆละ 
8,900 บาท

0 0 8,900 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 54,900 48,500 35,800
รวมงบลงทุน 0 54,900 48,500 35,800

รวมงานบริหารงานคลัง 0 1,055,430.71 2,585,544 2,609,490
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 194,640

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 194,640
รวมงบบุคลากร 0 0 0 194,640

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 5,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 10,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 10,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 8,000
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 2,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 20,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 30,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 0 0 0 100 % 3,500

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 3,500
รวมงบลงทุน 0 0 0 3,500

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 0 228,140
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 0 8,750,139.97 15,393,973.62 10,997,590

วันที่พิมพ์ : 20/9/2564  10:03 หน้า : 16/55



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

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในเทศกาลตางๆ ประจําปี    

0 0 36,800 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 36,800 0
ค่าวัสดุ

วัสดุอื่น 0 0 17,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 0 17,000 0
รวมงบดําเนินงาน 0 0 53,800 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 0 0 53,800 0
งานเทศกิจ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 1,543,320

วันที่พิมพ์ : 20/9/2564  10:03 หน้า : 17/55



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

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 186,300

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 1,729,620
รวมงบบุคลากร 0 0 0 1,729,620
รวมงานเทศกิจ 0 0 0 1,729,620

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 369,480

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 466,440

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 36,120

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 872,040
รวมงบบุคลากร 0 0 0 872,040

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 72,600 30,000 -33.33 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 0 72,600 30,000 20,000
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ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

- โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในเทศกาลตางๆประจําปี    

0 5,000 6,200 -100 % 0

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในเทศกาลตาง ๆ ประจําปี 2565

0 0 0 100 % 5,000

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 64,850 0 100 % 5,000

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน

0 0 0 100 % 10,000

โครงการยับยั้งบรรเทาสาธารณภัยด้าน
สาธารณสุข

0 0 0 100 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 0 69,850 6,200 220,000
ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 0 0 100 % 100,000

วัสดุจราจร 0 0 0 100 % 20,000

วัสดุอื่น 0 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 0 20,000 120,000
รวมงบดําเนินงาน 0 142,450 56,200 360,000
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รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 0 142,450 56,200 1,232,040
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 0 142,450 110,000 2,961,660

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 355,320

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 355,320
รวมงบบุคลากร 0 0 0 355,320

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 0 0 0 355,320
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 4,299,240 5,357,640 24.14 % 6,651,240

เงินวิทยฐานะ 0 346,500 504,000 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 1,004,400 1,072,800 7.29 % 1,151,040

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 59,000 84,000 0 % 84,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 5,709,140 7,018,440 7,886,280
รวมงบบุคลากร 0 5,709,140 7,018,440 7,886,280
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งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการครูผู้สอน  0 637,000 1,578,000 -100 % 0

คาจ้างเหมาบริการครูอัตราจ้าง 0 0 0 100 % 504,000

คาจ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็ก 0 0 0 100 % 252,000

คาจ้างเหมาบริการรถรับ-สงนักเรียน 0 200,000 252,000 -28.57 % 180,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

การรณรงค์การป้องกันยาเสพติดในสถาน
ศึกษา  

0 21,000 15,000 -100 % 0

คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบลน้ําก่ํา

0 57,430 80,400 -13.21 % 69,780

คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศพด. 0 0 0 100 % 69,230

คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลน้ําก่ํา  

0 49,020 38,270 -100 % 0

คาเครื่องแบบนักเรียน ศพด. 0 0 0 100 % 48,300

คาเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลน้ําก่ํา

0 46,680 58,680 74.23 % 102,240

คาเครื่องแบบนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลน้ําก่ํา  

0 34,200 26,700 -100 % 0
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คาเครื่องอุปกรณ์การเรียนโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลน้ําก่ํา      

0 38,225 54,570 -100 % 0

คาเครื่องอุปกรณ์การเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลน้ําก่ํา  

0 22,800 17,800 -100 % 0

คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบลน้ําก่ํา

0 276,330 318,100 -15 % 270,400

คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลน้ําก่ํา

0 351,787 338,300 -100 % 0

คาจัดการเรียนการสอน (รายหัวสวนเพิ่ม 
Top Up) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบล
น้ําก่ํา

0 0 0 100 % 47,000

คาจัดการเรียนการสอน ศพด. 0 0 0 100 % 273,700

คาใช้จายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุด
โรงเรียน

0 0 100,000 -100 % 0

คาใช้จายในการพัฒนาข้าราชการครู 0 12,000 0 0 % 0

คาใช้จายในการพัฒนาแหลงเรียนรู้ใน
โรงเรียน

0 0 50,000 -100 % 0

คาใช้จายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 0 14,124 16,800 -42.86 % 9,600

คาปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน 0 0 54,000 11.11 % 60,000

คาหนังสือเรียน ศพด. 0 0 0 100 % 32,200

คาหนังสือเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตําบลน้ําก่ํา

0 61,891 84,920 -5.28 % 80,440
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คาหนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลน้ําก่ํา 

0 22,800 17,800 -100 % 0

คาอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาล 0 480,980 630,480 -100 % 0

คาอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตําบลน้ําก่ํา

0 0 0 100 % 634,200

คาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 0 1,010,060 807,000 -100 % 0

คาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลน้ําก่ํา

0 0 0 100 % 828,345

คาอุปกรณ์การเรียน โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลน้ําก่ํา

0 0 0 100 % 48,630

คาอุปกรณ์การเรียน ศพด. 0 0 0 100 % 32,200

โครงการแขงขันกีฬาสีภายในโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบลน้ําก่ํา

0 150,000 130,000 -100 % 0

โครงการประชุมผู้ปกครอง ของโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบลน้ําก่ํา 

0 0 5,000 -100 % 0

โครงการวันเด็กแหงชาติ 0 30,000 0 0 % 0

โครงการวันไหว้ครูในโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลน้ําก่ํา  

0 0 5,000 -100 % 0

ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน  0 20,000 20,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 3,536,327 4,698,820 3,542,265
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ค่าวัสดุ
วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 15,000 12,470.27 % 1,885,541

คาอาหารเสริม (นม) 0 1,823,006.22 2,165,307 -100 % 0

วัสดุกีฬา 0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 1,823,006.22 2,190,307 1,885,541
รวมงบดําเนินงาน 0 5,359,333.22 6,889,127 5,427,806

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

โครงการจัดซื้อชุดโต๊ะพร้อมเก้าอี้นักเรียน
ประถมศึกษา จํานวน 20 ชุดๆละ 2,000 
บาท 

0 0 40,000 -100 % 0

โครงการจัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 16 
นิ้ว/2เชือก จํานวน 8 ตัวๆละ 1,800 บาท

0 0 14,400 -100 % 0

ตู้เหล็ก แบบ  2  บาน  0 0 5,500 -100 % 0

โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้  0 0 19,000 -100 % 0

โต๊ะพร้อมเก้าอี้  0 0 3,600 -100 % 0

โต๊ะพร้อมเก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา 0 0 75,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้า  0 0 10,900 -100 % 0

เครื่องทําน้ําเย็นแบบตอทอ  0 0 50,000 -100 % 0
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

-  คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า 0 58,000 0 0 % 0

- คาจัดซื้อคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ  0 220,000 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติด
ตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  

0 8,600 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์เอกสารชนิด เลเซอร์ 
หรือ  LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที)  

0 5,200 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 291,800 218,400 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ

โครงการปรับปรุง/ซอมแซมอาคารเรียน
และอาคารประกอบ 

0 0 87,600 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 87,600 0
รวมงบลงทุน 0 291,800 306,000 0
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

-  อุดหนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียน
สังกัด สพฐ. ในเขตตําบลน้ําก่ํา

0 2,850,940 3,024,000 -6.67 % 2,822,400

รวมเงินอุดหนุน 0 2,850,940 3,024,000 2,822,400
รวมงบเงินอุดหนุน 0 2,850,940 3,024,000 2,822,400

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 0 14,211,213.22 17,237,567 16,136,486
รวมแผนงานการศึกษา 0 14,211,213.22 17,237,567 16,491,806

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 619,680 776,680 48.28 % 1,151,640

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 72,000 0 % 72,000

เงินประจําตําแหนง 0 42,000 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 1,317,720 1,389,400 6.02 % 1,473,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 120,540 132,540 -12.18 % 116,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 2,099,940 2,412,620 2,855,040
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รวมงบบุคลากร 0 2,099,940 2,412,620 2,855,040
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 5,000 0 % 5,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 9,360 10,000 -50 % 5,000

คาเชาบ้าน 0 0 0 100 % 10,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 10,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 9,360 25,000 30,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาปรับปรุงบอขยะ 0 0 84,000 0 % 84,000

คาจ้างเหมาพนักงานจ้างรายเดือนใน
ตําแหนงคนงานทั่วไป

0 789,800 1,092,000 -50 % 546,000

คาจ้างเหมาอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 0 0 0 100 % 120,000

คาใช้จายในการเผยแพรประชาสัมพันธ์  0 1,750 10,000 -100 % 0
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 7,340 215,000 -95.35 % 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 54,600 160,000 -37.5 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 0 853,490 1,561,000 860,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 10,000 10,000 0 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 9,350 10,000 -50 % 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 60,000 -50 % 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 5,000 4,700 % 240,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 49,900 30,000 400 % 150,000

วัสดุการเกษตร 0 0 5,000 -100 % 0

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 20,000 15,000 -33.33 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 89,250 145,000 460,000
รวมงบดําเนินงาน 0 952,100 1,731,000 1,350,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 0 3,052,040 4,143,620 4,205,040
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการรายเดือนพนักงาน
ประจําศูนย์กู้ชีพเทศบาลตําบลน้ําก่ํา

0 0 0 100 % 504,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้า
ฟ้าจุฬาภรณ์

0 140,720 0 0 % 0

โครงการจัดสถานที่กักกันเพื่อป้องกันและ
ระงับโรคติดตอไวรัสโควิด-๑๙ (LQ)

0 0 0 100 % 200,000

โครงการชวยเหลือประชาชนด้านสาธารณ
สุข

0 0 0 100 % 100,000

โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ขยะ
เปียก สิ่งปฏิกูลและน้ําเสีย

0 0 11,000 -100 % 0

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือด
ออก

0 0 0 100 % 50,000
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โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน
ศาสตราจารย์ พลเอกหยิง พลเรือเอกหญิง 
พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

0 0 150,000 0 % 150,000

โครงการป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19)

0 0 0 100 % 100,000

โครงการป้องกันและระงับโรคติดตอ 0 0 50,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาคุณภาพน้ําอุปโภคบริโภค
ตําบลน้ําก่ํา

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการร้านชําปลอดภัยใสใจสุขภาพ
ประชาชน

0 0 5,000 -100 % 0

โครงการวัยใส ใสใจสุขภาพ 0 0 5,000 -100 % 0

โครงการสร้างเสริมสุขภาพในโรงเรียนและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

0 0 5,000 -100 % 0
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โครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธาน
ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง 
พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

0 17,668 20,000 0 % 20,000

โครงการสํารวจและแก้ไขปัญหาทรัพยากร
สิ่งแวดล้อมในชุมชน (น้ําเสีย ผัก
ตบชวา/พื้นที่ป่าสีเขียว/สถานการณ์ฝุ่น
ละอองขนาดเล็ก PM 2.5)

0 0 5,000 -100 % 0

โครงการอาหารสะอาดรสชาติอรอย 0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 158,388 276,000 1,124,000
ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุอื่น 0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 110,000
รวมงบดําเนินงาน 0 158,388 276,000 1,234,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

รถพยาบาล (รถตู้) 0 0 0 100 % 2,500,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 2,550,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 2,550,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข 0 0 0 100 % 400,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตาม
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข  

0 400,000 400,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 400,000 400,000 400,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 400,000 400,000 400,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 0 558,388 676,000 4,184,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 0 3,610,428 4,819,620 8,389,040
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 523,129.65 874,280 -12.02 % 769,200

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 18,000 -100 % 0

เงินประจําตําแหนง 0 42,000 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 345,240 355,680 -61.2 % 138,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 910,369.65 1,289,960 973,200
รวมงบบุคลากร 0 910,369.65 1,289,960 973,200

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 5,000

คาเชาบ้าน 0 0 0 100 % 5,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 40,000
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการพนักงานจ้างรายเดือน 0 0 0 100 % 84,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 2,500 0 100 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 0 2,500 0 99,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 14,382 15,000 -66.67 % 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 10,000 -50 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 15,000 -66.67 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 0 14,382 40,000 15,000
รวมงบดําเนินงาน 0 16,882 40,000 154,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อเก้าอี้บุนวม 0 0 0 100 % 7,000
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสําหรับงานประมวลผล 0 22,000 0 0 % 0

โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 1      
(28 หน้า/นาที) จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 
8,900 บาท 

0 0 8,900 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 22,000 8,900 7,000
รวมงบลงทุน 0 22,000 8,900 7,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 0 949,251.65 1,338,860 1,134,200
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 20,000 -100 % 0

คาเบี้ยประชุม 0 0 5,000 -100 % 0

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 -100 % 0

คาเชาบ้าน 0 0 20,000 -100 % 0
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 4,800 45,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 4,800 95,000 0
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 77,000 0 0 % 0

คาจ้างเหมาพนักงานรายเดือน 0 0 168,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 13,700 40,000 -100 % 0

โครงการจัดเก็บข้อมูลความจําเป็นพื้นฐาน 
(จปฐ.) ประจําปี 2564            

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมอาชีพผู้สูงอายุ 0 6,816 20,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมอาชีพสตรี 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการฝึกอาชีพผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการ 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม 
(3) ศูนย์การศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต  
เทศบาลตําบลน้ําก่ํา อําเภอธาตุพนม 
จังหวัดนครพนม

0 0 30,000 -100 % 0

โครงการวันผู้สูงอายุ ประจําปี 2564  0 0 20,000 -100 % 0
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โครงการสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตําบล
น้ําก่ํา

0 0 20,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 97,516 358,000 0
รวมงบดําเนินงาน 0 102,316 453,000 0

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 102,316 453,000 0
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 1,051,567.65 1,791,860 1,134,200

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 1,096,401.61 852,880 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 4,680 7,200 -100 % 0

เงินประจําตําแหนง 0 31,500 0 0 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 1,517,442.58 1,539,440 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 123,798 112,800 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 2,773,822.19 2,512,320 0
รวมงบบุคลากร 0 2,773,822.19 2,512,320 0
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 70,000 -100 % 0

คาเชาบ้าน 0 88,000 100,000 -100 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 4,250 9,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 92,250 179,000 0
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 4,122,973 1,446,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

 คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 69,592 40,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 1,513,890 722,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 5,706,455 2,208,000 0
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 19,983 40,000 -100 % 0

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 274,200 -100 % 0

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 46,064 25,000 -100 % 0
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วัสดุกอสร้าง 0 153,575 297,000 -100 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 10,000 -100 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 268,476 60,000 -100 % 0

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 5,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 28,600 0 0 % 0

วัสดุอื่น 0 60,340 30,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 577,038 741,200 0
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 0 1,584,967.16 1,400,000 -100 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 1,584,967.16 1,400,000 0
รวมงบดําเนินงาน 0 7,960,710.16 4,528,200 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

โครงการจัดซื้อปั้มน้ําอัตโนมัติแบบมีแทงค์
ความดัน  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อปั้มน้ํา
อัตโนมัติแบบมีแทงค์ความดัน แรงดัน 30 - 
50  ปอนด์ตอตารางนิ้ว กําลังไฟ 900 วัตต์ 
พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 
20,000 บาท 

0 0 20,000 -100 % 0
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ครุภัณฑ์การเกษตร

โครงการจัดซื้อเลื่อยยนต์ จํานวน 1 เครื่อง 0 0 10,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์กอสร้าง

โครงการจัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรีต จํานวน 
1 เครื่องๆละ 10,000 บาท

0 0 10,000 -100 % 0

ชุดทดสอบความข้นเหลวของคอนกรีต 
Slump Test  

0 4,000 0 0 % 0

ชุดแบบหลอคอนกรีตรูปทรงลูกบาศก์  0 7,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

คาจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 160 KVA 
3 เฟส 4 สาย พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง

0 256,800 0 0 % 0

โครงการจัดซื้อเครื่องกําเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 
กิโลวัตต์ จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 55,500 
บาท

0 0 55,500 -100 % 0

โครงการจัดซื้อตู้เชื่อมไฟฟ้า จํานวน 1 
เครื่องๆละ 10,000 บาท

0 0 10,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อออน 
จํานวน 4 เครื่องๆ ละ 10,900 บาท 0 0 43,600 -100 % 0
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ครุภัณฑ์โรงงาน

โครงการจัดซื้อเครื่องเจียไฟฟ้าขนาด 4 นิ้ว 
จํานวน 1 เครื่อง

0 0 5,000 -100 % 0

โครงการจัดซื้อเครื่องตัดเหล็ก ขนาด 14 นิ้ว 
จํานวน 1 เครื่อง

0 0 5,000 -100 % 0

โครงการจัดซื้อสวานจํานวน 2 ตัว 0 0 10,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์สํารวจ

โครงการจัดซื้อเทปวัดระยะจํานวน 1 อัน 0 0 3,000 -100 % 0

โครงการจัดซื้อไม้สตาฟ แบบพับ ขนาด 3 
เมตร 1 อันๆละ 5,000 บาท 

0 0 5,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

- คาจัดซื้อคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ  0 30,000 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว
ดํา ชนิด Network สําหรับกระดาษ
ขนาด A3

0 54,000 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์เอกสารชนิด 
เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา ชนิด Network 
แบบ
ที่ 1  (28 หน้า/นาที)

0 8,900 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ จํานวน 1 เครื่อง 0 5,900 0 0 % 0
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โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
สําหรับประมวลผล จํานวน 1 เครื่องๆ 
22,000 บาท

0 0 22,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 366,600 199,100 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบ้าน บ้านน้ําก่ํา หมูที่ 3  

0 252,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างโรงสูบน้ําแบบแพลอย 
ระบบประปาหมูบ้าน บ้านน้ําก่ําใหม
พัฒนา หมูที่ 18 

0 150,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างโรงสูบน้ําแบบแพลอย 
ระบบประปาหมูบ้าน บ้านสันติสุข

0 150,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างศาลาอเนกประสงค์ริม
เขื่อน บ้านน้ําก่ําเหนือ หมูที่ 10  

0 250,000 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 802,000 0 0
รวมงบลงทุน 0 1,168,600 199,100 0
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการกอสร้างขยายเขตไฟฟ้าแสงสวาง
สาธารณะ

0 739,741.4 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 739,741.4 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0 739,741.4 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 0 12,642,873.75 7,239,620 0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 0 12,642,873.75 7,239,620 0

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬาต้านยาเสพติด “น้ําก่ํา
เกมส์ ครั้งที่ 4” ประจําปี 2564  

0 0 50,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 50,000 0
รวมงบดําเนินงาน 0 0 50,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 0 50,000 0
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 180,720

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 193,440

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 374,160
รวมงบบุคลากร 0 0 0 374,160

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 5,000

คาเชาบ้าน 0 0 0 100 % 5,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 15,000
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ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 5,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 20,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

อุดหนุนเทศบาลตําบลธาตุพนม 0 0 0 100 % 35,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอธาตุพนม 0 0 32,000 0 % 32,000

อุดหนุนเทศบาลธาตุพนมใต้ 0 0 30,000 -100 % 0

อุดหนุนโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุ
พนม

0 0 20,000 -100 % 0

อุดหนุนศูนย์เฉลิมพระเกียรติเพื่อชวยเหลือ
ผู้ป่วยโรคเอดส์ และผู้ติดเชื้อHIV อําเภอ
ธาตุพนม

0 0 0 100 % 20,000
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อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบ
ปรามยาเสพติดอําเภอ     ธาตุพนม (ศป.ปส
.อ.ธาตุพนม)

0 0 30,000 0 % 30,000

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอธาตุพนม 0 50,000 50,000 -100 % 0

อุดหนุนองค์การบริหารสวนตําบลกุดฉิม 0 35,000 0 0 % 0

อุดหนุนองค์การบริหารสวนตําบลพระกลาง
ทุง 

0 0 35,000 -100 % 0

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน 0 0 0 100 % 100,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

อุดหนุนหมูบ้านในเขตเทศบาลตําบลน้ําก่ํา  0 0 100,000 -100 % 0

เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอธาตุพนม 0 0 0 100 % 50,000

รวมเงินอุดหนุน 0 85,000 297,000 267,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 85,000 297,000 267,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 0 85,000 297,000 661,160
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 85,000 347,000 661,160
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการจัดงานแขงขันเรือยาว
ประเพณี ประจําปี 2565

0 0 0 100 % 10,000

คาใช้จายในการจัดงานตางๆ 0 54,740 57,000 -82.46 % 10,000

คาใช้จายในการจัดงานประเพณีแขงขันเรือ
ยาว ประจําปี 2564 

0 0 3,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 54,740 60,000 20,000
รวมงบดําเนินงาน 0 54,740 60,000 20,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 0 54,740 60,000 20,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 273,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 273,000
รวมงบบุคลากร 0 0 0 273,000

รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 0 0 0 273,000
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รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 0 54,740 60,000 293,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 499,320

เงินประจําตําแหนง 0 0 0 100 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 355,560

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 896,880
รวมงบบุคลากร 0 0 0 896,880

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 10,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 5,000

คาเชาบ้าน 0 0 0 100 % 30,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 50,000
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการเชาเครื่องถายเอกสาร 0 0 0 100 % 35,000

คาจ้างเหมารังวัดที่ดินสาธารณะประโยชน์ 0 0 0 100 % 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 380,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 445,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 100 % 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 100 % 3,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 0 100 % 500,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 100 % 15,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 0 100 % 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุอื่น 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 618,000
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ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า 0 0 0 100 % 500,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 500,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 1,613,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องสูบน้ําแบบจุม 0 0 0 100 % 10,000

เครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง (มอเตอร์ไฟฟ้า) 0 0 0 100 % 213,600

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 223,600
รวมงบลงทุน 0 0 0 223,600

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 2,733,480
งานก่อสร้าง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 1,161,960

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 0 100 % 47,520

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 701,400
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 162,840

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 2,073,720
รวมงบบุคลากร 0 0 0 2,073,720

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการพนักงานจ้างรายเดือน 0 0 0 100 % 798,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 808,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 808,000

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายป่าช้าบ้านนาคํา หมูที่ 5

0 0 0 100 % 352,000

โครงการกอสร้างห้องน้ําฌาปนสถาน บ้าน
ทรายมูล หมูที่ 7

0 0 0 100 % 250,000
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โครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมบอพักภายในหมูบ้าน 
บ้านแกงโพธิ์ หมูที่ 2

0 0 0 100 % 500,000

โครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมบอพักภายในหมูบ้าน 
บ้านน้ําก่ํากลาง หมูที่ 1

0 0 0 100 % 190,000

โครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมบอพักภายในหมูบ้าน 
บ้านน้ําก่ําใต้ หมูที่ 3

0 0 0 100 % 70,000

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบ้าน  บ้านโคกน้อย หมู 15

0 0 300,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบ้าน  บ้านทู้ หมู 6 ตําบลน้ําก่ํา 
จํานวน 3 ชวง

0 0 393,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบ้าน  บ้านน้ําก่ําใหมพัฒนา 
หมู 18 ตําบลน้ําก่ํา

0 0 264,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบ้าน บ้านน้ําก่ํากลาง หมู 1

0 0 180,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบ้าน บ้านโนนสังข์ หมู 11

0 0 500,000 -100 % 0
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบ้าน บ้านใหมทรายมูล หมู 20

0 0 291,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมูบ้าน บ้านทรายมูล หมู 
7  ตําบลน้ําก่ํา

0 0 200,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างศาลาป่าช้าอเนกประสงค์ 
บ้านสันติสุข หมู 14

0 0 300,000 -100 % 0

โครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมูบ้าน บ้านทู้ หมู 6 ตําบลน้ํา
ก่ํา

0 0 500,000 -100 % 0

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการลงลูกรังปรับปรุงซอมแซมถนนเพื่อ
การเกษตรริมคลองสงน้ําเชื่อมหมูบ้าน หมูที่ 
1-3-10-12

0 0 0 100 % 500,000

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K) 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 2,928,000 1,872,000
รวมงบลงทุน 0 0 2,928,000 1,872,000
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอธาตุ
พนม

0 0 0 100 % 200,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 200,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 200,000

รวมงานก่อสร้าง 0 0 2,928,000 4,953,720
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 2,928,000 7,687,200

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการพนักงานจ้างรายเดือน 0 0 0 100 % 504,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 504,000
ค่าวัสดุ

วัสดุอื่น 0 387,480 430,000 -48.84 % 220,000

รวมค่าวัสดุ 0 387,480 430,000 220,000
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ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า 0 559,665.97 500,000 0 % 500,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 559,665.97 500,000 500,000
รวมงบดําเนินงาน 0 947,145.97 930,000 1,224,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

โครงการจัดซื้อปั้มสูบน้ําบาดาล  เพื่อจาย
เป็นคาจัดซื้อปั้มสูบน้ําบาดาล ขนาด 11/2” 
กําลังเครื่อง 2 แรงม้า กําลังไฟ 1.5 กิโลวัตต์ 
พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 
20,000 บาท 

0 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 20,000 0
รวมงบลงทุน 0 0 20,000 0

รวมงานกิจการประปา 0 947,145.97 950,000 1,224,000
รวมแผนงานการพาณิชย์ 0 947,145.97 950,000 1,224,000

รวมทุกแผนงาน 0 58,923,848.62 70,000,000 68,500,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลน้ําก่ํา

อําเภอธาตุพนม   จังหวัดนครพนม

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 68,500,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 18,660,344 บาท
งบกลาง รวม 18,660,344 บาท

งบกลาง รวม 18,660,344 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 392,669 บาท

    - เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งไว้ 20,000 บาท
         เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม    
ของพนักงานจ้างสังกัดกองสวัสดิการสังคม ในอัตราร้อยละ 5 ของ
ค่าจ้าง ที่เทศบาลจ่ายค่าจ้างให้กับพนักงานจ้างตามมาตรา 103
 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และกฎกระทรวง
กําหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 2545 ลงวัน
ที่ 26 ธันวาคม 2545 ข้อ 2 (2) บัญชี ข. และ ข้อ 3 บัญชี ก.
 - เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งไว้ 96,060 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม    
ของพนักงานจ้างสังกัดกองช่าง ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้าง ที่
เทศบาลจ่ายค่าจ้างให้กับพนักงานจ้างตามมาตรา 103 แห่งพระ
ราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และกฎกระทรวงกําหนด
อัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 26
 ธันวาคม 2545 ข้อ 2 (2) บัญชี ข. และ ข้อ 3 บัญชี ก.
           (1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานจ้างสังกัด
สํานักปลัดเทศบาล ตั้งไว้ 214,857 บาท
           เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงาน
จ้างสังกัดสํานักปลัดเทศบาล ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้าง ที่
เทศบาลจ่ายค่าจ้างให้กับพนักงานจ้างตามมาตรา 103 แห่งพระ
ราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และกฎกระทรวงกําหนด
อัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 2545 ลงงันที่ 26
 ธันวาคม 2545 ข้อ 2 (2) บัญชี ข. และ ข้อ 3 บัญชี ก.
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           (2) เงินสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานจ้างสังกัด
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลน้ําก่ํา ตั้งไว้ 13,932 บาท
           เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงาน
จ้างสังกัด ร.ร.อนุบาล ทต.น้ําก่ํา ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้าง ที่
เทศบาลจ่ายค่าจ้างให้กับพนักงานจ้างตามมาตรา 103 แห่งพระ
ราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และกฎกระทรวงกําหนด
อัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 2545 ลงงันที่ 26
 ธันวาคม 2545 ข้อ 2 (2) บัญชี ข. และ ข้อ 3 บัญชี ก.        
           (3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานจ้างสังกัด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลน้ําก่ํา ตั้งไว้ 47,820 บาท
           เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงาน
จ้างสังกัดสํานักปลัดเทศบาล ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้าง ที่
เทศบาลจ่ายค่าจ้างให้กับพนักงานจ้างตามมาตรา 103 แห่งพระ
ราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และกฎกระทรวงกําหนด
อัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 2545 ลงงันที่ 26
 ธันวาคม 2545 ข้อ 2 (2) บัญชี ข. และ ข้อ 3 บัญชี ก.

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 13,567,200 บาท

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
           เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตําบล
น้ําก่ํา ตามอัตราขั้นบันได จํานวน  12  เดือน โดยผู้สูงอายุช่วง
อายุ 60 – 69 ป จะได้รับ 600 บาท ผู้สูงอายุช่วงอายุ 70 – 79
 ป จะได้รับ 700 บาท ผู้สูงอายุช่วงอายุ 80 – 89 ป จะได้รับ 800
 บาท  และ ผู้สูงอายุช่วงอายุ 90 ปขึ้นไป จะได้รับ 1,000
 บาท ทั้งนี้ตามประกาศของเทศบาลตําบลน้ําก่ํา เป็นภารกิจถ่าย
โอน มาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจฯ พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2552  และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทั้งนี้ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด             
ที่ มท 0810.6/ว 1430ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 3,043,200 บาท
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           เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยความพิการให้กับผู้พิการ ที่ลง
ทะเบียนในเขตเทศบาลตําบลน้ําก่ํา  โดยคนพิการมีอายุ 18 ปขึ้น
ไป ได้รับเบี้ยความพิการรายละ 800  บาทต่อเดือน (ตามมติคณะ
รัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557) และคนพิการที่มีอายุต่ํา
กว่า 18 ป คนละ 1,000 บาทต่อเดือน (ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ 28 เมษายน 2563)  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๕๓ และระเบียบกระทรวง
มหาดไทย  ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คน
พิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  เป็น
ภารกิจถ่ายโอน มาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2552  และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทั้ง
นี้ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 1430  ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 150,000 บาท

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
       เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ในเขตเทศบาลตําบล
น้ําก่ํา รายละ 500  บาท  จํานวน  12  เดือน      
ซึ่งแพทย์ได้รับรองและทําการวินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยู่ยาก
จน หรือถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพ
เลี้ยงตนเองได้  ตามภารกิจถ่ายโอน มาตรา 16 แห่งพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ. 2542
 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์
เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 ทั้งนี้
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด         
ที่ มท 0810.6/ว 1430 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564

เงินสํารองจ่าย จํานวน 232,299 บาท

        เพื่อจ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือ
กรณีการป้องกันยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัย หรือคาดว่าจะเกิด
สาธารณภัยหรือกรณีฉุกเฉิน เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนเป็นส่วนรวม 
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน

- เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน 271,904 บาท

    เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้อง
ถิ่นเทศบาลตําบลน้ําก่ํา ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ ลงวันที่ 13 กันยายน 2561  เรื่องหลักเกณฑ์เพื่อ
สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินงานและบริหาร
จัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่  โดย
ข้อ 8 กําหนดให้ สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้อง
ถิ่นเทศบาลตําบลน้ําก่ํา ในอัตรา ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ของค่า
บริการสาธารณสุขที่ได้รับ (กรณีรายได้ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นไม่รวมเงินอุดหนุน สูงกว่า 20 ล้านบาท)

เงินช่วยพิเศษ (เงินช่วยเหลือค่าทําศพ) จํานวน 5,000 บาท

          เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าทําศพกรณีพนักงานเทศบาลและเจ้า
หน้าที่เทศบาลตําบลน้ําก่ําถึงแก่กรรมระหว่างรับราชการ

เงินบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย(ส.ท.ท.) จํานวน 130,000 บาท

        เงินบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย(ส.ท.ท.) ตั้ง
ไว้ 130,000 บาท
           เพื่อจ่ายเป็นเงินบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทยเป็นรายป โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 1/6 ของรายรับจริงในปที่ผ่านมา แต่ไม่เกิน 750,000
 บาท ตามระเบียบข้อบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศ
ไทย พ.ศ. 2545 ข้อ 16

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 868,072 บาท

           เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) โดยคํานวณตั้งจ่ายจากประมาณการรายรับ
ในอัตราร้อยละ  3 ของงบประมาณประจําป พ.ศ. 2565 ตามกฎ
กระทรวงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2515 ออกตามความในพระราชบัญญัติ
บําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 และหนังสือ
กรมการปกครอง ที่ มท 0313.4/ว 1187 ลงวัน
ที่ 24 พฤษภาคม 2542 ทั้งนี้ได้หักรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงิน
ที่มีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุนออกก่อนแล้ว 
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 7,804,640 บาท

งบบุคลากร รวม 6,620,040 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,875,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 752,760 บาท

        1.1 เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   (1) นายกเทศมนตรีตําบลน้ําก่ํา จํานวน 12 เดือนๆ ละ 28,800
 บาท  เป็นเงิน 345,600 บาท
   (2) รองนายกเทศมนตรีตําบลน้ําก่ํา จํานวน 2
 อัตราๆ ละ 15,840 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 380,160
 บาท

ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 180,000 บาท

           (1) นายกเทศมนตรีตําบลน้ําก่ํา จํานวน 12 เดือน ๆ
 ละ 6,000 บาท  เป็นเงิน 72,000 บาท
           (2) รองนายกเทศมนตรีตําบลน้ําก่ํา จํานวน 2 อัตรา ๆ
 ละ 4,500 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 108,000 บาท

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท

        (1) นายกเทศมนตรีตําบลน้ําก่ํา จํานวน 12 เดือน ๆ
 ละ 6,000 บาท  เป็นเงิน 72,000 บาท
        (2) รองนายกเทศมนตรีตําบลน้ําก่ํา จํานวน 2 อัตรา ๆ
 ละ 4,500 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 108,000 บาท

ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

จํานวน 207,360 บาท

           (1) เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลน้ําก่ํา จํานวน 12
 เดือน ๆ ละ 10,080 บาท  เป็นเงิน 120,960 บาท
           (2) ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลน้ําก่ํา จํานวน 12
 เดือน ๆ ละ 7,200 บาท เป็นเงิน 86,400 บาท
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ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จํานวน 1,555,200 บาท

           (1) ประธานสภาเทศบาลตําบลน้ําก่ํา จํานวน 12
 เดือน ๆ ละ 15,840 บาท  เป็นเงิน 190,080 บาท
           (2) รองประธานสภาเทศบาลตําบลน้ําก่ํา จํานวน 12
 เดือน ๆ ละ 12,960 บาท เป็นเงิน 155,520 บาท
           (3) สมาชิกสภาเทศบาลตําบลน้ําก่ํา จํานวน 10 อัตรา ๆ
 ละ 10,080 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 1,209,600 บาท
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงิน
ค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ.2554 และแก้ไขเพิ่มเติม

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,744,720 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,784,760 บาท

       เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
           (1) ปลัดเทศบาล ระดับกลาง จํานวน 12 เดือน ๆ
 ละ 25,530 บาท เป็นเงิน 306,360 บาท
           (2) รองปลัดเทศบาล ระดับต้น จํานวน 12 เดือน ๆ
 ละ 38,520 บาท เป็นเงิน 462,240 บาท
           (3) หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล ระดับต้น จํานวน 12
 เดือน ๆ ละ 23,550 บาท เป็นเงิน 282,600 บาท
           (4) นิติกร ปฏิบัติการ/ชํานาญการ จํานวน 12 เดือน ๆ
 ละ 15,060 บาท เป็นเงิน 180,720 บาท
           (5) นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ/ชํานาญ
การ จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,060 บาท เป็นเงิน 180,720 บาท
           (6) เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จํานวน 12 เดือน ๆ
 ละ 18,790 บาท เป็นเงิน 225,480 บาท
           (7)  เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฎิบัติงาน จํานวน 12
 เดือน ๆ ละ 12,220 บาท  เป็นเงิน 146,640 บาท
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 168,000 บาท

           (1) เงินประจําตําแหน่งปลัดเทศบาล ระดับ
กลาง จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 7,000 บาท เป็นเงิน 84,000 บาท 
           (2) เงินประจําตําแหน่งรองปลัดเทศบาล ระดับ
ต้น จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 3,500 บาท เป็นเงิน 42,000 บาท 
           (3) เงินประจําตําแหน่งหัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล ระดับ
ต้น จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 3,500 บาท เป็นเงิน 42,000 บาท 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,635,960 บาท

            (1) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 12 เดือน ๆ
 ละ 14,260 บาท เป็นเงิน 171,120 บาท
           (2) พนักงานขับรถยนต์ เดือนละ 13,670
 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 164,040 บาท
           (3) พนักงานขับรถยนต์ เดือนละ 9,400 บาท จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 112,800 บาท
           (4) ภารโรง เดือนละ 9,000 บาท จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 108,000 บาท
           (5) คนงานทั่วไป จํานวน 10 อัตรา ๆ ละ 9,000
 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 1,080,000 บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 156,000 บาท

    (1) เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง
              (1.1) พนักงานขับรถยนต์ จํานวน 1 อัตรา ๆ
 ละ 2,000 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 24,000 บาท
              (1.2) ภารโรง จํานวน 1 อัตรา ๆ ละ 1,000
 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 12,000 บาท
              (1.3) คนงานทั่วไป จํานวน 10 อัตรา ๆ ละ 1,000
 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 120,000 บาท
       
    

วันที่พิมพ์ : 20/9/2564  10:03:29 หน้า : 7/73



งบดําเนินงาน รวม 1,155,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 85,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

           เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัด
จ้าง  คณะกรรมการตรวจการจ้าง  และผู้ควบคุมงานก่อสร้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 20,000 บาท  ตามหนังสือ
จังหวัดนครพนม ที่ มท 0833.2/ว 19906  ลงวันที่  20
  ธันวาคม  2546  เรื่อง  การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้าง  คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อ
สร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รวมถึงค่าตอบแทนข้า
ราชการ  พนักงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ  และบุคคลภายนอกที่
ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาลหรือค่าตอบแทน
สําหรับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับงานของ
เทศบาล  และอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง  
    ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 10,000 บาท 
          เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้มีสิทธิรับประโยชน์ค่าตอบแทน
อื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป)  ตั้งตาม ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปแก่พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ.2557

ค่าเบี้ยประชุม จํานวน 10,000 บาท

          เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการหรือ
อนุกรรมการที่สภาเทศบาลแต่งตั้ง  ตลอดจนคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการต่าง ๆ ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้มีหน้าที่ดําเนินกิจการ
ภายในวงงานของเทศบาล ตามหลักเกณฑ์และบัญชีอัตราค่าเบี้ย
ประชุมที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

          เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลา
ราชการปกติแก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างหรือลูกจ้างซึ่ง
ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 15,000 บาท

           เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิเบิก
ได้ตามระเบียบของทางราชการ  

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 20,000 บาท

           เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของ  พนักงาน
เทศบาลและลูกจ้างประจํา  ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของทาง
ราชการ 

ค่าใช้สอย รวม 360,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

-  ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จํานวน 5,000 บาท

           เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
กิจการของเทศบาล  โดยจ่ายเป็นเงินค่าจ้างเหมาบริการจัดทําวีดี
โอเทปแนะนําเทศบาลตําบลน้ําก่ํา  ค่าจ้างเหมาบริการจัดทํา
วารสารเทศบาลตําบลน้ําก่ํา  การรวบรวมผลการปฏิบัติงานพัฒนา
ท้องถิ่นและงานประเพณีที่สําคัญของท้องถิ่นต่าง ๆ  ค่าจ้างเหมา
จัดทําซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ  ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายเขตเทศบาล
ตําบลน้ําก่ํา  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตําบลน้ําก่ํา  

-  ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ จํานวน 5,000 บาท

           เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ
 เช่น ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมในการรังวัดที่ดิน  ค่า
ธรรมเนียมในการทํานิติกรรมสัญญา ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา พ.ร.บ
.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถสําหรับรถยนต์ส่วนกลางของเทศบาล
ตําบลน้ําก่ํา  เป็นต้น  รวมถึงค่าธรรมเนียนในการเช่าทรัพย์สิน
หรือการเช่าอื่นเพื่อใช้ประโยชน์ในเทศบาล     
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-  ค่าบอกรับวารสาร และค่าถ่ายเอกสาร/เข้าเล่มเอกสาร จํานวน 5,000 บาท

           เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการบอกรับวารสารต่าง ๆ
 เช่น หนังสือพิมพ์รายวัน   ระเบียบกฎหมาย ราชกิจจา
นุเบกษา  และวารสารอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่การศึกษาค้นคว้า
ของคณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงาน
เทศบาล  พนักงานจ้างและประชาชนในตําบลน้ําก่ํา  และรวมถึง
ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารต่าง ๆ  ค่าเข้าเล่มหรือเย็บเล่มเอกสาร
ต่าง ๆ

ค่าจ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จํานวน 10,000 บาท

           เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาเช่าเครื่องถ่าย
เอกสารสําหรับใช้ในการปฏิบัติงานทั่วไปเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป
ในการถ่ายสําเนาเอกสาร ข้อมูลระเบียบกฎหมาย  แบบ
พิมพ์ โครงการต่างๆ  งานธุรการของทางราชการที่อยู่ในความรับ
ผิดชอบ      

ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานจ้างเหมารายเดือน จํานวน 210,000 บาท

             เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างเหมาพนักงานจ้างรายเดือนที่
สังกัดสํานักปลัด ตําแหน่งคนงานทั่ว
ไป  จํานวน  5  อัตราๆ ละ 7,000  บาท/เดือน 
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

            (1) ค่ารับรอง  ตั้งไว้ 5,000 บาท
            เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าอาหาร  ค่าเครื่องดื่ม  ค่าของ
ขวัญ  ค่าพิมพ์เอกสาร  และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องการรับรอง  รวม
ทั้งค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ซึ่งจําเป็นต้องจ่ายเกี่ยวกับการ
รับรอง  ในการรับรองต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศ
งาน  ตรวจงาน  หรือเยี่ยมชม  การประชุมของส่วนราชการหรือ
ทัศนศึกษาดูงาน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.4
/ว 2341  ลงวันที่  28  กรกฎาคม  2548  (สามารถตั้งจ่ายได้ไม่
เกินร้อยละ 1  ของรายได้จริงในปที่ผ่านมาโดยไม่รวมเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ  เงินกู้  เงินจ่ายขาดเงินสะสม  และเงินที่มีผู้อุทิศ
ให้             
           (2) ค่ารับรองในการประชุมสภาเทศบาล ตั้งไว้ 5,000
 บาท
           เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยว
เนื่องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ใน
การประชุมสภาเทศบาลตําบลน้ําก่ํา

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าของขวัญ ของรางวัล และเงินรางวัล จํานวน 5,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าของขวัญ ของรางวัลและเงินรางวัลเนื่องใน
โอกาสต่าง ๆ เช่น งานวันเด็ก งานประเพณีท้องถิ่น งานแข่งขัน
กีฬาและงานประกวดต่าง ๆ ตลอดจนค่าของขวัญและของที่ระลึก
ในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งมาปฏิบัติภารกิจศึกษาดู
งานหรือตรวจการหรือเยี่ยมชมกิจการของเทศบาล    

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากรเทศบาลตําบลน้ําก่ํา

จํานวน 5,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพการปฏิบัติหน้าที่ราชการของคณะผู้บริหารท้อง
ถิ่น  สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจําและ
พนักงานจ้าง  
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ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ จํานวน 15,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่แห่ง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการช่วยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่นกรณีครบวาระหรือกรณีตําแหน่งว่าง

จํานวน 10,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าตอบแทนคณะ
กรรมการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นกรณีครบวาระหรือกรณีตําแหน่ง
ว่าง ตลอดจนการให้ความร่วมมือและสนับสนุนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
 สําหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามที่กฎหมาย
กําหนด

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 15,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่
พัก  ตลอดจนค่าลงทะเบียนหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการ
เดินทางไปราชการ  การอบรมสัมมนา การเข้าร่วมการ
ประชุม  และการเดินทางไปทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น  สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจํา
และพนักงานจ้าง        

ค่าใช้จ่ายในการทัศนศึกษาดูงาน จํานวน 5,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการทัศนศึกษาดูงานที่เป็น
ประโยชน์ในการพัฒนาเทศบาล  ชุมชนและท้องถิ่น  แก่คณะผู้
บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง
ประจําและพนักงานจ้าง  ตลอดจนผู้นําชุมชน  ประชาชนตําบลน้ํา
ก่ํา  อีกทั้งกลุ่มอาชีพต่าง ๆ

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนประชาคมต่าง ๆ จํานวน 5,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชาคม เวที
ประชาคม  การปรับปรุงแผนประจําป แผนชุมชนแผนพัฒนาท้อง
ถิ่นการติดตามประเมินผลแผน การรับทราบปัญหาและความต้อง
การของประชาชน การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น และเพื่อส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น  และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
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ค่าพวงมาลา พวงมาลัยและดอกไม้ จํานวน 5,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลา พวงมาลัยพวงหรีด ดอกไม้  ช่อ
ดอกไม้และกระเช้าดอกไม้ ผ้าไตรจีวร  สังฆภัณฑ์ต่างๆ ในงานรัฐ
พิธี พิธีทางศาสนา ประเพณีนิยม การรับและส่งผู้มาเยือน  และ
การประชุมอบรมสัมมนาต่าง ๆ 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อ
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร  เครื่อง
พิมพ์ดีด  เครื่องอัดสําเนา  เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่อง
ปริ้นเตอร์  เครื่องปรับอากาศ  เครื่องคํานวณเลขเครื่องเล่น
เด็ก เครื่องออกกําลังกาย  พัดลม  โต๊ะ  เก้าอี้ เต้นท์ และครุภัณฑ์
อื่นๆ   เช่น  รถยนต์  รถดับเพลิง  รถบรรทุกน้ํา  รถบรรทุกเพื่อ
การเกษตร รถบรรทุกขยะรถจักรยานยนต์ เรือตรวจการ เครื่อง
สูบน้ํา  เครื่องตัดหญ้า  อาคารสํานักงาน  ห้องน้ํา  โรงเก็บรถ
ยนต์  ถนน  ตรอกซอย  เวทีกลางแจ้ง  และพัสดุครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่
อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล
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ค่าวัสดุ รวม 160,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานสําหรับใช้ในการปฏิบัติ
ราชการทั่วไปของสํานักงานปลัด การจัดทําเทศบัญญัติงบ
ประมาณรายจ่าย งานประชุมสภาเทศบาลและงานประชุมคณะ
กรรมการต่าง ๆ เช่น ค่าวัสดุเครื่องเขียนแบบ
พิมพ์  กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ ตรายาง แฟ้ม ธงชาติ ป้าย
พลาสติก กระดานไวท์บอร์ด แท่นประทับตรา มีดตัด
กระดาษ  กรรไกร เครื่องเย็บกระดาษ เครื่องเจาะกระดาษ เครื่อง
ยิงกระดาษ ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องเหลาดินสอลวด
เสียบกระดาษ พระบรมฉายาลักษณ์ ภาพเขียน แผนที่ แบบ
พิมพ์  ค่าพิมพ์เอกสาร ตรายาง แฟ้ม ธงชาติ ป้ายพลาสติก แผ่น
ป้ายชื่อสํานักงานหรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจร หรือแผ่นป้าย
ต่างๆ  แผงกั้นห้อง มู่ลี่ ม่านปรับแสง พรม กุญแจนาฬิกาตั้งหรือ
แขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจําลอง กระเปา แผงปด
ประกาศ เครื่องดับเพลิง กระดานดํา กระดานไวท์บอร์ด แปรงลบ
กระดาน  แท่นประดับ มีดตัดกระดาษ กรรไกร เครื่องเย็บ
กระดาษ  เครื่องยิงกระดาษ เครื่องตัดกระดาษเครื่องเจาะ
กระดาษเครื่องถอดลวดเย็บกระดาษ เครื่องคํานวณเลข เทปวัด
ระยะ เหล็กเสียบเอกสารที่แขวนตรายางแผ่นยางรองตัด
กระดาษ และอื่น ๆ เป็นต้น

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวสําหรับใช้ในการรักษา
ความสะอาด หรือใช้ในสํานักงานเทศบาล  เช่น แปรง ไม้
กวาด เข่ง ตะกร้า ถังขยะ สบู่ ผงซักฟอก น้ํายาดับกลิ่น น้ํายาเช็ด
กระจก มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ  ถ้วย
ชาม ช้อนส้อม จานรองแก้ว แก้วน้ํา กระจกเงา น้ําดื่ม น้ํา
แข็ง น้ําตาล น้ําหวาน น้ําผลไม้ ชา กาแฟ คอฟฟ่เมท นม  และโอ
วัลติน เป็นต้น
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นเงินวัสดุยานพาหนะและขนส่งสําหรับรถ
ยนต์  รถยนต์ดับเพลิง รถยนต์บรรทุกน้ํา และรถจักรยานยนต์ ซึ่ง
อยู่ในความรับผิดชอบ เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ สาย
ไมล์ ไขควง ประแจ แม่แรง น๊อต สกรู ประเก็นต่างๆ เพลา ตลับ
ลูกปน  หัวเทียน หม้อน้ํารถยนต์ เบาะรถยนต์ อาน
จักรยานยนต์ กันชนรถยนต์  เข็มขัดนิรภัย  ฟลม์กรอง
แสง กระจกหน้า กระจกมองข้างรถยนต์ อะไหล่ต่างๆ ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 100,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสําหรับรถ
ยนต์ รถยนต์ดับเพลิง รถยนต์บรรทุกน้ํา รถจักรยานยนต์  เรือ
ตรวจการ เครื่องสูบน้ํา เครื่องตัดหญ้า หรือกิจการอื่นใดที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบ เช่น น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง  หัว
น้ํามัน น้ํามันออโตลูป จารบี น้ํามันเตา ถ่าน และก๊าชหุงต้ม  เป็น
ต้น

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุในการโฆษณาและเผยแพร่สําหรับการ
ปฏิบัติงานทั่วไปและงานประชาสัมพันธ์  เช่นแผ่นฟวเจอร์
บอร์ด    กระดานไวน์บอร์ด รูปภาพไวนิล ป้ายไวนิล กระดาษ
เขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ไม้อัด ฟล์ม ฟล์มสไลด์ เทปบันทึก
เสียง  ม้วนวีดีโอเทป แผ่นซีดี แผนดีวีดี (เทปบันทึกภาพหรือ
เสียง)  ถ่านใส่กล้องถ่ายรูป รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการล้างอัด
ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นหรือจาน
บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) 
เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆเช่น แบบดิส
เกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-
ROM) แบบออพติคอล (Optical) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ เมนบอร์ด (Main Board) เมาส์ (Mouse) 
เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub)คั ดชีทฟด
เดอร์ (Cut Sheet Feeder) เมมโมรี่ชิป (Memory Chip) 
เช่น RAM ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์หรืออิงค์
เจ็ท หมึกชนิดเติม แผงแป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ์ (Key Board) 
เครื่องอ่านข้อมูล แบบซีดีรอม (CD-ROM) พรินเตอร์สวิตชิ่ง
บ๊อกซ์ (Printer Switching Box)  แผ่นกรองแสง แผ่นซีดี (CD) 
แผ่นดีวีดี (DVD) แผ่นซีดีรอม (CD-ROM)  เครื่องเก็บหน่วย
ข้อมูล (USB Flash Drives) กระดาษต่อเนื่อง  สายเคเบิล ฯลฯ
 เป็นต้น

ค่าสาธารณูปโภค รวม 550,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 450,000 บาท

           เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าในสํานักงานเทศบาลตําบล
น้ําก่ํา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลน้ําก่ํา  และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลน้ําก่ํา

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 35,000 บาท

           เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาในสํานักงานเทศบาลตําบล น้ํา
ก่ํา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลน้ําก่ํา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลน้ําก่ํา

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 5,000 บาท

           เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐานในสํานักงาน และให้
หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้
จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่า ค่าเช่าเครื่อง เลข
หมายโทรศัพท์ ค่าบํารุงรักษาสาย เป็นต้น
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ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท

           เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตรา
ไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินใน
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
เป็นต้น

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 40,000 บาท

           เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรคมนาคม ค่าโทรภาพ       ค่า
เทเลกซ์ ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสาร
อื่น ๆ เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียมเป็นต้น และ
ให้หมายรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่าย
ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ

ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จํานวน 15,000 บาท

           เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
 ที่เกี่ยวข้อง และให้รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดทําหรือปรับปรุง
เว็บไซด์ของหน่วยงาน เป็นต้น

งบลงทุน รวม 29,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 29,600 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เหล็ก 2 บาน จํานวน 11,800 บาท

           เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบสอง
บาน จํานวน 2 หลัง ๆ ละ 5,900 บาท รวมเป็น
เงิน 11,800  บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 1 (28 
หน้า/นาที)

จํานวน 17,800 บาท

           เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว
ดํา ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) จํานวน 2 เครื่อง ๆ
 ละ 8,900 บาท รวมเป็นเงิน 17,800 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้น
ฐานตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกําหนด
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 355,320 บาท
งบบุคลากร รวม 355,320 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 355,320 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 355,320 บาท

     นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ/ชํานาญ
การ จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 29,610 บาท เป็นเงิน 355,320 บาท

งานบริหารงานคลัง รวม 2,609,490 บาท
งบบุคลากร รวม 2,068,360 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,068,360 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,265,880 บาท

      เงินเดือนพนักงาน จํานวน    1,265,880 บาท     
             
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลซึ่งสังกัดกองคลัง   ดังนี้
1. ผู้อํานวยการกองคลัง ระดับต้น จํานวน 12 เดือนๆละ 23,550
 บาท เป็นเงิน 282,600 บาท
2. นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ/ชํานาญ
การ จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,060 บาท เป็นเงิน 180,720 บาท
3. นักวิชาการคลัง ระดับปฏิบัติการ/ชํานาญการ จํานวน 12
 เดือน ๆ ละ 30,220 บาท เป็นเงิน 362,640 บาท
4. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ระดับปฏิบัติงาน/ชํานาญ
งาน จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 12,220 บาท เป็นเงิน 146,640
 บาท
5. เจ้าพนักงานพัสดุ ระดับปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน จํานวน 12
 เดือน ๆ ละ 12,220 บาท เป็นเงิน 146,640 บาท
6. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 12,220 บาท เป็นเงิน 146,640 บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 72,000 บาท

         เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ตั้งไว้  72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชั่วคราวพนักงานเทศบาลสังกัดของคลัง  
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน  42,000  บาท       
    เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง
จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 3,500 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 624,240 บาท

    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 624,240 บาท    
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างรายเดือน ในตําแหน่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ สังกัดกองคลัง จํานวน 4 อัตรา ดังนี้
1. ผู้ช่วยพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 12 เดือน ๆ
 ละ 13,480 บาท  เป็นเงิน 161,760 บาท
2. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 11,500 
บาท เป็นเงิน 146,280 บาท
3. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ จํานวน 12 เดือน ๆ ละ
11,500 บาท เป็นเงิน 146,280 บาท
4. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 14,160
บาท เป็นเงิน 169,920 บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 64,240 บาท

เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง จํานวน  64,240 บาท       
      เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ตั้งไว้ 64,240 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างสังกัดกองคลัง

งบดําเนินงาน รวม 505,330 บาท
ค่าตอบแทน รวม 65,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

         เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่
พนักงาน 
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

           เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลา
ราชการปกติ  แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ซึ่งได้รับคํา
สั่งให้ปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการปกติ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 20,000 บาท

           เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้
ตามระเบียบของทางราชการ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 20,000 บาท

           เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาลและลูกจ้างประจํา  ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของทาง
ราชการ

ค่าใช้สอย รวม 405,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาพนักงานรายเดือนในกองคลัง จํานวน 210,000 บาท

ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานจ้างรายเดือน
           เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างเหมาบริการพนักงานจ้างรายเดือน
ในตําแหน่ง พนักงานจ้างเหมาคนงานทั่วไป จํานวน 5 อัตรา ๆ
 ละ7,000 บาท รวมเป็นเงิน 210,000 บาท
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โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 100,000 บาท

           เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการจัดทําแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและปรับปรุงข้อมูลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้อง
ถิ่นและเป็นค่าใช้จ่ายในการออกสํารวจภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน ฯลฯ
ทั้งนี้ตาม พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดําเนินการตามพระราช
บัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.3/ว0107ลง
วันที่ 8 มกราคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว4522 ลงวันที่ 11
 สิงหาคม 2558

โครงการโปรแกรมระบบใบเสร็จค่าน้ําประปา-ขยะมูลฝอย จํานวน 50,000 บาท

       เพื่อจ่ายเป็นค่าโปรแกรมระบบใบเสร็จค่าน้ําประปา-ขยะมูล
ฝอย                        

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พัก ตลอด
จนค่าลงทะเบียนหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวกับการเดินทางไป
ราชการอบรมสัมมนา และการเดินทางไปทัศนะศึกษาดูงานของ
พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
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โครงการเคลื่อนที่เพื่อการให้บริการด้านการจัดเก็บรายได้ จํานวน 5,000 บาท

    เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการให้บริการให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด
ในการรับบริการ และการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามระเบียบ ข้อบังคับ โดยเฉพาะใน
ด้านการจัดเก็บภาษีซึ่งได้แก่ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย
ค่าธรรมเนียมอนุญาตต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชา
สัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ เป็นการให้บริการแก่ประชาชนด้านการ
ชําระภาษี ตลอดจนการให้บริการที่สะดวกและรวดเร็ว 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ใช้ใน
การปฏิบัติงานของกองคลัง ซึ่งเกิดการชํารุดสึกหรอเนื่องจากกา
เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติเช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องปรับ
อากาศ เครื่องคํานวณเลข โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ 

ค่าวัสดุ รวม 35,330 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

วัสดุสํานักงาน
           เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานและแบบพิมพ์ในการ
ปฏิบัติงานทั่วไป เช่น กระดาษ  ตรายาง แฟ้ม ธงชาติ ป้าย
พลาสติก กระดานไวท์บอร์ด แท่นประทับตรา มีดตัด
กระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ เครื่องเจาะกระดาษ เครื่องยิง
กระดาษ ตะแกรงวางเอกสร เครื่องเหลาดินสอ ที่แขวนตรา
ยาง และแบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวสําหรับใช้ในการรักษา
ความสะอาด หรือใช้ในสํานักงานเทศบาล  เช่น แปรง ไม้
กวาด เข่ง ตะกร้า ถังขยะ สบู่ ผงซักฟอก  น้ํายาดับกลิ่น น้ํายาเช็ด
กระจก มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ ถ้วย
ชาม ช้อนส้อม จานรองแก้ว แก้วน้ํา กระจกเงา น้ําดื่ม น้ํา
แข็ง น้ําตาล  น้ําหวาน น้ําผลไม้ ชา กาแฟ คอฟฟ่เมท นม โอวัลติ
นทีอินวัน และอื่น ๆ  เป็นต้น  
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ใช้ในการปฎิบัต
 ิงานทั่วไป เช่นแผ่นฟวเจอร์บอร์ด กระดานไวท์บอร์ด รูปภาพไว
นิล ป้ายไวนิลกระดาษเขียนโปสเตอร์ ไม้อัด ไม้
ระแนง โปสเตอร์ แผ่นซีดี เทปบันทึกเสียงหรือภาพ ฯลฯ เป็นต้น 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 330 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์สําหรับใช้ในการปฏิบัติ
งานทั่วไปของกองคลัง เช่น หมึกเครื่องพิมพ์เอกสาร แผนหรือจาน
บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ตลับแผง
หมึก แผ่นกรองแสงกระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล และไล
ท์เพ็น(Light pen) ฯลฯ

งบลงทุน รวม 35,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 35,800 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์สํานักงาน สําหรับงานประมวลผล จํานวน 22,000 บาท

เครื่องคอมพิวเตอร์สํานักงาน สําหรับงานประมวลผล
           เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
 สําหรับงานประมวลผล โดยมีเกณฑ์ราคากลางคุณลักษณะพื้น
ฐานเป็นไปตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กําหนด จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท เป็นโครงการที่ไม่
ต้องบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931  ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562        

เครื่องพิมพ์ดอทเมตริกซ์ จํานวน 8,000 บาท

           เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์
ดอทเมตริกซ์ จํานวน 1 เครื่อง ๆ
 ละ 8,000 บาท                                                           
                            

เครื่องสํารองไฟ จํานวน 5,800 บาท

               เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 1 KVA 
จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 5,800 บาท        
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 228,140 บาท
งบบุคลากร รวม 194,640 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 194,640 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 194,640 บาท

    เงินเดือนพนักงาน  ตั้งไว้   จํานวน    194,640   บาท   
-  สําหรับจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป
สําหรับพนักงานเทศบาล ตําแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภาย
ใน เป็นเงิน  194,640  บาท  ตามแผนพัฒนาฯ ป 2565 (ปรากฏ
ในแผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหารทั่วไป)  (หนังสือสํานัก
งาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวนณภาระค่าใช้
จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ อปท.)

งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

    เงินค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้  จํานวน  5,000
   บาท
-  สําหรับจ่ายเป็นเงินค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวนวัน
ละ 420 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท  

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 5,000 บาท

  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้  จํานวน  5,000  บาท
 -  สําหรับจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงาน
เทศบาลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ เป็นเงิน 5,000 บาท
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ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                       ตั้ง
ไว้  จํานวน  10,000  บาท   
- สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก เป็นเงิน 10,000
 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป / งานบริหารทั่ว
ไป) ตามแผนพัฒนาฯ ป 2565

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 8,000 บาท

     ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 
ตั้งไว้  จํานวน  8,000  บาท   
- สําหรับจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม  เป็นเงิน 8,000
 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป / งานบริหารทั่ว
ไป  ) ตามแผนพัฒนาฯ ป 2565

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 2,000 บาท

        ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์            ตั้ง
ไว้ จํานวน  2,000  บาท  
-  สําหรับจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ของงานควบคุมภาย
ในและตรวจสอบภายในที่ชํารุดเสียหายให้ใช้งานได้ตาม
ปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เอกสาร ฯลฯ เป็น
เงิน  2,000 บาท  
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งบลงทุน รวม 3,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 3,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 3,500 บาท

        จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน ตั้งไว้ จํานวน   3,500   บาท       
-สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน จํานวน 1 ตัว
-สามารถปรับระดับความสูงได้ 
-แบบหุ้มหนัง 
-ขาเก้าอี้มี 5 แฉกเป็นแบบเหล็ก แข็งแรงทนทาน
( จัดซื้อตามราคาท้องตลาด )

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานเทศกิจ รวม 1,729,620 บาท

งบบุคลากร รวม 1,729,620 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,729,620 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,543,320 บาท

            ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ จํานวน 9 อัตรา ๆ
 ละ  14,290 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 1,543,320 บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 186,300 บาท

              ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ จํานวน 9 อัตรา ๆ
 ละ 1,725 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 186,300 บาท

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 1,232,040 บาท
งบบุคลากร รวม 872,040 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 872,040 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 369,480 บาท

     นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชํานาญ
การ จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 30,790 บาท เป็นเงิน 369,480 บาท
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 466,440 บาท

           (1) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย เดือนละ 12,790 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 153,480
 บาท
           (2) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย เดือนละ 11,500 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 138,000
 บาท
           (3) พนักงานขับรถบรรทุกน้ํา เดือนละ 14,580
 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 174,960 บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 36,120 บาท

              (1.1) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย จํานวน 1 อัตรา ๆ ละ 1,785 บาท จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 21,420 บาท
              (1.2) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย จํานวน 1 อัตรา ๆ ละ 1,225 บาท จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 14,700 บาท

งบดําเนินงาน รวม 360,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560
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ค่าใช้สอย รวม 220,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในเทศกาลต่าง ๆ ประจําป 
2565

จํานวน 5,000 บาท

           เพื่อจ่ายเป็นเงินในการดําเนินงานตามโครงการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนในเทศกาลต่างๆประจําป เพื่อป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนในเทศกาลสําคัญต่างๆประจําป พ.ศ
.2565 เช่น เทศกาลวันขึ้นปใหม่ เทศกาลวันสงกรานต์ เทศกาล
นมัสการองค์พระธาตุพนม  หรืองานเทศกาลประจําปภายใน
อําเภอธาตุพนมที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น โดยมีค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
งาน ได้แก่ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ ค่าเครื่องดื่มต่างๆ
ค่าตอบแทนสําหรับผู้ที่มาปฏิบัติหน้าที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยว
ข้อง

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

จํานวน 5,000 บาท

           เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการ
ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเทศบาลตําบลน้ําก่ํา โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้แก่ ค่าตกแต่ง
สถานที่ที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปด-ปดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ
เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่าวัสดุการฝึกอบรม ค่าพิมพ์และเขียนใบ
ประกาศนียบัตร ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่า
ของที่ระลึก ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุงานบ้าน
งานครัว และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จํานวน 10,000 บาท

           เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตําบลน้ําก่ํา โดยมีค่าใช้จ่าย
ต่างๆ ได้แก่ ค่าตกแต่งสถานที่ที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปด-ปด
การฝึกอบรม ค่าวัสดุเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่าวัสดุการฝึก
อบรม ค่าพิมพ์และเขียนใบประกาศนียบัตร ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก ค่าน้ํามันเชื้อ
เพลิง  ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ค่าเครื่องแบบ อป
พร. และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
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โครงการยับยั้งบรรเทาสาธารณภัยด้านสาธารณสุข จํานวน 200,000 บาท

    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการยับยั้งป้องกันบรรเทาสาธารณ
ภัยด้านสาธารณสุข  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดอบรมตามโครงการ ค่าจัด
ซื้อ จัดจ้าง จัดทําเอกสาร ค่าโล่รางวัล เงินรางวัล ประกาศนีย
บัตร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวัสดุโฆษณาเผยแพร่ ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ค่าจ้างเหมาจัดทําน้ําดื่มและ
อาหารสําหรับเจ้าหน้าที่และประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม ค่าวัสดุ
ป้องกันโรค  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานยับยั้งป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัยด้านสาธารณสุข

ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท
วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 100,000 บาท

          เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุดับเพลิง ได้แก่ วาล์วน้ําดับ
เพลิง (เชื่อมกับรถดับเพลิง) ท่อสายส่งน้ํา สายดับเพลิง อุปกรณ์
ดับไฟป่า สายฉีด ถัง ไม้ตบไฟ ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง และ
วัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

วัสดุจราจร จํานวน 20,000 บาท

         เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุจราจร ได้แก่ สัญญาณไฟกระ
พริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร แผงกั้นจราจร ป้าย
เตือน แท่นแบริเออร์ (แบบพลาสติกและแบบคอนกรีต) ป้ายไฟ
หยุดตรวจ แผ่นป้ายจราจร กระจกโค้งมน ไฟแวบ กระบอง
ไฟ ยางชะลอความเร็วรถหรือยานพาหนะ สติ๊กเกอร์ติดรถหรือ
ยานพาหนะ และวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 355,320 บาท

งบบุคลากร รวม 355,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 355,320 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 355,320 บาท

เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
            (1) นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ/ชํานาญ
การ จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 29,610 บาท เป็นเงิน 355,320 บาท
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 16,136,486 บาท
งบบุคลากร รวม 7,886,280 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 7,886,280 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 6,651,240 บาท

           (2) เงินเดือนพนักงานครูเทศบาลสังกัดโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลน้ําก่ํา
              (2.1) ผู้อํานวยการสถานศึกษา (คศ.2) ผู้อํานวยการ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลน้ําก่ํา จํานวน 12 เดือน ๆ
 ละ 29,610 บาท เป็นเงิน 355,320 บาท
              (2.2) ครูชํานาญการ จํานวน 3 อัตรา ๆ ละ 30,140
 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 1,085,040 บาท
              (2.3) ครู คศ.1 จํานวน 1 อัตรา ๆ ละ 21,540
 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 258,480 บาท
              (2.4) เงินวิทยฐานะครูชํานาญการสังกัดโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบลน้ําก่ํา จํานวน 4 อัตรา ๆ ละ 3,500
 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 168,000 บาท
           (3) เงินเดือนพนักงานครูเทศบาลสังกัดศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 
              (3.1) เงินเดือนครูสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 12
 อัตรา ๆ ละ 30,600 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 4,406,400
 บาท
              (3.2) เงินเงินวิทยฐานะครูชํานาญการสังกัดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 9 อัตรา ๆ ละ 3,500 บาท จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 378,000 บาท
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,151,040 บาท

           (1) ค่าตอบแทนพนักงานจ้างสังกัดโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลน้ําก่ํา
           (1.1) ภารโรง จํานวน 1 อัตรา ๆ ละ 9,000
 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 108,000 บาท
           (1.2) บุคลากรสนับสนุนการสอน จํานวน 1 อัตรา ๆ
  ละ 11,220 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 134,640 บาท
           (2) ค่าตอบแทนพนักงานจ้างสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลน้ําก่ํา
           (2.1) ผู้ดูแลเด็ก จํานวน 5 อัตรา ๆ ละ 15,140
 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 908,400 บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 84,000 บาท

           (1) เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างสังกัด
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลน้ําก่ํา
              (1.1) ภารโรง จํานวน 1 อัตรา ๆ ละ 1,000
 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 12,000 บาท
              (1.2) บุคลากรสนับสนุนการสอน จํานวน 1 อัตรา ๆ
  ละ 2,000 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 24,000 บาท
           (2) เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างสังกัดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลน้ําก่ํา
              (2.1) ผู้ดูแลเด็ก จํานวน 2 อัตรา ๆ ละ 2,000
 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 48,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 5,427,806 บาท
ค่าใช้สอย รวม 3,542,265 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการครูอัตราจ้าง จํานวน 504,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างเหมาบริการครูอัตราจ้าง ตําแหน่ง
ครู  
ผู้สอน จํานวน 7 อัตรา ๆ ละ 12,000 บาท/เดือน  สําหรับทํา
หน้าที่จัดการเรียนการสอนในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลน้ํา
ก่ํา 
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ค่าจ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็ก จํานวน 252,000 บาท

         ค่าจ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็ก  ตั้งไว้ 126,000 บาท
           เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็ก จํานวน 3
 อัตรา ๆ ละ 7,000 บาท/เดือน เพื่อทําหน้าที่ดูแลเด็กอนุบาลและ
ปฐมวัยในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลน้ําก่ํา 
          ค่าจ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็ก ตั้งไว้ 126,000 บาท
           เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็ก จํานวน 3
 อัตรา ๆ ละ 7,000 บาท/เดือน เพื่อทําหน้าที่ดูแลเด็กอนุบาลและ
ปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลน้ําก่ํา 

ค่าจ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งนักเรียน จํานวน 180,000 บาท

    เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งนักเรียนพร้อมคนขับ
รถ จํานวน 3 คันๆละ 15,000 บาท สําหรับรับ-ส่งนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลน้ําก่ํา

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลน้ํา
ก่ํา

จํานวน 69,780 บาท

           เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลน้ําก่ํา ระดับอนุบาลศึกษา จํานวน 54 คน ๆ
 ละ 215 บาท จํานวน 2 ภาคเรียน เป็นเงิน 23,220 บาท และ
ระดับประถมศึกษา จํานวน 97 คน ๆ
 ละ 240 บาท จํานวน 2 ภาคเรียน เป็นเงิน 46,560 บาท เงินอุด
หนุนสําหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา ตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
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ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศพด. จํานวน 69,230 บาท

           เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดเทศบาลตําบลน้ําก่ําทั้ง 8 แห่ง  จํานวน 161 คน ๆ
 ละ 430 บาทต่อป เป็นเงิน 69,320 บาท (จัดสรรสําหรับเด็ก
อายุ 3-5) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564

ค่าเครื่องแบบนักเรียน ศพด. จํานวน 48,300 บาท

    เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดเทศบาลตําบลน้ําก่ําทั้ง 8 แห่ง  จํานวน 161 คน ๆ
 ละ 300 บาทต่อป เป็นเงิน 48,300 บาท (จัดสรรสําหรับเด็ก
อายุ    3-5) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564

ค่าเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลน้ําก่ํา จํานวน 102,240 บาท

           เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตําบลน้ําก่ํา ระดับอนุบาลศึกษา จํานวน 54 คน ๆ
 ละ 300 บาท จํานวน 2 ภาคเรียน เป็นเงิน 32,400 บาท และ
ระดับประถมศึกษา จํานวน 97 คน ๆ
 ละ 360 บาท จํานวน 2 ภาคเรียน เป็นเงิน 69,840 บาท เงินอุด
หนุนสําหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา ตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
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ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลน้ํา
ก่ํา

จํานวน 270,400 บาท

           เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบลน้ําก่ํา ระดับอนุบาลศึกษา จํานวน 54 คน ๆ
 ละ 850 บาท จํานวน 2 ภาคเรียน  เป็นเงิน 91,800 บาท และ
ระดับ ป.1 ถึง ป.6 จํานวน 94 คน ๆ
 ละ 950 บาท จํานวน 2 ภาคเรียน  เป็นเงิน 178,600 บาท เงิน
อุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา ตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564

ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัวส่วนเพิ่ม Top Up) โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบล
น้ําก่ํา

จํานวน 47,000 บาท

           เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัวส่วน
เพิ่ม Top Up) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลน้ําก่ํา ระดับ ป
.1 ถึง ป.6 จํานวน 94 คน ๆ ละ 250 บาท จํานวน 2 ภาค
เรียน  เป็นเงิน 47,000 บาท (ให้เพิ่มจากรายหัวปกติสําหรับ
โรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนระดับประถมศึกษา 120 คนลง
มา) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตามหนังสือกระทรวงหมาด
ไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวัน
ที่ 8 กรกฎาคม 2564

ค่าจัดการเรียนการสอน ศพด. จํานวน 273,700 บาท

           เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดเทศบาลตําบลน้ําก่ําทั้ง 8 แห่ง  จํานวน 161 คน ๆ
 ละ 1,700 บาทต่อป เป็นเงิน 273,700 บาท (จัดสรรสําหรับเด็ก
อายุ 2-5) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
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ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน จํานวน 9,600 บาท

    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต
โรงเรียน (ระบบ Wireless Fidelity : Wifi),(
ระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line : ADSL) สําหรับ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลน้ําก่ํา รหัสสถาน
ศึกษา 3048200501 เงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564

ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน จํานวน 60,000 บาท

           เพื่อจ่ายเป็นค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน ระ
ดับ ป.1 ถึง ป.6 สังกัดโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลน้ําก่ํา อัตรา
คนละ 500 บาท/ภาคเรียน (1,000 บาท/คน/ป) ซึ่ง
บิดา/มารดา/ผู้ปกครอง มีรายได้ต่อครัวเรือนไม่
เกิน 36,000 บาท/ป (ใช้ข้อมูลจากระบบการคัดกรองนักเรียนยาก
จนของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)) เงินอุด
หนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัย
พื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา ตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564

ค่าหนังสือเรียน ศพด. จํานวน 32,200 บาท

           เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลตําบลน้ําก่ําทั้ง 8 แห่ง  จํานวน 161 คน ๆ ละ 200 บาท
ต่อป เป็นเงิน 32,200 บาท (จัดสรรสําหรับเด็กอายุ    3-5) เงิน
อุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา ตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
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ค่าหนังสือเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลน้ําก่ํา จํานวน 80,440 บาท

           เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตําบลน้ําก่ํา ระดับอนุบาลศึกษา จํานวน 54 คน ๆ ละ 200 บาท
ต่อป เป็นเงิน 10,800 บาท และระดับประถมศึกษา 69,640.20
 บาท ดังนี้
           - ประถมศึกษาปที่ 1 จํานวน  15 คน ๆ ละ 656.25
 บาทต่อป เป็นเงิน 9,843.75 บาท
           - ประถมศึกษาปที่ 2 จํานวน  18 คน ๆ ละ 649.95
 บาทต่อป เป็นเงิน 11,699.10  บาท
           - ประถมศึกษาปที่ 3 จํานวน  17 คน ๆ ละ 653.10
 บาทต่อป เป็นเงิน 11,102.70 บาท
           - ประถมศึกษาปที่ 4 จํานวน  21 คน ๆ ละ 706.65
 บาทต่อป เป็นเงิน 14,839.65 บาท 
           - ประถมศึกษาปที่ 5 จํานวน  14 คน ๆ ละ 846.30
 บาทต่อป เป็นเงิน 11,848.20 บาท
           - ประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน  12 คน ๆ ละ 858.90
 บาทต่อป เป็นเงิน 10,306.80 บาท
           เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตามหนังสือกระทรวง
หมาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8
 กรกฎาคม 2564

ค่าอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลน้ําก่ํา จํานวน 634,200 บาท

           เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสําหรับเด็กอนุบาล และ
เด็ก ป.1 ถึง ป.6 สังกัดโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลน้ํา
ก่ํา จํานวน 151 คน ๆ ละ 21 บาท จํานวน 200 วัน เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา ตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
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ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลน้ําก่ํา จํานวน 828,345 บาท

           เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสําหรับเด็กอนุบาล และ
เด็ก ป.1 ถึง ป.6 สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลน้ํา
ก่ํา ทั้ง 8 แห่ง จํานวน 161 คน ๆ
 ละ 21 บาท จํานวน 245 วัน เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวัน  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา ตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564

ค่าอุปกรณ์การเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลน้ําก่ํา จํานวน 48,630 บาท

    เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตําบลน้ําก่ํา ระดับอนุบาลศึกษา จํานวน 54 คน ๆ
 ละ 100 บาท จํานวน 2 ภาคเรียน เป็นเงิน 10,800 บาท และ
ระดับประถมศึกษา จํานวน 97 คน ๆ
 ละ 195 บาท จํานวน 2 ภาคเรียน เป็นเงิน 37,830 บาท เงินอุด
หนุนสําหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา ตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564

ค่าอุปกรณ์การเรียน ศพด. จํานวน 32,200 บาท

           เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดเทศบาลตําบลน้ําก่ําทั้ง 8 แห่ง  จํานวน 161 คน ๆ
 ละ 200 บาทต่อป เป็นเงิน 32,200 บาท (จัดสรรสําหรับเด็ก
อายุ    3-5) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
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ค่าวัสดุ รวม 1,885,541 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 1,885,541 บาท

           1, อาหารเสริม (นม)
              1.1 อาหารเสริม (นม) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบล
น้ําก่ํา ตั้งไว้  289,346.20 บาท
           เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สําหรับเด็ก
อนุบาล และเด็ก ป.1 ถึง ป.6 สังกัดโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตําบลน้ําก่ํา จํานวน 151 คน ๆ ละ 7.37 บาท จํานวน 260
 วัน เป็นเงิน 289,346.20 บาท เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
อาหารเสริม (นม) ตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
              1.2 อาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลตําบลน้ําก่ํา ตั้งไว้  308,508.20 บาท
           เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สําหรับเด็ก
อนุบาลและปฐมวัย สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล    น้ํา
ก่ํา ทั้ง 8 แห่ง จํานวน 161 คน ๆ ละ 7.37 บาท จํานวน 260
 วัน เป็นเงิน 308,508.20 บาท เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
อาหารเสริม (นม) ตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
              1.3 อาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  ตั้งไว้  1,287,686,40
 บาท
           เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สําหรับเด็ก
อนุบาล และเด็ก ป.1 ถึง ป.6 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตเทศบาลตําบลน้ําก่ํา ทั้ง 8
 แห่ง จํานวน 672 คน ๆ ละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน เป็น
เงิน 1,287,686.40 บาท เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหาร
เสริม (นม) ตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
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งบเงินอุดหนุน รวม 2,822,400 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,822,400 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

-  อุดหนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตตําบลน้ํา
ก่ํา

จํานวน 2,822,400 บาท

         เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสําหรับเด็ก
อนุบาล และเด็ก ป.1 ถึง ป.6 สําหรรับโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตเทศบาลตําบล
น้ําก่ํา ทั้ง 8 แห่ง จํานวน 672 คน ๆ
 ละ 21 บาท จํานวน 200 วัน เป็นเงิน 2,822,400 บาท เงินอุด
หนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน  โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 4,205,040 บาท

งบบุคลากร รวม 2,855,040 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,855,040 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,151,640 บาท

      เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้พนักงานเทศบาลสังกัดกองสาธารณ
สุขและสิ่งแวดล้อม จํานวน 5  อัตรา  ได้แก่
      1) ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับ
ต้น จํานวน  12 เดือนๆละ35,770 บาท เป็นเงิน 429,240 บาท
       2) นักวิชาการสาธารณสุข  ระดับปฏิบัติการ จํานวน  12
 เดือนๆละ 25,670 บาท เป็นเงิน 308,040 บาท
    3) เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ชํานาญ
งาน จํานวน  12 เดือนๆละ 11,150 บาท เป็นเงิน 138,120 บาท
    4) เจ้าพนักงานสุขาภิบาล ระดับปฏิบัติงาน/ชํานาญ
งาน จํานวน12 เดือนๆละ 11,510 บาท เป็นเงิน 138,120 บาท
     5) เจ้าพนักงานสาธารณสุข ระดับปฏิบัติงาน/ชํานาญ
งาน จํานวน  12 เดือนๆละ 11,510 บาท เป็นเงิน 138,120 บาท
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 72,000 บาท

         เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานเทศบาล
สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รวมจํานวน  3  อัตรา  ดังนี้
    1) เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ชํานาญ
งาน จํานวน  12 เดือนๆละ 2,000 บาท เป็นเงิน 24,000 บาท
    2) เจ้าพนักงานสุขาภิบาล ระดับปฏิบัติงาน/ชํานาญ
งาน จํานวน  12 เดือนๆละ 2,000 บาท เป็นเงิน 24,000 บาท
    3) เจ้าพนักงานสาธารณสุข ระดับปฏิบัติงาน/ชํานาญ
งาน จํานวน  12 เดือนๆละ 2,000 บาท เป็นเงิน 24,000 บาท

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

     เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม ระดับต้น  ซึ่งมีสิทธิได้รับเงินประจําตําแหน่งตาม
กฎหมายว่าด้วยเงินประจํา
ตําแหน่ง    จํานวน  1  อัตรา   จํานวน  12 เดือนๆ
ละ 3,500 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,473,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างรายเดือน ให้กับพนักงานจ้างสังกัดกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดังนี้
    1) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  จํานวน  12 เดือนๆละ 14,290
 บาท เป็นเงิน 171,480 บาท
    2) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสุขาภิบาล  จํานวน  12 เดือนๆ
ละ 13,990 บาท เป็นเงิน 167,880 บาท
    3) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข จํานวน  12 เดือนๆ
ละ 13,470 บาท เป็นเงิน 161,640 บาท
    5) พนักงานขับรถขยะ จํานวน 3 อัตรา จํานวน  12 เดือนๆ
ละ 9,000 บาท เป็นเงิน 324,000 บาท
    6) พนักงานประจํารถขยะ จํานวน 6 อัตรา จํานวน  12
 เดือนๆละ 9,000 บาท เป็นเงิน 648,000 บาท
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 116,400 บาท

       เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง ซึ่งเป็น
ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินค่าตอบแทนของพนักจ้าง สําหรับ
และพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานทั่วไปที่กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม  ดังนี้
    1) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสุขาภิบาล  จํานวน  12 เดือนๆละ 100
 บาท เป็นเงิน 1,200 บาท
    2) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข จํานวน  12 เดือนๆ
ละ 1,085 บาท เป็นเงิน 13,020 บาท
    3) พนักงานขับรถขยะ      จํานวน 3 อัตรา จํานวน  12
 เดือนๆละ 1,000 บาท เป็นเงิน 36,000 บาท
    4) พนักงานประจํารถขยะ จํานวน 6 อัตรา จํานวน  12
 เดือนๆละ 1 ,000 บาท เป็นเงิน 72,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 1,350,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 5,000 บาท

   เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่แพทย์   พยาบาลและบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง  ตั้งไว้ 2,500 บาท ในการตรวจรักษาที่หน่วยบริการ
สาธารณสุขฯ รวมถึงค่าตอบแทนค่าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่
รัฐและบุคคลภายนอกที่ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
เทศบาลหรือค่าตอบแทนสําหรับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติ
หน้าที่เกี่ยวข้องกับงานของเทศบาล และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
      เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้มีสิทธิรับประโยชน์ค่าตอบแทน
อื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป)  ตั้งไว้ 2,500 บาท ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําป
แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

         เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างหรือลูกจ้างที่ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติ
หน้าที่นอกเวลาราชการ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 10,000 บาท

           เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิเบิก
ได้ตามระเบียบของทางราชการ  

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

      เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาลและลูกจ้างประจํา ซึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของทาง
ราชการ

ค่าใช้สอย รวม 860,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาปรับปรุงบ่อขยะ จํานวน 84,000 บาท

    เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างเหมาแก่ผู้รับจ้าง ในการปรับปรุงบ่อ
ขยะ ปรับดันขยะรอบบ่อขยะ ปรับเกลี่ยขยะให้อยู่ในบ่อขยะ ปรับ
ดันเปดทางบ่อขยะ เพื่อให้รถขยะเข้าใช้งานพื้นที่บ่อขยะ
ได้  จํานวน 12 เดือนๆละ 7,000 บาท 

ค่าจ้างเหมาพนักงานจ้างรายเดือนในตําแหน่งคนงานทั่วไป จํานวน 546,000 บาท

    เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างเหมาแก่พนักงานจ้างรายเดือน ใน
ตําแหน่งจ้างเหมาคนงานทั่วไป ซึ่งสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่ง
แวดล้อม จํานวน 13 อัตรา  เดือนละ 7,000 บาท/คน

ค่าจ้างเหมาอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จํานวน 120,000 บาท

     เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างเหมาอาสาบริบาลดูแลผู้สูงอายุและ
บุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง จํานวน 2 อัตรา  เดือน
ละ 5,000 บาท/คน 
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

    เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ตลอดจน
ค่าลงทะเบียนหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไป
ราชการ การอบรมสัมมนา การเข้าร่วมประชุม และการเดินทาง
ไปทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก
เทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท

    เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ที่ใช้
ในการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุข เช่น รถขน
ขยะ คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจค
เตอร์ เครื่องตัดหญ้า และวัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ ฯลฯ และทรัพย์สิน
อื่นๆที่เกี่ยวข้องในการดําเนินงานของกองสาธารณสุข

ค่าวัสดุ รวม 460,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

     เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เช่นค่าวัสดุเครื่อง
เขียน โต๊ะเอนกประสงค์ เก้าอี้  ตู้เก็บ
เอกสาร กระดาษ หมึก  ดินสอ  ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิ
ปลวดเย็บกระดาษ  กาว  แฟ้ม  สมุดบัญชี  แบบพิมพ์  ตรา
ยาง ซอง ธงชาติ  สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ หรือจ้างพิมพ์  ของใช้
ในการบรรจุหีบห่อ  เครื่องคํานวณเลข  ค่าหนังสือพิมพ์ ฯลฯ และ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น อุปกรณ์ที่
ใช้รักษาความสะอาด ไม้กวาด  ถังขยะ  เข่ง  ถุงพลาสติกใส่
ขยะ  แปรงถูพื้น  ไม้กวาด ไม้กวาดทางมะพร้าว ผงซักฟอก น้ํายา
ทําความสะอาด มีด พร้าฯลฯ  และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งสําหรับรถ
บรรทุกขยะ  เช่น  ยางรถยนต์    แบตเตอรี่  เบาะ  ฟล์มกรอง
แสง  สายเบรก สายคลัช เกียร์ สายไมล์ เพลา หัวเทียน หม้อ
น้ํา กระจก น้ํามันเบรก อะไหล่ต่างๆ พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัย
ทางรถยนต์  ฯลฯ  และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง   

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 240,000 บาท

         เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สําหรับรถ
บรรทุกขยะ เครื่องตัดหญ้า หรือกิจการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการ
ดําเนินงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น  น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง น้ํามันก๊าด  หัวน้ํามัน น้ํามันออย
 น้ํามันจารบี น้ํามันเตา ถ่านและก้าซหุงต้ม  ฯลฯ และอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 150,000 บาท

    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ เช่น ทรายอะเบท น้ํายาพ่นฆ่ายุง  วัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า น้ํายาฆ่าแมลง น้ํายาฆ่าเชื้อโรค น้ํายากําจัดกลิ่นขยะ ปูน
ขาว น้ํายากําจัด แมลงวัน น้ํายาต่าง ๆเวชภัณฑ์ น้ํายาฆ่าเชื้อ
โรค น้ํายาความสะอาดพื้นผิว เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เครื่องมือ
ทางการแพทย์เกี่ยวกับการส่งเสริมและป้องกันโรค   ฯลฯ และ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

วันที่พิมพ์ : 20/9/2564  10:03:30 หน้า : 44/73



วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท

    ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ตั้งไว้ 2,500 บาท
           เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
กิจการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  โดยจ่ายเป็นเงินค่า
จ้างเหมาบริการจัดทําวีดีโอเทป สปอร์ตโฆษณา รณรงค์ส่งเสริม
สุขภาพและป้องกันโรค สรุปผลการดําเนินงานของกองสาธารณ
สุขและสิ่งแวดล้อม ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายโฆษณา ค่าจ้างเหมาจัด
ทําแผ่นพับให้ความรู้เรื่องการส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน
โรค  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเผยแพร่ประชา
สัมพันธ์ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
    ค่าบอกรับวารสาร และค่าถ่ายเอกสาร/เข้าเล่มเอกสาร  ตั้ง
ไว้ 2,500 บาท
          เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการบอกรับวารสารต่าง ๆ
 เช่น หนังสือพิมพ์รายวัน   ระเบียบ กฎหมาย ราชกิจจา
นุเบกษา  และวารสารอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่การศึกษาค้นคว้า
ของคณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงาน
เทศบาล  พนักงานจ้างและประชาชนในตําบลน้ําก่ํา  และรวมถึง
ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารต่าง ๆ  ค่าเข้าเล่มหรือเย็บเล่มเอกสาร
ต่าง ๆ

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 10,000 บาท

    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่ง
กาย   เช่น  เสื้อ   กางเกง   รองเท้า   เสื้อกั๊กสะท้อน
แสง หมวก  ถุงมือ ผ้าคลุมหน้า  ผ้าปดปากปดจมูก ฯลฯ และ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น วัสดุอุปกรณ์
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ วัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ น้ํา
หมึก เช่น แผนหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์
หรือแถบพิมพ์ ตลับแผงหมึก สายเคเลิล  และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 4,184,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,234,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,124,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการรายเดือนพนักงานประจําศูนย์กู้ชีพเทศบาลตําบล
น้ําก่ํา

จํานวน 504,000 บาท

    เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างเหมารายเดือนพนักงานประจําศูนย์กู้ชีพ
เทศบาลตําบลน้ําก่ํา จํานวน 12 คน เดือนละ 7,000 บาท  

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการจัดสถานที่กักกันเพื่อป้องกันและระงับโรคติดต่อไวรัสโค
วิด-๑๙ (LQ)

จํานวน 200,000 บาท

    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดอบรมตามโครงการ ค่า
อาหารเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่เวรยาม ค่า
อาหารผู้เข้ากักตัว ค่าที่พักผู้เข้ากักตัว ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการทํา
ความสะอาดสถานที่ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการจัดการขยะในพื้นที่
กักตัว ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปรับปรุงสถานที่ ค่าจัดซื้อ จัดจ้าง จัด
ทําเอกสาร ค่าโล่รางวัล เงินรางวัล ประกาศนียบัตร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าวัสดุโฆษณาเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทน
เจ้าหน้าที่ ค่าจ้างเหมาจัดทําน้ําดื่มและอาหารสําหรับเจ้าหน้าที่
และประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม ค่าใช้จ่ายจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ป้องกันโรค และวัสดุอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานควบคุมโรค และค่าใช้
จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณสุข จํานวน 100,000 บาท

    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันเงินช่วยช่วยเหลือ
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ กรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดอบรมตามโครงการ ค่า
จัดซื้อ จัดจ้าง จัดทําเอกสาร ค่าโล่รางวัล เงินรางวัล ประกาศนีย
บัตร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวัสดุโฆษณาเผยแพร่ ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ค่าจ้างเหมาจัดทําน้ําดื่มและ
อาหารสําหรับเจ้าหน้าที่และประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม และค่า
ใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
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โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จํานวน 50,000 บาท

    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือด
ออก เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดอบรมตามโครงการ ค่าจัดซื้อ จัดจ้าง จัด
ทําเอกสาร ค่าโล่รางวัล เงินรางวัล ประกาศนียบัตร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าวัสดุโฆษณาเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทน
เจ้าหน้าที่ ค่าจ้างเหมาจัดทําน้ําดื่มและอาหารสําหรับเจ้าหน้าที่
และประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าทราย
อะเบท ค่าน้ํายาพ่นกําจัดยุง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ พล
เอกหยิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

จํานวน 150,000 บาท

    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการขับเคลื่อนโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า เช่น  ค่าซื้อวัคซีนและ
อุปกรณ์การฉีดป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า   ยาคุมกําเนิด   เข็มฉีด
ยา   กระบอกฉีดยา   ค่าจัดทําเอกสารเผยแพร่ความรู้    ค่าจัด
อบรมตามโครงการ  ค่าจัดซื้อ จัดจ้าง จัดทําเอกสาร ค่าโล่
รางวัล เงินรางวัล ประกาศนียบัตร ค่าวัสดุอุปกรณ์   ค่าวัสดุ
โฆษณาเผยแพร่  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตอบ
แทนเจ้าหน้าที่     ค่าจ้างเหมาจัดน้ําดื่มและอาหารสําหรับเจ้า
หน้าที่และประชาชนที่มาร่วมกิจกรรม ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
 ที่เกี่ยวข้อง  
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โครงการป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19)

จํานวน 100,000 บาท

    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและระงับโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัด
กิจกรรม ดําเนินการตามมาตรการควบคุมโรคของ
จังหวัด การอบรมตามโครงการ ค่าจัดซื้อ จัดจ้าง จัดทํา
เอกสาร ค่าโล่รางวัล เงินรางวัล ประกาศนียบัตร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าวัสดุโฆษณาเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทน
เจ้าหน้าที่ ค่าจ้างเหมาจัดทําน้ําดื่มและอาหารสําหรับเจ้าหน้าที่
และประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ป้องกันโรค เครื่องวัดอุณหภูมิ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้อง 

โครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธาน
ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง 
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

จํานวน 20,000 บาท

    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และ
ขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า เช่น ค่าจัดอบรมตามโครงการ  ค่าจัดซื้อ จัดจ้าง จัด
ทําเอกสาร ค่าโล่รางวัล เงินรางวัล ประกาศนียบัตร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์   ค่าวัสดุโฆษณาเผยแพร่  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่     ค่าจ้างเหมาจัดน้ําดื่มและ
อาหารสําหรับเจ้าหน้าที่และประชาชนที่มาร่วมกิจกรรม ฯลฯ
 และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ค่าวัสดุ รวม 110,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 10,000 บาท

           เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือวัสดุทาง
การแพทย์เพื่อใช้ในงานกู้ชีพกู้ภัย เช่น สําลี และผ้าพัน
แผล ยา และเวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ เคมีภัณฑ์ ออกซิเจน น้ํายา
ต่าง ๆ เครื่องวัดอุณหภูมิ เปลหามคนไข้ เป็นต้น

วัสดุอื่น จํานวน 100,000 บาท

    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังขยะสีเหลือง ขนาด 120 ลิตร
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งบลงทุน รวม 2,550,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,550,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถพยาบาล (รถตู้) จํานวน 2,500,000 บาท

            เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้) จํานวน 1 คันมี
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต์สูง
สุดไม่ต่ํากว่า 90 กิโลวัตต์ โดยมีคุณลักษณะเฉพาะตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ ราคา 2,500,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้าที่ 271

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท

    เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ครุภัณฑ์  เช่น  เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องปริ้นเตอร์  เครื่องพ่น
ยุง   เครื่องพ่นน้ํายาฆ่าเชื้อ เครื่องตัดหญ้า รถขยะ และ
วัสดุ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ฯลฯ

งบเงินอุดหนุน รวม 400,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 400,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 400,000 บาท

     เพื่อใช้จ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข   ในกิจกรรมต่างๆ  ให้มีความเหมาะสม
กับปัญหาและบริบทของพื้นที่   เช่น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ศักยภาพด้านสาธารณสุขของประชาชนในการเพิ่มพูนความ
รู้   ความสามารถ   ทักษะของประชาชน ค่าใช้จ่ายสําหรับ
การอบรม การประชุม สัมมนา  การรณรงค์ การเผยแพร่ ประชา
สัมพันธ์ หรือกิจกรรมอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของแต่ละ
โครงการ  จํานวน ๒๐ หมู่บ้านๆ ละ  ๒๐,๐๐๐  บาท
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,134,200 บาท

งบบุคลากร รวม 973,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 973,200 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 769,200 บาท

 เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
           (1) ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม ระดับ
ต้น จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 39,080 บาท  เป็นเงิน 
464,960 บาท
           (๒) เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จํานวน 12 เดือน ๆ
 ละ 25,020  บาท เป็นเงิน 300,240 บาท

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เงินประจําตําแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ
           (1) เงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองสวัสดิการ
สังคม  ระดับต้น จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 3,500 บาท เป็น
เงิน 42,000 บาท 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 138,000 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
      ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 11,500
 บาท เป็นเงิน 138,000 บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
           (1) เงินเพิ่มค่าครองชีพผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ธุรการ จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 2,000 บาท เป็นเงิน 24,000 บาท
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งบดําเนินงาน รวม 154,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 40,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 5,000 บาท

       เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นแก่พนักงานส่วนท้อง
ถิ่น (เงินรางวัลประจําปหรือโบนัส)  ตามข้อ ๗ ของประกาศคณะ
กรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น  ลงวันที่ ๒๕  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๔๔ ตลอดจนเพื่อจ่ายเป็น
เงินค่าตอบอื่น ๆ สําหรับผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
เทศบาลตําบลน้ําก่ํา        

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 5,000 บาท

     เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบของทางราชการ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 30,000 บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
      เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาลและลูกจ้างประจํา  ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของทาง
ราชการ

ค่าใช้สอย รวม 99,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานจ้างรายเดือน จํานวน 84,000 บาท

         เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างเหมาบริการพนักงานจ้าง 
รายเดือนในตําแหน่ง พนักงานจ้างเหมาคนงานทั่วไป จํานวน 2
 อัตรา ๆ ละ 7,000 บาท 
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ              
         เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พัก ตลอด
จนค่าลงทะเบียนหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยงกับการเดินทางไป
ราชการการอบรมสัมมนา และการเดินทางไปทัศนศึกษาดูงานของ
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง  

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 5,000 บาท

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
       เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ทรัพย์สิน พัสดุ ครุภัณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของกองสวัสดิการ
สังคม เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 15,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

วัสดุสํานักงาน
         เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานและแบบพิมพ์ในการปฏิบัติ
งานทั่วไป เช่น กระดาษ  ตรายาง แฟ้ม ธงชาติ ป้าย
พลาสติก กระดานไวท์บอร์ด แท่นประทับตรา มีดตัด
กระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ เครื่องเจาะกระดาษ เครื่องยิง
กระดาษ ตะแกรงวางเอกสร เครื่องเหลาดินสอ ที่แขวนตรา
ยาง และแบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว
        เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวสําหรับใช้ในการรักษา
ความสะอาด หรือใช้ในสํานักงานเทศบาล  เช่น แปรง ไม้
กวาด เข่ง ตะกร้า ถังขยะ สบู่ ผงซักฟอก  น้ํายาดับกลิ่น น้ํายาเช็ด
กระจก มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ ถ้วย
ชาม ช้อนส้อม จานรองแก้ว แก้วน้ํา กระจกเงา น้ําดื่ม น้ํา
แข็ง น้ําตาล  น้ําหวาน น้ําผลไม้ ชา กาแฟ คอฟฟ่เมท นม โอวัลติ
นทีอินวัน และอื่น ๆ  เป็นต้น  

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 5,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์
        เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์สําหรับใช้ในการปฏิบัติ
งานทั่วไปของกองสวัสดิการสังคม เช่น หมึกเครื่องพิมพ์
เอกสาร แผนหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือ
แถบพิมพ์ตลับแผงหมึก แผ่นกรองแสงกระดาษต่อเนื่อง สาย
เคเบิล และไลท์เพ็น(Light pen) ฯลฯ

งบลงทุน รวม 7,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 7,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อเก้าอี้บุนวม จํานวน 7,000 บาท

เก้าอี้
         เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อเก้าอี้บุนวม มีที่เท้าแขน เบาะนั่ง
และพนักพิงบุหนังเทียม มีเกลียวปรับระดับได้ ขาล้อเลื่อน 5
 แฉก จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 3,500 บาท รวมเป็นเงิน 7,000
 บาท เป็นโครงการที่ไม่ต้องบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลง
วันที่ 15 พฤษภาคม 2562

วันที่พิมพ์ : 20/9/2564  10:03:30 หน้า : 53/73



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 661,160 บาท

งบบุคลากร รวม 374,160 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 374,160 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 180,720 บาท

เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
           นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ/ชํานาญการ จํานวน 12
 เดือน ๆ ละ 15,060 บาท  เป็นเงิน  180,720บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 193,440 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
           ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน จํานวน 12 เดือน ๆ
 ละ 16,120 บาท เป็นเงิน 193,440 บาท

งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 15,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 5,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
         เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นแก่พนักงานส่วน
ท้องถิ่น (เงินรางวัลประจําปหรือโบนัส)  ตามข้อ 7 ของประกาศ
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น  ลงวันที่ 25  มิถุนายน  พ.ศ. 2544 ตลอดจนเพื่อจ่ายเป็นเงิน
ค่าตอบอื่น ๆ สําหรับผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล
ตําบลน้ําก่ํา        

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 5,000 บาท

ค่าเช่าบ้าน
     เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบของทางราชการ      
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 5,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 5,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ              
         เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พัก ตลอด
จนค่าลงทะเบียนหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยงกับการเดินทางไป
ราชการการอบรมสัมมนา และการเดินทางไปทัศนศึกษาดูงานของ
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง  

งบเงินอุดหนุน รวม 267,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 267,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อุดหนุนเทศบาลตําบลธาตุพนม จํานวน 35,000 บาท

            เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับเทศบาลตําบลธาตุ
พนม ซึ่งได้รับมอบหมายให้บริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อําเภอธาตุพนม ประจําป 2565

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอธาตุพนม จํานวน 32,000 บาท

            เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับที่ทําการปกครองอําเภอ
ธาตุพนม เพื่อดําเนินโครงการต่าง ๆ ประจําป 2565 ดังนี้
        - โครงการอําเภอ/จังหวัดเคลื่อนที่ จํานวน 5,000 บาท
       - โครงการสนับสนุนกิจกรรมกาชาดจังหวัด
นครพนม จํานวน 5,000 บาท
           - โครงการสนับสนุนกิจกรรมการรับบริจาค
โลหิต จํานวน 2,000 บาท
           - โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาคคณะกรรมการหมู่
บ้าน จํานวน 20,000 บาท
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อุดหนุนศูนย์เฉลิมพระเกียรติเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ และผู้ติด
เชื้อHIV อําเภอธาตุพนม

จํานวน 20,000 บาท

                   เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับศูนย์เฉลิมพระ
เกียรติเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ และผู้ติดเชื้อ HIV อําเภอธาตุ
พนม ตามโครงการเงินอุดหนุนให้กับศูนย์เฉลิมพระเกียรติเพื่อช่วย
เหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ และผู้ติดเชื้อ HIV อําเภอธาตุพนม จังหวัด
นครพนม ประจําป 2565

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอําเภอ     
ธาตุพนม (ศป.ปส.อ.ธาตุพนม)

จํานวน 30,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดอําเภอธาตุพนม (ศป.ปส.อ.ธาตุพนม) ตาม
โครงการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแบบ
บูรณาการ อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ประจําป 2565  

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน จํานวน 100,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในเขต
เทศบาลตําบลน้ําก่ํา จํานวน 20 หมู่บ้านๆ ละ 5,000 บาท ในการ
จัดงานกิจกรรมในด้านการส่งเสริมศิลปะ จารีตประเพณี และ
วัฒนธรรมของท้องถิ่นต่าง ๆ และรวมถึงการจัดกิจกรรมอันเป็น
สาธารณะประโยชน์ของหมู่บ้าน กิจกรรมการเสริมสร้างความ
สามัคคีของคนในชุมชน

เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอธาตุพนม จํานวน 50,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับสภาวัฒนธรรมอําเภอ    ธาตุ
พนมในการดําเนินโครงการจัดทําเรือไฟของอําเภอธาตุพนมใน
งานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนม ประจําป 2565
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 20,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานแข่งขันเรือยาวประเพณี ประจําป 2565 จํานวน 10,000 บาท

         เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดงาน
ประเพณีแข่งขันเรือยาวประจําป  2565  เช่น ค่าใช้จ่ายในการ
ตกแต่งสถานที่  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปด-ปด  ค่าตอบแทนคณะ
กรรมการ  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหารและเครื่องดื่ม  เงิน
รางวัล  ถ้วยรางวัล อาหารเรือ ค่าสนับสนุนเรือ ค่าเชิญเรือ ค่า
ลากจูงเรือ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ จํานวน 10,000 บาท

           เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการจัดงานกิจกรรมต่าง ๆ
 เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าจัดตกแต่งสถานที่  ค่าพาหนะ  ค่าอาหาร
และเครื่องดื่ม  ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าเช่าชุดในการแสดง
รวมถึงค่าแต่งหน้าในการแสดง  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดงานวันสําคัญของทางราชการ หรืองานหรือโครงการ
ตามนโยบายเร่งด่วน และงานพิธีทางศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม
ของท้องถิ่นต่าง ๆ เช่น  วันปยะมหาราช  วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา  ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา  ประเพณีงาน
สงกรานต์  ประเพณีบุญมหาชาติงานหรือโครงการหรือกิจกรรม
ตามนโยบายของรัฐบาล , จังหวัดนครพนม , อําเภอ ธาตุ
พนม  และหมายรวมถึงโครงการหรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ข้อง   ฯลฯ 

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 273,000 บาท
งบบุคลากร รวม 273,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 273,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 273,000 บาท

      ผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว จํานวน 12 เดือน ๆ
 ละ 19,750 บาท เป็นเงิน 237,000 บาท
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 2,733,480 บาท

งบบุคลากร รวม 896,880 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 896,880 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 499,320 บาท

        1.1 เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
            ผู้อํานวยการกองช่าง ระดับต้น จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 
23,550 บาท  เป็นเงิน 282,600 บาท
           เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน จํานวน 12 เดือน ๆ
 ละ 18,060 บาท เป็นเงิน 216,720 บาท

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

    เงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่าง  ระดับ
ต้น จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 3,500 บาท เป็นเงิน 42,000 บาท 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 355,560 บาท

           (1) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 12 เดือน ๆ
 ละ 14,090 บาท เป็นเงิน 169,080 บาท
           (2) พนักงานขับรถยนต์ จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,540
 บาท เป็นเงิน 186,480 บาท
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งบดําเนินงาน รวม 1,613,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

            ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 5,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง   คณะ
กรรมการตรวจรับงานจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น   ตามหนังสือจังหวัดนครพนม  ที่ มท
  0833.2/ว 19906 ลงวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2546  เรื่อง  การ
เบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างคณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง   และผู้ควบคุมงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น   รวมถึงค่าตอบแทนหรือข้าราชการ   พนักงานและเจ้า
หน้าที่ของรัฐ   และบุคคลภายนอกที่ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่เทศบาล   หรือค่าตอบแทนสําหรับผู้ที่ได้รับการแต่ง
ตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับงานของเทศบาล 
   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (เงินรางวัลประจําปหรือโบนัส) ตั้งไว้ 5,000
 บาท
               เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นแก่พนักงาน
ส่วนท้องถิ่น (เงินรางวัลประจําปหรือโบนัส)  ตามข้อ 7 ของ
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น  ลงวันที่ 25  มิถุนายน  พ.ศ. 2544 ตลอดจนเพื่อจ่ายเป็นเงิน
ค่าตอบอื่น ๆ สําหรับผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล
ตําบลน้ําก่ํา        

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

           เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลา
ราชการปกติ  แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ซึ่งได้รับคํา
สั่งให้ปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการปกติ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 30,000 บาท

    เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบของทางราชการ
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 5,000 บาท

           เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาลและลูกจ้างประจํา  ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของทาง
ราชการ       

ค่าใช้สอย รวม 445,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จํานวน 35,000 บาท

           เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาเช่าเครื่องถ่าย
เอกสารสําหรับใช้ในการปฏิบัติงานทั่วไปเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชนในการถ่ายสําเนาข้อมูล   การ
สํารวจ  ออกแบบ  เขียนแบบ ประมาณราคาเพื่อการก่อสร้าง
โครงการต่างๆ  งานธุรการของทางราชการที่อยู่ในความรับผิด
ชอบ  

ค่าจ้างเหมารังวัดที่ดินสาธารณะประโยชน์ จํานวน 10,000 บาท

           เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการรังวัดแนวเขตที่ดิน
สาธารณะประโยชน์ที่ประชาชนใช้ร่วมกัน  การออกโฉนดที่ดิน
ของทางราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบ   

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

           เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงค่าพาหนะ และค่าเช่าที่
พัก ตลอดจนค่าลงทะเบียนหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยงกับการเดิน
ทางไปราชการการอบรมสัมมนา และการเดินทางไปทัศนศึกษาดู
งานของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง          

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 380,000 บาท

    (1) ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน ตั้ง
ไว้  50,000 บาท
           เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ครุภัณฑ์  เช่น  เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องพิมพ์เอกสาร  เครื่อง
ปริ้นเตอร์  เครื่องออกกําลังกาย  เครื่องเล่นเด็ก  เครื่องตัด
หญ้า  เครื่องสูบน้ําเครื่องปรับอากาศ  เครื่องถ่ายเอกสาร  เครื่อง
กําเนิดไฟฟ้า  รถยนต์  รถจักรยานยนต์  เครื่องจักรกล  เครื่องตบ
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ดินอุปกรณ์เกี่ยวกับงานก่อสร้าง  และวัสดุ ครุภัณฑ์  ต่าง ๆ ฯลฯ
     (2) ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะภายใน
ตําบล และในความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลน้ําก่ํา ตั้ง
ไว้ 30,000 บาท
           เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
สาธารณะภายในตําบลน้ําก่ํา เช่น  ระบบไฟฟ้าภายในหมู่
บ้าน ระบบไฟฟ้าริมเขื่อนป้องกันตลิ่ง หม้อแปลงไฟฟ้าสถานีสูบ
น้ําด้วยไฟฟ้า หม้อแปลงระบบผลิตประปาหมู่บ้าน  หม้อแปลง
ไฟฟ้าโรงเรียนอนุบาล หม้อแปลงไฟฟ้าสํานักงาน  ระบบไฟฟ้า
ภายในอาคารสํานักงาน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  โรงเรียน
อนุบาล  ลานกีฬา  ศาลาอเนกประสงค์   ของเทศบาลและ
วัสดุ  ครุภัณฑ์  ต่าง ๆ ฯลฯ
     (3) ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้ง
ไว้ 300,000 บาท
        เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง เช่นค่าซ่อมแซมปรับปรุงอุปกรณ์สถานีสูบน้ําด้วย
ไฟฟ้า, ระบบไฟฟ้าสถานีสูบน้ํา, ค่าซ่อมแซมคลองส่งน้ํา , ค่าจ้าง
ลอกคลอกส่งน้ํา , ค่าจ้างดาดคอนกรีตคลองส่งน้ํา , ค่าซ่อมแซม
ท่อส่งน้ํา , ค่าซ่อมแซมถนนผิวจราจร คสล. , ค่าซ่อมแซมถนนผิว
จราจรแอสฟัลท์, ค่าซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรัง ,ค่าซ่อมแซมท่อ
ระบายน้ํา คสล. ข้ามทาง ,ค่าซ่อมแซมรางระบายน้ํา ,ค่าซ่อมแซม
อาคารสํานักงาน, อาคารโรงเรียนอนุบาล , อาคารศูนย์พัฒนา
เด็ก , ลานกีฬา , ศาลาอเนกประสงค์ ,ค่าปรับปรุงต่อเติมอาคาร
สํานักงาน, ค่าปรับปรุงต่อเติมอาคารเรียน , ค่าปรับปรุงต่อเติม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก , ค่าปรับปรุงต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ , ค่า
ปรับปรุงต่อเติมทางลาดลงเรือ ,ค่าปรับปรุงพื้นที่หาดแห่ , ค่าปรับ
ปรุงพื้นที่ป่าช้า ,ค่าปรับปรุงบ่อทิ้งขยะ, ค่าซ่อมแซมปรับปรุง
อุปกรณ์ระบบผลิตประปารวมถึงขยายเขตจําหน่าย
ประปา , ระบบไฟฟ้าระบบผลิตประปา , ซ่อมแซมบํารุงรักษา
เขื่อนป้องกันตลิ่ง  และทรัพย์สินอื่นและสิ่งสาธารณะประโยชน์ที่
อยู่ในความรับผิดชอบ

ค่าวัสดุ รวม 618,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท
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           เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานสําหรับใช้ในการปฏิบัติงาน
ทั่วไปเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน   งาน
สํารวจออกแบบ   งานตรวจสอบและควบคุมการก่อสร้าง   งาน
เคหะและชุมชน  เช่น  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าวัสดุเครื่อง
เขียน  กระดาษ  กระดาษไข ซองสมุดบัญชี  ปากกา ปากกาเขียน
แบบ ไส้ปากกา  หมึกขวด  ดินสอ  ไส้ดินสอ  ยางลบ  น้ํายาลบ
คําผิด  ไม้บรรทัด  กาวติดกระดาษเทปพีวีซีใส เทปผ้า เทปกาว
สองหน้าเทปกระดาษกาวย่น  คลิปดํา  ตะแกรงวางเอกสาร  ลวด
เสียบกระดาษ พระบรมฉายาลักษณ์ ภาพเขียน  แผนที่  แบบ
พิมพ์  ค่าพิมพ์เอกสาร  ตรายาง  แฟ้ม  ธงชาติ  ป้าย
พลาสติก แผ่นป้ายชื่อสํานักงานหรือหน่วยงาน  แผ่นป้าย
จราจร หรือแผ่นป้ายต่างๆ  แผงกั้นห้อง มู่ลี่  ม่านปรับ
แสง พรม กุญแจ นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูป
จําลอง กระเปา แผงปดประกาศ เครื่องดับเพลิง กระดาน
ดํา กระดานไวท์บอร์ด แปรงลบกระดาน  แท่นประดับ  มีดตัด
กระดาษ  กรรไกร  เครื่องเย็บกระดาษ  เครื่องยิง
กระดาษ   เครื่องตัดกระดาษเครื่องเจาะกระดาษ  ตะแกรงวาง
เอกสาร  เครื่องเหลาดินสอ  เครื่องถอดลวดเย็บกระดาษ  เครื่อง
คํานวณเลข  เทปวัดระยะ  เหล็กเสียบเอกสารที่แขวนตรายาง
แผ่นยางรองตัดกระดาษ  น้ําดื่ม  และสิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือ
จ้างฯลฯ เป็นต้น          
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท

           เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุสําหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานหรือซ่อมแซมไฟฟ้าซึ่งเกิดชํารุดเสียหายหรือขัด
ข้อง   เนื่องจากเสื่อมสภาพการใช้งานโดย
ปกติ  เช่น  ฟวส์  หลอดไฟฟ้า  เทปพันสายไฟฟ้า  สาย
ไฟฟ้า  ปลั๊กไฟฟ้า  สวิตซ์ไฟฟ้า  คัตเอ๊าท์ไฟฟ้า  เข็มขัดรัดสาย
ไฟฟ้า  ลูกถ้วยอากาศ  คอนเดนเซอร์  รีซีสเตอร์  ขาหลอด
ฟลูออเรสเซนซ์  เบรกเกอร์  บัลลาส  สตาร์ทเตอร์
มูฟวิ่งคอยส์  แบตเตอรี่แห้ง  ตลับแยกสายไฟฟ้า เมนสวิตซ์ หลัก
ดิน ลูกถ้วย ไมโครโฟน  ลําโพง  ขาตั้งไมโครโฟน  เครื่องประจุ
ไฟ  แผงบังคับทางไฟฟ้าตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า  หัวแร้ง
ไฟฟ้า  มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า  เครื่องตัดกระแสไฟฟ้า
อัตโนมัติ  เครื่องจับสัญญาณดาวเทียม  หม้อแปลงไฟฟ้า  เครื่อง
รับโทรทัศน์  จานรับสัญญาณดาวเทียม  ไฟฉาย
สปอตไลท์   เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า   เครื่องวัดความต้านทาน
ไฟฟ้า  เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า  เครื่องสัญญาณเตือนภัย  สาย
อากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ  และชุดโคมไฟฟ้า  พร้อมขา
หรือก้านมิเตอร์ไฟฟ้า ฯลฯ เป็นต้น

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 3,000 บาท

           เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวสําหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานทั่วไป  การรักษาความสะอาดหรือใช้ในสํานักงาน
ปฏิบัติงานทั่วไป  เกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน  เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง ตะกร้า ถังขยะ สบู่ ผงซัก
ฟอก น้ํายาล้างจาน น้ํายาดับกลิ่น น้ํายาเช็ดกระจก เจลล้าง
มือ มุ้ง ผ้าปูที่นอน  ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ ถ้วย
ชาม ช้อนส้อม แก้วน้ําจานรอง กระจกเงา น้ําดื่ม น้ําแข็ง น้ําตาล
น้ําผลไม้ ชา กาแฟ คอฟฟ่เมทนม  และโอวัลตินฯลฯ เป็นต้น 
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 500,000 บาท

           เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างสําหรับใช้ในการปฏิบัติงาน
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสํานักงาน  ห้องน้ํา   โรงเก็บรถยนต์
อาคารเรียน  อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน  ศาลา
อเนกประสงค์  ลานกีฬา รางระบายน้ํา  ท่อระบายน้ําคลองส่ง
น้ํา  ถนน  ตรอก  ซอย  เวทีการแสดง  เพื่อใช้สนับสนุนในงานก่อ
สร้างและทรัพย์สินอื่นหรือสิ่งสาธารณประโยชน์อยู่ในความรับผิด
ชอบ  เช่น  ไม้สําเร็จรูป พื้นไม้สําเร็จรูป ไม้ต่างๆ สี  แปรง
ทาสี  ทินเนอร์ น้ํามันทาไม้  อิฐหรือซีเมนต์
บล็อก  ทราย  ดิน ลูกรัง  หินใหญ่  หินคลุก หินฝุ่น กรวด ปูน
ซีเมนต์ ปูนขาว ยางมะตอยสําเร็จรูป กระเบื้อง สังกะสีลวด
หนาม แผ่นเหล็กรีดลอน เหล็กเส้น เหล็กกล่อง เหล็กกลม เหล็ก
อาบสังกะสี เหล็กต่างๆ ท่อระบายน้ํา คสล. ท่อน้ําและอุปกรณ์
ประปา ท่อน้ําบาดาล ท่อต่างๆ เสาคอนกรีตสําเร็จรูป อ่างล้าง
มือ โถส้วม ราวพาดผ้า สายยางรดน้ํา  ก๊อก
น้ํา ตะปู  ค้อน  จอบ  เสียม พลั่ว บุ้งกี้ รถเข็นปูนตลับ
เมตร ชะแลง กบไสไม้ สว่าน สิ่ว คีมเกรียงก่อ เกรียง
ฉาบ เลื่อย เลื่อยไฟฟ้า เครื่องตัดเหล็ก ตู้เชื่อมโลหะ ขวาน บันได
อลูมิเนียม และบันไดไม้ไผ่ฯลฯ เป็นต้น และรวมถึงการจัดซื้อวัสดุ
ก่อสร้างเพื่อดําเนินการก่อสร้างสาธารณะประโยชน์ตามโครงการ
ที่ได้ทํา MOU กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 15,000 บาท

           เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งสําหรับใช้ใน
การปฏิบัติงานหรือซ่อมแซมบํารุงรักษารถยนต์ รถ
จักรยานยนต์ เครื่องสูบน้ําเครื่องตัดหญ้า เครื่องกําเนิด
ไฟฟ้า เครื่องตบดิน และเครื่องจักรกลต่างๆ ซึ่งอยู่ในความรับผิด
ชอบ  เช่น  ยางนอก  ยางใน  แบตเตอรี่  น้ํามันเบรกน้ํายา
แอร์ น้ํายาหล่อเย็น สเปรย์น้ํามัน  สายไมล์  ไขควง  ประแจ  แม่
แรง  น๊อต สกรูประเก็นต่างๆ  เพลา  ตลับลูกปน  หัวเทียน  หม้อ
น้ํารถยนต์  เบาะรถยนต์  อานจักรยานยนต์  กันชนรถ
ยนต์  เข็มขัดนิรภัย  ฟล์มกรองแสง  กระจกหน้า  กระจกมองข้าง
รถยนต์  อะไหล่ต่างๆพรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยทางรถฯลฯ เป็น
ต้น  
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 50,000 บาท

           เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสําหรับรถ
ยนต์  รถจักรยานยนต์  เครื่องสูบน้ํา  เครื่องตัดหญ้า  เครื่อง
กําเนิดไฟฟ้า เครื่องตบดิน และเครื่องจักรกลต่างๆหรือกิจการอื่น
ใดที่อยู่ในความรับผิดชอบ  เช่น  น้ํามันดีเซล  น้ํามัน
เบนซิน  น้ํามันก๊าด  น้ํามันเครื่อง น้ํามันไฮดรอลิก น้ํามันเบรก หัว
เชื้อน้ํามัน  น้ํามันเตา จาระบี ถ่าน  และแก๊สหุงต้ม  ฯลฯ เป็น
ต้น  

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

           เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์สําหรับใช้ในการปฏิบัติ
งานทั่วไปเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  งาน
สํารวจออกแบบ  งานตรวจสอบและควบคุมการก่อสร้าง  งาน
เคหะและชุมชน  เช่น  แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc) เทปบันทึก
ข้อมูล (
Real Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) แผ่น
วงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) 
เช่น Ethenet Card, Lan Card, Anti Virus Card, Sond Card 
เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆเช่น แบบดิส
เกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-
ROM) แบบออพติคอล (Optical) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ เมนบอร์ด (Main Board) เมาส์ (Mouse)
เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub)คัดชีทฟด
เดอร์ (Cut Sheet Feeder) เมมโมรี่ชิป (Memory Chip) 
เช่น RAM ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์หรืออิงค์
เจ็ท หมึกชนิดเติม แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board) 
เครื่องอ่านข้อมูล แบบซีดีรอม (CD-ROM) พรินเตอร์สวิตชิ่ง
บ๊อกซ์ (Printer Switching Box)  แผ่นกรองแสง แผ่นซีดี (CD) 
แผ่นดีวีดี (DVD) แผ่นซีดีรอม (CD-ROM)  เครื่องเก็บหน่วย
ข้อมูล (USB Flash Drives) กระดาษต่อเนื่อง  สายเคเบิลและไล
ท์เพ็น (Light  pen) ฯลฯ เป็นต้น  
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วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท

          เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
หรือซ่อมแซมเกี่ยวกับงานสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้า เช่น ประเก็น
ต่างๆ ประแจ คีม ไขควง บล็อกขันรอกโซ่ รอกสลิง ลวดสลิง
เชือก สายไฟ ไม้ชักฟวส์  เบรกเกอร์  รีเลย์  ชุดหลอดไฟ  ไฟฉาย
สปอตไลท์ เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า เครื่องวัดความต้านทาน
ไฟฟ้า  เครื่องวัดกระแสไฟฟ้าท่อยาง ท่อซีเมนต์ใยหิน ท่อเหล็ก
ท่อพีวีซี ท่อยางตัวหนอน หน้าจานน๊อต สกรู หัวกะโหลก ปั้ม
น้ํา ฟุตวาล์ว เซ็ควาล์ว เกทวาล์ว วาล์ว จาระบี ปูนซีเมนต์ เหล็ก
เส้น สังกะสี ไม้ ทราย กรวด ดิน ลูกรัง ฯลฯ ที่ใช้ในสถานีสูบน้ํา
ด้วยไฟฟ้า 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 500,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 500,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า   ประจําสถานีสูบน้ําด้วย
ไฟฟ้า  จํานวน  7  สถานี  ได้แก่  สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าบ้านแก่ง
โพธิ์  สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าบ้านน้ําก่ําเหนือ  สถานีสูบน้ําด้วย
ไฟฟ้าบ้านน้ําก่ําใต้  สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าบ้านทรายมูล  สถานี
สูบน้ําด้วยไฟฟ้าบ้านนาคําเจริญ  สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าบ้านน้ําก่ํา
ใหม่พัฒนา และสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าบ้านคับพวง  

งบลงทุน รวม 223,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 223,600 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องสูบน้ําแบบจุ่ม จํานวน 10,000 บาท

           เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบจุ่ม ขนาด 3 นิ้ว 2
 แรงม้า  จํานวน  1  เครื่องๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 10,000
 บาท
     

เครื่องสูบน้ําแบบหอยโข่ง (มอเตอร์ไฟฟ้า) จํานวน 213,600 บาท

           เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบหอยโข่ง (มอเตอร์
ไฟฟ้า) จํานวน 12 เครื่องๆ ละ 17,800 บาท เป็น
เงิน 213,600  บาท
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งานก่อสร้าง รวม 4,953,720 บาท
งบบุคลากร รวม 2,073,720 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,073,720 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,161,960 บาท

           (1) วิศวกรโยธา ปฏิบัติการ/ชํานาญการ จํานวน 12
 เดือน ๆ ละ 15,060 บาท  เป็นเงิน 180,720 บาท
           (2) นายช่างโยธาชํานาญงาน จํานวน 12 เดือน ๆ
 ละ 27,490 บาท เป็นเงิน 329,880 บาท  
           (3) นายช่างไฟฟ้าชํานาญงาน จํานวน 12 เดือน ๆ
 ละ 31,260 บาท เป็นเงิน 375,120 บาท   
           (4) นายช่างเขียนแบบ ปฏิบัติงาน/ชํานาญ
งาน จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 11,510 บาท เป็นเงิน 138,120
 บาท   
           (5) นายช่างสํารวจ ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน จํานวน 12
 เดือน ๆ ละ 15,510 บาท เป็นเงิน 138,120 บาท   

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 47,520 บาท

           (1) เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว นายช่างเขียน
แบบ ปฏิบัติงาน/ ชํานาญงาน และนายช่างสํารวจปฏิบัติ
งาน/ชํานาญงาน จํานวน 2 อัตรา ๆ ละ 1,785 บาท จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 42,840 บาท
           (2) เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) นายช่างไฟฟ้า
ชํานาญงาน จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 390 บาท เป็นเงิน 4,680
 บาท 
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 701,400 บาท

           (1) ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ เดือนละ 13,220 บาท เป็น
เงิน 79,320 บาท
           (2) ผู้ช่วยนายช่างโยธา เดือนละ 13,680 บาท เป็น
เงิน 82,080 บาท
           (3) พนักงานสูบน้ํา จํานวน 5 อัตรา ๆ ละ 9,000
 บาท   เป็นเงิน 270,000 บาท
           (4) คนงานทั่วไป จํานวน 5 อัตรา ๆ ละ 9,000 บาท  
 เป็นเงิน270,000 บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 162,840 บาท

           (1) เงินเพิ่มค่าครองชีพผู้ช่วยนายช่างเขียน
แบบ จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 1,785 บาท เป็นเงิน 21,420 บาท
           (2) เงินเพิ่มค่าครองชีพผู้ช่วยนายช่างโยธา จํานวน 12
 เดือน ๆ ละ 1,785 บาท เป็นเงิน 21,420 บาท
           (3) เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานสูบน้ํา จํานวน 5
 อัตรา ๆ ละ 1,000 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 60,000 บาท
           (4) เงินเพิ่มค่าครองชีพคนงานทั่วไป จํานวน 5 อัตรา ๆ
 ละ 1,000 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 60,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 808,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 808,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานจ้างรายเดือน จํานวน 798,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างเหมาบริการพนักงานจ้างราย
เดือน จํานวน 19 อัตรา ๆ ละ 7,000 บาท รวมเป็นเงิน 798,000
 บาท ดังนี้
           - ช่างไฟฟ้าและประปา  จํานวน 2 อัตรา
           - พนักงานสูบน้ํา  จํานวน  3 อัตรา
           - คนงานทั่วไป จํานวน 14 อัตรา
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

           เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงค่าพาหนะ และค่าเช่าที่
พัก ตลอดจนค่าลงทะเบียนหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยงกับการเดิน
ทางไปราชการการอบรมสัมมนา และการเดินทางไปทัศนศึกษาดู
งานของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง          

งบลงทุน รวม 1,872,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,872,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่าช้าบ้านนาคํา หมู่ที่ 
5

จํานวน 352,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายป่าช้าบ้านนาคํา หมู่ 5 งบ
ประมาณ 352,000 บาท ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 125.00 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจร
กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 614.00 ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางลูกรังกว้าง
เฉลี่ย 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ตลอดความยาวทั้งสอง
ด้าน โดยทําการก่อสร้างตามแบบมาตรฐาน เลขที่ ท
.1-01 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย ตามแบบ ทต.น้ํา
ก่ํา กําหนด

โครงการก่อสร้างห้องน้ําฌาปนสถาน บ้านทรายมูล หมู่ที่ 7 จํานวน 250,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าโครงการก่อสร้างห้องน้ําฌาปน
สถาน บ้านทรายมูล หมู่ 7  งบประมาณ 250,000  บาท โดยมี
ปริมาณงาน ก่อสร้างห้องน้ําขนาด
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 9.00 เมตร พื้นที่ใช้สอย 27.00 ตาราง
เมตร โดยทําการก่อสร้างตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลน้ํา
ก่ํา พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจํานวน 1 ป้าย
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โครงการวางท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักภายในหมู่
บ้าน 
บ้านแก่งโพธิ์ หมู่ที่ 2

จํานวน 500,000 บาท

             เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าโครงการวางท่อระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็กพร้อมบ่อพักภายในหมู่บ้าน บ้านแก่งโพธิ์ หมู่ 2 งบ
ประมาณ 500,000  บาท โดยมีปริมาณงานดังนี้
           1. วางท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กปากลิ้นราง ชั้น 3
 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จํานวน 370 ท่อน  
           2. วางบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด  0.80 X 0.80
 เมตร จํานวน 40 บ่อ โดยทําการก่อสร้างตามแบบ ทต.น้ําก่ํา
กําหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย

โครงการวางท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักภายในหมู่
บ้าน 
บ้านน้ําก่ํากลาง หมู่ที่ 1

จํานวน 190,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าโครงการวางท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมบ่อพักภายในหมู่บ้าน บ้านน้ําก่ํากลาง หมู่ 1   งบ
ประมาณ 190,000  บาท ปริมาณงาน  1. วางท่อระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็กปากลิ้นราง ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์
กลาง 0.40 เมตร จํานวน 117 ท่อน  2. วางบ่อพักคอนกรีตเสริม
เหล็กขนาด  0.80 X 0.80 เมตร จํานวน 13 บ่อ โดยทําการก่อ
สร้างตามแบบ ทต.น้ําก่ํากําหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จํานวน 1 ป้าย
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โครงการวางท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักภายในหมู่
บ้าน 
บ้านน้ําก่ําใต้ หมู่ที่ 3

จํานวน 70,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าโครงการวางท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมบ่อพักภายในหมู่บ้าน บ้านน้ําก่ําใต้ หมู่ 3   งบ
ประมาณ 70,000 บาท โดยมีปริมาณงาน ดังนี้ ปริมาณ
งาน  1. วางท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กปากลิ้น
ราง ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์
กลาง 0.40 เมตร จํานวน 50 ท่อน  2. วางบ่อพักคอนกรีตเสริม
เหล็กขนาด  0.80 X 0.80 เมตร จํานวน 6 บ่อ โดยทําการก่อ
สร้างตามแบบ ทต.น้ําก่ํากําหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จํานวน 1 ป้าย

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการลงลูกรังปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรริมคลองส่งน้ํา
เชื่อมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-3-10-12

จํานวน 500,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าโครงการลงลูกรังปรับปรุงซ่อมแซมถนน
เพื่อการเกษตรสายริมคลองส่งน้ําเชื่อมหมู่บ้าน บ้านน้ําก่ํา
กลาง หมู่ 1 บ้านน้ําก่ําใต้ หมู่ 3 บ้านน้ําก่ําเหนือ หมู่ 10 และบ้าน
สระพังทอง หมู่ 12 งบประมาณ 500,000 บาท โดยมีปริมาณ
งาน ผิวจราจรลูกรังกว้าง 3.00 เมตร ยาว 3,700.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อย
กว่า 2,405.00 ลูกบาศก์เมตร โดยทําการก่อสร้างตามแบบแปลน
ของเทศบาลตําบลน้ําก่ํา พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จํานวน 1 ป้าย

ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จํานวน 10,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) 
ของค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณูปการ     
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งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอธาตุพนม จํานวน 200,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอ
ธาตุพนม เพื่อดําเนินโครงการก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้า พาดสาย
ดับ (ไฟฟ้าสาธารณะ) จํานวน 3 หมู่บ้าน  ตั้งไว้ 200,000
 บาท ได้แก่
      - ขยายเขตไฟฟ้า พาดสายดับ บ้านคับพวง หมู่ที่ 4
      - ขยายเขตไฟฟ้า พาดสายดับ บ้านคําผักแพว หมู่ที่ 8
       - ขยายเขตไฟฟ้า พาดสายดับ บ้านสันติสุข หมู่ที่ 14

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 1,224,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 1,224,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 504,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานจ้างรายเดือน จํานวน 504,000 บาท

           เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างเหมาบริการพนักงานจ้างราย
เดือน ตําแหน่ง ผู้ดูแลระบบผลิตประปาหมู่
บ้าน จํานวน 6 อัตรา ๆ ละ 7,000 บาท จํานวน 12 เดือน รวม
เป็นเงิน 504,000 บาท
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ค่าวัสดุ รวม 220,000 บาท
วัสดุอื่น จํานวน 220,000 บาท

           (1) สารส้มและคลอรีน ตั้งไว้ 200,000 บาท
           เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อสารส้มและคลอรีนเพื่อใช้ใน
ระบบผลิตประปาหมู่บ้านซึ่งอยู่ความรับผิดชอบของเทศบาลตําบล
น้ําก่ํา
           (2) วัสดุงานประปา ตั้งไว้ 20,000 บาท
           เช่นมาตรวัดน้ํา ก๊อกน้ําลิ้นกิ๊ปจับท่อ  ประตูน้ํา เทปพัน
เกลียว ท่อส่งน้ํา PVC. ท่อส่งน้ํา PE. ท่อส่งน้ําเหล็กอาบ
สังกะสี กาวทาท่อ ข้อต่อ ข้องอต่าง ๆ  มอเตอร์สูบน้ํา ปั้มสูบ
น้ํา ประแจคอม้า ชุดประแจ ไขควง เลื่อยและอุปกรณ์ที่ใช้ในโรง
สูบน้ําระบบผลิตประปาหมู่บ้าน ฯลฯ เป็นต้น   

ค่าสาธารณูปโภค รวม 500,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 500,000 บาท

         เพื่อจ่ายเป็นเงินค่ากระแสไฟฟ้า ประจําระบบประปาหมู่
บ้าน จํานวน 6 แห่ง ได้แก่ ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านน้ําก่ําใหม่
พัฒนา ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านคับพวง ระบบประปาหมู่
บ้าน บ้านดอนข้าวหลาม ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านสันติ
สุข  ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านทรายมูล และระบบประปาหมู่
บ้าน  บ้านคําผักแพว

วันที่พิมพ์ : 20/9/2564  10:03:30 หน้า : 73/73



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

392,669

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 13,567,200

เบี้ยยังชีพความพิการ 3,043,200

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 150,000

เงินสํารองจาย 232,299

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

868,072

- เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ

271,904

เงินชวยพิเศษ (เงินชวย
เหลือคาทําศพ)

5,000

เงินบํารุงสันนิบาต
เทศบาลแหงประเทศ
ไทย(ส.ท.ท.)

130,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

752,760

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่พิมพ์ : 20/9/2564  10:03:51 หน้า : 1/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

392,669

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 13,567,200

เบี้ยยังชีพความพิการ 3,043,200

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 150,000

เงินสํารองจาย 232,299

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

868,072

- เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ

271,904

เงินชวยพิเศษ (เงินชวย
เหลือคาทําศพ)

5,000

เงินบํารุงสันนิบาต
เทศบาลแหงประเทศ
ไทย(ส.ท.ท.)

130,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

752,760

วันที่พิมพ์ : 20/9/2564  10:03:51 หน้า : 2/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
นายก/รองนายกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

180,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

180,000

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

207,360

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,555,200

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

3,600,600 369,480 7,006,560 1,151,640 769,200 180,720

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

72,000 72,000

เงินประจําตําแหนง 210,000 42,000 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 2,260,200 2,009,760 1,151,040 1,473,000 138,000 193,440 273,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

220,240 222,420 84,000 116,400 24,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

50,000 20,000 5,000 5,000 5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
นายก/รองนายกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

180,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

180,000

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

207,360

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,555,200

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

1,661,280 14,739,480

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

47,520 191,520

เงินประจําตําแหนง 42,000 336,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,056,960 8,555,400

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

162,840 829,900

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

10,000 95,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาเบี้ยประชุม 10,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

20,000 5,000

คาเชาบ้าน 35,000 10,000 5,000 5,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

45,000 10,000 30,000 5,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

-  คาใช้จายในการเผย
แพรประชาสัมพันธ์

5,000

-  คาธรรมเนียมและคา
ลงทะเบียนตาง ๆ

5,000

-  คาบอกรับวารสาร 
และคาถายเอกสาร/เข้า
เลมเอกสาร

5,000

คาจ้างเหมาบริการเชา
เครื่องถายเอกสาร

10,000

คาจ้างเหมาบริการ
พนักงานจ้างเหมาราย
เดือน

210,000

คาจ้างเหมาพนักงาน
รายเดือนในกองคลัง

210,000

วันที่พิมพ์ : 20/9/2564  10:03:51 หน้า : 5/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาเบี้ยประชุม 10,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

5,000 30,000

คาเชาบ้าน 30,000 85,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

5,000 95,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

-  คาใช้จายในการเผย
แพรประชาสัมพันธ์

5,000

-  คาธรรมเนียมและคา
ลงทะเบียนตาง ๆ

5,000

-  คาบอกรับวารสาร 
และคาถายเอกสาร/เข้า
เลมเอกสาร

5,000

คาจ้างเหมาบริการเชา
เครื่องถายเอกสาร

35,000 45,000

คาจ้างเหมาบริการ
พนักงานจ้างเหมาราย
เดือน

210,000

คาจ้างเหมาพนักงาน
รายเดือนในกองคลัง

210,000

วันที่พิมพ์ : 20/9/2564  10:03:51 หน้า : 6/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดทําแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

100,000

โครงการโปรแกรม
ระบบใบเสร็จคาน้ํา
ประปา-ขยะมูลฝอย

50,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาของขวัญ ของรางวัล 
และเงินรางวัล

5,000

คาใช้จายโครงการฝึก
อบรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรเทศบาล
ตําบลน้ําก่ํา

5,000

คาใช้จายในการชวย
เหลือประชาชนตาม
อํานาจหน้าที่

15,000

วันที่พิมพ์ : 20/9/2564  10:03:51 หน้า : 7/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดทําแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

100,000

โครงการโปรแกรม
ระบบใบเสร็จคาน้ํา
ประปา-ขยะมูลฝอย

50,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาของขวัญ ของรางวัล 
และเงินรางวัล

5,000

คาใช้จายโครงการฝึก
อบรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรเทศบาล
ตําบลน้ําก่ํา

5,000

คาใช้จายในการชวย
เหลือประชาชนตาม
อํานาจหน้าที่

15,000

วันที่พิมพ์ : 20/9/2564  10:03:51 หน้า : 8/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายในการดําเนิน
การเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่นกรณีครบวาระ
หรือกรณีตําแหนงวาง

10,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

45,000 10,000 10,000 5,000

คาใช้จายในการ
ทัศนศึกษาดูงาน

5,000

คาใช้จายในการสงเสริม
สนับสนุนประชาคมตาง 
ๆ

5,000

คาพวงมาลา พวงมาลัย
และดอกไม้

5,000

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

8,000

โครงการเคลื่อนที่เพื่อ
การให้บริการด้านการ
จัดเก็บรายได้

5,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 72,000 100,000 5,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนใน
เทศกาลตาง ๆ ประจําป 
2565

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายในการดําเนิน
การเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่นกรณีครบวาระ
หรือกรณีตําแหนงวาง

10,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

30,000 100,000

คาใช้จายในการ
ทัศนศึกษาดูงาน

5,000

คาใช้จายในการสงเสริม
สนับสนุนประชาคมตาง 
ๆ

5,000

คาพวงมาลา พวงมาลัย
และดอกไม้

5,000

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

8,000

โครงการเคลื่อนที่เพื่อ
การให้บริการด้านการ
จัดเก็บรายได้

5,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 380,000 557,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนใน
เทศกาลตาง ๆ ประจําป 
2565

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

5,000

โครงการฝึกอบรมอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน

10,000

โครงการยับยั้งบรรเทา
สาธารณภัยด้าน
สาธารณสุข

200,000

คาจ้างเหมาบริการครู
อัตราจ้าง

504,000

คาจ้างเหมาบริการผู้
ดูแลเด็ก

252,000

คาจ้างเหมาบริการรถ
รับ-สงนักเรียน

180,000

คากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบล
น้ําก่ํา

69,780

คากิจกรรมพัฒนาผู้
เรียน ศพด.

69,230

คาเครื่องแบบนักเรียน 
ศพด.

48,300
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

5,000

โครงการฝึกอบรมอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน

10,000

โครงการยับยั้งบรรเทา
สาธารณภัยด้าน
สาธารณสุข

200,000

คาจ้างเหมาบริการครู
อัตราจ้าง

504,000

คาจ้างเหมาบริการผู้
ดูแลเด็ก

252,000

คาจ้างเหมาบริการรถ
รับ-สงนักเรียน

180,000

คากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบล
น้ําก่ํา

69,780

คากิจกรรมพัฒนาผู้
เรียน ศพด.

69,230

คาเครื่องแบบนักเรียน 
ศพด.

48,300

วันที่พิมพ์ : 20/9/2564  10:03:51 หน้า : 12/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาเครื่องแบบนักเรียน
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลน้ําก่ํา

102,240

คาจัดการเรียนการสอน 
(รายหัว) โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบล
น้ําก่ํา

270,400

คาจัดการเรียนการสอน 
(รายหัวสวนเพิ่ม Top 
Up) โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบล
น้ําก่ํา

47,000

คาจัดการเรียนการสอน 
ศพด.

273,700

คาใช้จายอินเตอร์เน็ต
โรงเรียน

9,600

คาปจจัยพื้นฐานสําหรับ
นักเรียนยากจน

60,000

คาหนังสือเรียน ศพด. 32,200

คาหนังสือเรียนโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบล
น้ําก่ํา

80,440
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาเครื่องแบบนักเรียน
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลน้ําก่ํา

102,240

คาจัดการเรียนการสอน 
(รายหัว) โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบล
น้ําก่ํา

270,400

คาจัดการเรียนการสอน 
(รายหัวสวนเพิ่ม Top 
Up) โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบล
น้ําก่ํา

47,000

คาจัดการเรียนการสอน 
ศพด.

273,700

คาใช้จายอินเตอร์เน็ต
โรงเรียน

9,600

คาปจจัยพื้นฐานสําหรับ
นักเรียนยากจน

60,000

คาหนังสือเรียน ศพด. 32,200

คาหนังสือเรียนโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบล
น้ําก่ํา

80,440

วันที่พิมพ์ : 20/9/2564  10:03:51 หน้า : 14/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาอาหารกลางวัน
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลน้ําก่ํา

634,200

คาอาหารกลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลน้ําก่ํา

828,345

คาอุปกรณ์การเรียน 
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลน้ําก่ํา

48,630

คาอุปกรณ์การเรียน ศพ
ด.

32,200

คาจ้างเหมาบริการราย
เดือนพนักงานประจํา
ศูนย์กู้ชีพเทศบาลตําบล
น้ําก่ํา

504,000

คาจ้างเหมาปรับปรุงบอ
ขยะ

84,000

คาจ้างเหมาพนักงาน
จ้างรายเดือนใน
ตําแหนงคนงานทั่วไป

546,000

คาจ้างเหมาอาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่น

120,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาอาหารกลางวัน
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลน้ําก่ํา

634,200

คาอาหารกลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลน้ําก่ํา

828,345

คาอุปกรณ์การเรียน 
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลน้ําก่ํา

48,630

คาอุปกรณ์การเรียน ศพ
ด.

32,200

คาจ้างเหมาบริการราย
เดือนพนักงานประจํา
ศูนย์กู้ชีพเทศบาลตําบล
น้ําก่ํา

504,000

คาจ้างเหมาปรับปรุงบอ
ขยะ

84,000

คาจ้างเหมาพนักงาน
จ้างรายเดือนใน
ตําแหนงคนงานทั่วไป

546,000

คาจ้างเหมาอาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่น

120,000

วันที่พิมพ์ : 20/9/2564  10:03:51 หน้า : 16/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดสถานที่
กักกันเพื่อป้องกันและ
ระงับโรคติดตอไวรัสโค
วิด-๑๙ (LQ)

200,000

โครงการชวยเหลือ
ประชาชนด้านสาธารณ
สุข

100,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก

50,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามโครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตาม
ปณิธานศาสตราจารย์ 
พลเอกหยิง พลเรือเอก
หญิง พลอากาศเอก
หญิง สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

150,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดสถานที่
กักกันเพื่อป้องกันและ
ระงับโรคติดตอไวรัสโค
วิด-๑๙ (LQ)

200,000

โครงการชวยเหลือ
ประชาชนด้านสาธารณ
สุข

100,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก

50,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามโครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตาม
ปณิธานศาสตราจารย์ 
พลเอกหยิง พลเรือเอก
หญิง พลอากาศเอก
หญิง สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

150,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและ
ระงับโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-
19)

100,000

โครงการสํารวจข้อมูล
จํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้าตามปณิธาน
ศาสตราจารย์ พลเอก
หญิง พลเรือเอกหญิง 
พลอากาศเอกหญิง 
สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

20,000

คาจ้างเหมาบริการ
พนักงานจ้างรายเดือน

84,000

คาใช้จายในการจัดงาน
แขงขันเรือยาวประเพณี 
ประจําป 2565

10,000

คาใช้จายในการจัดงาน
ตางๆ

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและ
ระงับโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-
19)

100,000

โครงการสํารวจข้อมูล
จํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้าตามปณิธาน
ศาสตราจารย์ พลเอก
หญิง พลเรือเอกหญิง 
พลอากาศเอกหญิง 
สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

20,000

คาจ้างเหมาบริการ
พนักงานจ้างรายเดือน

798,000 504,000 1,386,000

คาใช้จายในการจัดงาน
แขงขันเรือยาวประเพณี 
ประจําป 2565

10,000

คาใช้จายในการจัดงาน
ตางๆ

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย
คาจ้างเหมารังวัดที่ดิน
สาธารณะประโยชน์

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 30,000 10,000 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 15,000 1,885,541 5,000 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 20,000 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 100,000 240,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 20,000 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,330 10,000 5,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 100,000

วัสดุจราจร 20,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

160,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 10,000

วัสดุอื่น 100,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

วัสดุกอสร้าง

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 450,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 35,000

คาบริการโทรศัพท์ 5,000

คาบริการไปรษณีย์ 5,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

40,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย
คาจ้างเหมารังวัดที่ดิน
สาธารณะประโยชน์

10,000 10,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 5,000 50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 3,000 1,913,541

วัสดุยานพาหนะและขนสง 15,000 65,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 50,000 390,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 25,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000 35,330

วัสดุเครื่องดับเพลิง 100,000

วัสดุจราจร 20,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

160,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 10,000

วัสดุอื่น 5,000 220,000 325,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 30,000 30,000

วัสดุกอสร้าง 500,000 500,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 500,000 500,000 1,450,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 35,000

คาบริการโทรศัพท์ 5,000

คาบริการไปรษณีย์ 5,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

40,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค
คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

15,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 3,500

ตู้เหล็ก 2 บาน 11,800

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์
สํานักงาน สําหรับงาน
ประมวลผล

22,000

เครื่องพิมพ์ดอทเมตริกซ์ 8,000

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
LED ขาวดํา ชนิด 
Network แบบที่ 1 (28 
หน้า/นาที)

17,800

เครื่องสํารองไฟ 5,800

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
สง

รถพยาบาล (รถตู้) 2,500,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

50,000

คาจัดซื้อเก้าอี้บุนวม 7,000

ครุภัณฑ์การเกษตร
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค
คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

15,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 3,500

ตู้เหล็ก 2 บาน 11,800

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์
สํานักงาน สําหรับงาน
ประมวลผล

22,000

เครื่องพิมพ์ดอทเมตริกซ์ 8,000

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
LED ขาวดํา ชนิด 
Network แบบที่ 1 (28 
หน้า/นาที)

17,800

เครื่องสํารองไฟ 5,800

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
สง

รถพยาบาล (รถตู้) 2,500,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

50,000

คาจัดซื้อเก้าอี้บุนวม 7,000

ครุภัณฑ์การเกษตร
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์
เครื่องสูบน้ําแบบจุม

เครื่องสูบน้ําแบบหอย
โขง (มอเตอร์ไฟฟ้า)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายป่าช้าบ้านนาคํา หมู
ที่ 5

โครงการกอสร้างห้องน้ํา
ฌาปนสถาน บ้านทราย
มูล หมูที่ 7

โครงการวางทอระบาย
น้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมบอพักภายในหมู
บ้าน 
บ้านแกงโพธิ์ หมูที่ 2

โครงการวางทอระบาย
น้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมบอพักภายในหมู
บ้าน 
บ้านน้ําก่ํากลาง หมูที่ 1
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์
เครื่องสูบน้ําแบบจุม 10,000 10,000

เครื่องสูบน้ําแบบหอย
โขง (มอเตอร์ไฟฟ้า)

213,600 213,600

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายป่าช้าบ้านนาคํา หมู
ที่ 5

352,000 352,000

โครงการกอสร้างห้องน้ํา
ฌาปนสถาน บ้านทราย
มูล หมูที่ 7

250,000 250,000

โครงการวางทอระบาย
น้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมบอพักภายในหมู
บ้าน 
บ้านแกงโพธิ์ หมูที่ 2

500,000 500,000

โครงการวางทอระบาย
น้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมบอพักภายในหมู
บ้าน 
บ้านน้ําก่ํากลาง หมูที่ 1

190,000 190,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการวางทอระบาย
น้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมบอพักภายในหมู
บ้าน 
บ้านน้ําก่ําใต้ หมูที่ 3

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

โครงการลงลูกรังปรับ
ปรุงซอมแซมถนนเพื่อ
การเกษตรริมคลองสง
น้ําเชื่อมหมูบ้าน หมูที่ 
1-3-10-12

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

-  อุดหนุนอาหารกลาง
วันให้กับโรงเรียนสังกัด 
สพฐ. ในเขตตําบลน้ําก่ํา

2,822,400

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการตามพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข

400,000

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการวางทอระบาย
น้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมบอพักภายในหมู
บ้าน 
บ้านน้ําก่ําใต้ หมูที่ 3

70,000 70,000

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

โครงการลงลูกรังปรับ
ปรุงซอมแซมถนนเพื่อ
การเกษตรริมคลองสง
น้ําเชื่อมหมูบ้าน หมูที่ 
1-3-10-12

500,000 500,000

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)

10,000 10,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

-  อุดหนุนอาหารกลาง
วันให้กับโรงเรียนสังกัด 
สพฐ. ในเขตตําบลน้ําก่ํา

2,822,400

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการตามพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข

400,000

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนเทศบาลตําบล
ธาตุพนม

35,000

อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอธาตุพนม

32,000

อุดหนุนศูนย์เฉลิมพระ
เกียรติเพื่อชวยเหลือผู้
ป่วยโรคเอดส์ และผู้ติด
เชื้อHIV อําเภอธาตุพนม

20,000

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดอําเภอ     
ธาตุพนม (ศป.ปส.อ.ธาตุ
พนม)

30,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบ้าน

100,000

เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา

อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
อําเภอธาตุพนม

50,000

อุดหนุนการไฟฟ้าสวน
ภูมิภาคอําเภอธาตุพนม

รวม 18,660,344 10,997,590 2,961,660 16,491,806 8,389,040 1,134,200 661,160 293,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนเทศบาลตําบล
ธาตุพนม

35,000

อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอธาตุพนม

32,000

อุดหนุนศูนย์เฉลิมพระ
เกียรติเพื่อชวยเหลือผู้
ป่วยโรคเอดส์ และผู้ติด
เชื้อHIV อําเภอธาตุพนม

20,000

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดอําเภอ     
ธาตุพนม (ศป.ปส.อ.ธาตุ
พนม)

30,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบ้าน

100,000

เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา

อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
อําเภอธาตุพนม

50,000

อุดหนุนการไฟฟ้าสวน
ภูมิภาคอําเภอธาตุพนม

200,000 200,000

รวม 7,687,200 1,224,000 68,500,000
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