
เทศบาลตําบลนาหัวบอ
เขต/อําเภอ พรรณานิคม    จังหวัดสกลนคร

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8 หมู 15  ซอย-  ถนน-  แขวง/ตําบล นาหัวบอ
  เขต/อําเภอ พรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร  47220

พื้นที่ 80.00 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 0 คน
ชาย 0 คน

หญิง 0 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 12 เมษายน 2565



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

เทศบาลตําบลนาหัวบ่อ
อําเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร



จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

2.3 รำยจ่ำยจริง จ ำนวน 51,527,688.56 บำท ประกอบด้วย

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 34,193,594.00 บำท

2.2 เงินอุดหนุนท่ีรัฐบำลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ ำนวน 3,542,140.00 บำท

หมวดรำยได้จำกทุน 0.00 บำท

หมวดภำษีจัดสรร 22,351,592.68 บำท

หมวดรำยได้จำกสำธำรณูปโภค และกิจกำรพำณิชย์ 0.00 บำท

หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด 179,805.00 บำท

หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ และใบอนุญำต 13,894.44 บำท

หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน 211,183.49 บำท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2.1 รำยรับจริง จ ำนวน 57,020,041.55 บำท ประกอบด้วย

หมวดภำษีอำกร 69,971.94 บำท

1.1.5 รำยกำรกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน จ ำนวน 21 โครงกำร รวม 118,695.50 บำท

1.2 เงินกู้คงค้ำง จ ำนวน 0.00 บำท

1.1.3 เงินทุนส ำรองเงินสะสม จ ำนวน 14,005,583.76 บำท

1.1.4 รำยกำรกันเงินไว้แบบก่อหน้ีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่ำย จ ำนวน 0 โครงกำร รวม 0.00 บำท

1.1.1 เงินฝำกธนำคำร จ ำนวน 27,625,879.45 บำท

1.1.2 เงินสะสม จ ำนวน 38,063,762.04 บำท

           บัดน้ี   ถึงเวลำท่ีผู้บริหำรท้องถ่ินของเทศบำลต ำบลนำหัวบ่อ  จะได้เสนอร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีต่อสภำเทศบำลต ำบลนำหัวบ่ออีกคร้ังหน่ึง  ฉะน้ัน ในโอกำสน้ี ผู้บริหำรท้องถ่ินเทศบำลต ำบลนำหัว
บ่อ   จึงขอช้ีแจงให้ท่ำนประธำนและสมำชิกทุกท่ำนได้ทรำบถึงสถำนะกำรคลัง   ตลอดจนหลักกำรและแนวนโยบำย
กำรด ำเนินกำร ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปน้ี

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมำณรำยจ่ำยท่ัวไป
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ณ วันท่ี 9 สิงหำคม พ.ศ. 2564 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีสถำนะ
กำรเงิน ดังน้ี

ค าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ



2.7 รำยจ่ำยท่ีจ่ำยจำกเงินกู้ จ ำนวน 0.00 บำท

2

2.4 รำยจ่ำยท่ีจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ีรัฐบำลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ ำนวน 3,452,140.00 บำท

2.5 มีกำรจ่ำยเงินสะสมเพ่ือด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำท่ี จ ำนวน 0.00 บำท
2.6 รำยจ่ำยท่ีจ่ำยจำกเงินทุนส ำรองเงินสะสม จ ำนวน 0.00 บำท

งบรำยจ่ำยอ่ืน จ ำนวน 0.00 บำท
งบเงินอุดหนุน จ ำนวน 3,684,221.40 บำท
งบลงทุน จ ำนวน 4,723,320.00 บำท
งบด ำเนินงำน จ ำนวน 8,733,404.30 บำท

งบบุคลำกร จ ำนวน 16,548,944.00 บำท

งบกลำง จ ำนวน 17,837,798.86 บำท



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลนาหัวบอ
อําเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 69,971.94 200,500.00 165,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

13,894.44 67,000.00 68,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 211,183.49 220,000.00 150,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 179,805.00 271,300.00 171,300.00

หมวดรายได้จากทุน 0.00 1,500.00 1,500.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 474,854.87 760,300.00 555,800.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 22,351,592.68 24,894,040.00 23,289,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

22,351,592.68 24,894,040.00 23,289,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน 34,193,594.00 38,465,660.00 36,155,200.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

34,193,594.00 38,465,660.00 36,155,200.00

รวม 57,020,041.55 64,120,000.00 60,000,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลนาหัวบอ
อําเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 17,837,798.86 20,809,894.00 22,706,768.00

งบบุคลากร 16,548,944.00 21,400,020.00 21,595,374.00

งบดําเนินงาน 8,733,404.30 12,073,366.00 10,646,658.00

งบลงทุน 4,723,320.00 6,689,720.00 1,646,200.00

งบเงินอุดหนุน 3,684,221.40 3,122,000.00 3,395,000.00

งบรายจ่ายอื่น 0.00 25,000.00 10,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 51,527,688.56 64,120,000.00 60,000,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ
เทศบาลตําบลนาหัวบ่อ

อําเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตําบลนาหัวบ่อ
อําเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 12,304,560

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,086,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 13,001,707

แผนงานสาธารณสุข 2,848,064

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,565,932

แผนงานเคหะและชุมชน 893,889

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 10,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 365,080

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,198,000

แผนงานการเกษตร 20,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 22,706,768

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 60,000,000



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลนาหัวบอ

อําเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 22,706,768 22,706,768
    งบกลาง 22,706,768 22,706,768

หน้า : 1/10



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 6,604,340 362,640 2,790,900 369,480 10,127,360
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,624,640 0 0 0 2,624,640

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,979,700 362,640 2,790,900 369,480 7,502,720

งบดําเนินงาน 1,624,000 85,000 398,000 20,000 2,127,000
    คาตอบแทน 293,000 65,000 191,000 0 549,000

    คาใช้สอย 593,000 20,000 62,000 20,000 695,000

    คาวัสดุ 245,000 0 145,000 0 390,000

    คาสาธารณูปโภค 493,000 0 0 0 493,000

งบลงทุน 50,200 0 0 0 50,200
    คาครุภัณฑ์ 50,200 0 0 0 50,200

รวม 8,278,540 447,640 3,188,900 389,480 12,304,560

หน้า : 2/10



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน

งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

รวม

งบบุคลากร 675,000 0 675,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 675,000 0 675,000

งบดําเนินงาน 25,000 386,000 411,000
    คาตอบแทน 5,000 200,000 205,000

    คาใช้สอย 20,000 40,000 60,000

    คาวัสดุ 0 146,000 146,000

รวม 700,000 386,000 1,086,000

หน้า : 3/10



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 1,580,560 3,961,113 5,541,673
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,580,560 3,961,113 5,541,673

งบดําเนินงาน 207,000 4,258,034 4,465,034
    คาตอบแทน 92,000 20,000 112,000

    คาใช้สอย 65,000 1,969,170 2,034,170

    คาวัสดุ 50,000 2,183,864 2,233,864

    คาสาธารณูปโภค 0 85,000 85,000

งบเงินอุดหนุน 0 2,995,000 2,995,000
    เงินอุดหนุน 0 2,995,000 2,995,000

รวม 1,787,560 11,214,147 13,001,707

หน้า : 4/10



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบบุคลากร 1,163,440 0 1,163,440
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,163,440 0 1,163,440

งบดําเนินงาน 926,000 758,624 1,684,624
    คาตอบแทน 81,000 0 81,000

    คาใช้สอย 560,000 758,624 1,318,624

    คาวัสดุ 275,000 0 275,000

    คาสาธารณูปโภค 10,000 0 10,000

รวม 2,089,440 758,624 2,848,064

หน้า : 5/10



แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบบุคลากร 1,272,932 0 1,272,932
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,272,932 0 1,272,932

งบดําเนินงาน 143,000 150,000 293,000
    คาตอบแทน 50,000 0 50,000

    คาใช้สอย 60,000 150,000 210,000

    คาวัสดุ 33,000 0 33,000

รวม 1,415,932 150,000 1,565,932

หน้า : 6/10



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานไฟฟ้าและประปา รวม

งบบุคลากร 313,889 313,889
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 313,889 313,889

งบดําเนินงาน 240,000 240,000
    คาใช้สอย 40,000 40,000

    คาวัสดุ 200,000 200,000

งบเงินอุดหนุน 340,000 340,000
    เงินอุดหนุน 340,000 340,000

รวม 893,889 893,889
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 10,000 10,000
    คาใช้สอย 10,000 10,000

รวม 10,000 10,000

หน้า : 7/10



แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับศาสนา วัฒนธรรม 

และนันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบบุคลากร 280,080 0 280,080
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 280,080 0 280,080

งบดําเนินงาน 15,000 10,000 25,000
    คาตอบแทน 5,000 0 5,000

    คาใช้สอย 10,000 10,000 20,000

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

รวม 295,080 70,000 365,080

หน้า : 8/10



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 2,221,000 0 2,221,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,221,000 0 2,221,000

งบดําเนินงาน 807,000 564,000 1,371,000
    คาตอบแทน 58,000 0 58,000

    คาใช้สอย 350,000 564,000 914,000

    คาวัสดุ 389,000 0 389,000

    คาสาธารณูปโภค 10,000 0 10,000

งบลงทุน 0 1,596,000 1,596,000
    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 0 1,596,000 1,596,000

งบรายจ่ายอื่น 10,000 0 10,000
    รายจายอื่น 10,000 0 10,000

รวม 3,038,000 2,160,000 5,198,000

หน้า : 9/10



แผนงานการเกษตร

งานงบ งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบดําเนินงาน 20,000 20,000
    คาใช้สอย 20,000 20,000

รวม 20,000 20,000

หน้า : 10/10







รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลนาหัวบอ
อําเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565
หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 148,584.24 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงทองที่ 115,151.71 2,508.38 5,000.00 -100.00 % 0.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 0.00 20,386.86 150,000.00 -20.00 % 120,000.00
     ภาษีป้าย 38,536.00 47,076.70 45,000.00 0.00 % 45,000.00
     อากรการฆาสัตว์ 0.00 0.00 500.00 -100.00 % 0.00

รวมหมวดภาษีอากร 302,271.95 69,971.94 200,500.00 165,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 3,074.90 3,065.20 3,500.00 0.00 % 3,500.00
     คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงสถานที่
จําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร

0.00 0.00 1,000.00 100.00 % 2,000.00

     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 1,912.40 2,556.74 3,000.00 0.00 % 3,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 990.00 960.00 2,000.00 -50.00 % 1,000.00
     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 0.00 0.00 500.00 100.00 % 1,000.00
     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 0.00 1,000.00 1,000.00 100.00 % 2,000.00
     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายและขอบังคับทองถิ่น 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาปรับการผิดสัญญา 205,980.00 4,937.50 50,000.00 0.00 % 50,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

4,500.00 0.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00

     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 1,280.00 1,080.00 1,500.00 -33.33 % 1,000.00
     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง 280.00 295.00 500.00 0.00 % 500.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 218,017.30 13,894.44 67,000.00 68,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย 213,840.03 211,183.49 220,000.00 -31.82 % 150,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 213,840.03 211,183.49 220,000.00 150,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     เงินที่มีผูอุทิศให 41.00 0.00 200.00 0.00 % 200.00
     คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง 0.00 0.00 500.00 -100.00 % 0.00
     คาเขียนแบบแปลน 0.00 0.00 0.00 100.00 % 500.00
     คาขายแบบพิมพ์และคํารอง 75.00 95.00 500.00 0.00 % 500.00
     คารับรองสําเนาและถายเอกสาร 0.00 5.00 100.00 0.00 % 100.00
     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 204,800.00 179,705.00 270,000.00 -37.04 % 170,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 204,916.00 179,805.00 271,300.00 171,300.00
หมวดรายได้จากทุน
     คาขายทอดตลาดทรัพย์สิน 5,000.00 0.00 1,500.00 0.00 % 1,500.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 5,000.00 0.00 1,500.00 1,500.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต์ 463,980.37 474,706.56 550,000.00 -9.09 % 500,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 10,602,592.18 9,850,304.40 10,377,040.00 -5.56 % 9,800,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 3,639,395.74 3,636,002.35 4,100,000.00 -10.98 % 3,650,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 58,322.27 52,558.86 177,000.00 -60.45 % 70,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 8,694,423.19 7,569,936.41 8,700,000.00 -2.30 % 8,500,000.00
     คาภาคหลวงแร 66,856.83 62,895.34 70,000.00 -14.29 % 60,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 76,670.91 67,221.76 70,000.00 -15.71 % 59,000.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

620,316.00 637,967.00 850,000.00 -23.53 % 650,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 24,222,557.49 22,351,592.68 24,894,040.00 23,289,000.00
หมวดเงินอุดหนุน
     เงินอุดหนุนทั่วไป 32,771,325.00 34,193,594.00 38,465,660.00 -6.01 % 36,155,200.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน 32,771,325.00 34,193,594.00 38,465,660.00 36,155,200.00
รวมทุกหมวด 57,937,927.77 57,020,041.55 64,120,000.00 60,000,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลนาหัวบอ

อําเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 60,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 165,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 120,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปที่ผานมา

ภาษีป้าย จํานวน 45,000 บาท

ประมาณการเทากับปที่ผานมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 68,000 บาท
คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 3,500 บาท

ประมาณการเทากับปที่ผานมา

คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จําหนาย
อาหารหรือสะสมอาหาร

จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการสูงกวาปที่ผานมา ใกล้เคียงรายรับจริง

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 3,000 บาท

ประมาณการเทากับปที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการต่ํากวาปที่ผานมา 

คาธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการสูงกวาปที่ผานมา ใกล้เคียงรายรับจริง

คาปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการสูงกวาปที่ผานมา ใกล้เคียงรายรับจริง

คาปรับผู้กระทําผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการเทากับปที่ผานมา

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 50,000 บาท

ประมาณการเทากับปที่ผานมา
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คาใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 3,000 บาท

ประมาณการเทากับปที่ผานมา

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการต่ํากวาปที่ผานมา 

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง จํานวน 500 บาท

ประมาณการเทากับปที่ผานมา

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 150,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 150,000 บาท

ประมาณการต่ํากวาปที่ผานมา ใกล้เคียงรายรับจริง

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 171,300 บาท
เงินที่มีผู้อุทิศให้ จํานวน 200 บาท

ประมาณการเทากับปที่ผานมา

คาเขียนแบบแปลน จํานวน 500 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริง

คาขายแบบพิมพ์และคําร้อง จํานวน 500 บาท

ประมาณการเทากับปที่ผานมา

คารับรองสําเนาและถายเอกสาร จํานวน 100 บาท

ประมาณการเทากับปที่ผานมา

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 170,000 บาท

ประมาณการต่ํากวาปที่ผานมา  ใกล้เคียงรายรับจริง

หมวดรายได้จากทุน รวม 1,500 บาท
คาขายทอดตลาดทรัพย์สิน จํานวน 1,500 บาท

ประมาณการเทากับปที่ผานมา

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 23,289,000 บาท

ภาษีรถยนต์ จํานวน 500,000 บาท

ประมาณการต่ํากวาปที่ผานมา ใกล้เคียงรายรับจริง

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 9,800,000 บาท

ประมาณการต่ํากวาปที่ผานมา ใกล้เคียงรายรับจริง

วันที่พิมพ์ : 18/4/2565  15:13:28 หน้า : 2/3



ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 3,650,000 บาท

ประมาณการต่ํากวาปที่ผานมา ใกล้เคียงรายรับจริง

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 70,000 บาท

ประมาณการต่ํากวาปที่ผานมา ใกล้เคียงรายรับจริง

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 8,500,000 บาท

ประมาณการต่ํากวาปที่ผานมา ใกล้เคียงรายรับจริง

คาภาคหลวงแร จํานวน 60,000 บาท

ประมาณการต่ํากวาปที่ผานมา ใกล้เคียงรายรับจริง

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 59,000 บาท

ประมาณการต่ํากวาปที่ผานมา ใกล้เคียงรายรับจริง

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 650,000 บาท

ประมาณการต่ํากวาปที่ผานมา ใกล้เคียงรายรับจริง

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุน รวม 36,155,200 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 36,155,200 บาท

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

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 183,302 192,330.32 230,832 -0.36 % 230,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 8,080 7,891.68 10,750 16.28 % 12,500

เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการประปา 2,564,000 1,469,800 1,608,000 34.33 % 2,160,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 11,787,700 12,099,400 13,695,600 9.84 % 15,043,200

เบี้ยยังชีพความพิการ 3,070,400 3,116,000 3,648,000 -3.36 % 3,525,600

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 198,000 198,000 318,000 -30.19 % 222,000

เงินสํารองจ่าย 140,610 9,035 481,000 3.95 % 500,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 0 100 % 715,338

ค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย (ส.ท.ท.)

37,052 40,859.9 42,030 -9.28 % 38,130

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลนาหัวบ่อ
อําเภอพรรณานิคม    จังหวัดสกลนคร
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินสมทบสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่ง
ชาติ

209,047.5 209,362.5 260,000 0 % 260,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.)

484,712 495,119.46 769,625 -100 % 0

รวมงบกลาง 18,682,903.5 17,837,798.86 21,063,837 22,706,768
รวมงบกลาง 18,682,903.5 17,837,798.86 21,063,837 22,706,768
รวมงบกลาง 18,682,903.5 17,837,798.86 21,063,837 22,706,768

รวมแผนงานงบกลาง 18,682,903.5 17,837,798.86 21,063,837 22,706,768
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น

238,049 0 311,167 123.52 % 695,520

ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก 41,070 0 60,516 98.29 % 120,000

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 41,070 0 60,253 99.16 % 120,000

ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล

68,014 0 78,174 154.2 % 198,720
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

1,365,146 1,258,560 1,164,177 28.02 % 1,490,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,753,349 1,258,560 1,674,287 2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 3,018,600 3,208,811 2,999,697 -9.52 % 2,714,120

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น

84,000 77,000 84,000 0 % 84,000

เงินประจําตําแหน่ง 186,000 186,000 150,998 23.18 % 186,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 754,701 926,730 890,330 3.38 % 920,400

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 69,075 104,012 84,000 -10.5 % 75,180

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,112,376 4,502,553 4,209,025 3,979,700
รวมงบบุคลากร 5,865,725 5,761,113 5,883,312 6,604,340

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0 0 1,930,000 -97.41 % 50,000

ค่าเบี้ยประชุม 11,120 9,246 30,000 0 % 30,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 0 % 5,000

ค่าเช่าบ้าน 140,000 165,800 181,200 -7.28 % 168,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 40,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 4,200 29,200 23,450 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 155,320 204,246 2,169,650 293,000
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 104,355 75,496 39,000 -48.72 % 20,000

ค่าจ้างเหมาบริการ 0 152,000 200,000 44 % 288,000

ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป 164,375 0 0 0 % 0

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 63,896.83 53,003.5 60,000 41.67 % 85,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 20,500 15,300 25,000 60 % 40,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง 0 0 0 100 % 20,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 179,066.9 109,000.2 22,125 125.99 % 50,000

ค่าใช้จ่ายในการรับ-ส่งเสด็จฯ 0 0 214,456 -86.01 % 30,000

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 30,000

โครงการปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ต
เทศบาล

4,000 0 30,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 18/4/2565  15:14 หน้า : 4/60



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

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน

0 0 404,310 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานอันเนื่อง
มาจากพระราชดําริ ประจําป 2563

0 477,035 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว วิถีชีวิต และ
วัฒนธรรมเทศบาลตําบลนาหัวบ่อ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2563

0 30,000 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งทั่วไป 0 0 687,290 -100 % 0

โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพการปฏิบัติงาน ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ.2562

455,985 0 0 0 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราช
บัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540

0 23,000 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 48,410 45,120 40,000 -25 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 1,040,588.73 979,954.7 1,722,181 593,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 108,936 121,998 180,000 -77.78 % 40,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 3,760 2,304 0 100 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 23,280 34,300 24,430 -18.13 % 20,000

วัสดุก่อสร้าง 3,750 14,417.5 20,000 -75 % 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 13,600 2,610 1,049.43 % 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 77,700 74,795 72,000 11.11 % 80,000

วัสดุการเกษตร 23,875 4,615 2,390 736.82 % 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 18,870 0 0 100 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 45,550 39,890 35,000 -14.29 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 305,721 305,919.5 336,430 245,000
ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 283,763.41 227,000.91 257,016 36.18 % 350,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 38,286.99 46,200.12 47,000 53.19 % 72,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 15,824 19,046.08 28,875 -13.42 % 25,000

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 29,188.53 0 20,307 77.28 % 36,000

ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 367,062.93 292,247.11 353,198 493,000
รวมงบดําเนินงาน 1,868,692.66 1,782,367.31 4,581,459 1,624,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ผู้บริหาร 0 0 0 100 % 4,500

เก้าอี้สํานักงานขาเหล็ก 0 0 0 100 % 7,600

เก้าอี้สํานักงานตาข่ายสีดํา 0 0 0 100 % 5,800

ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา 0 8,500 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เครื่องฉีดน้ํา 0 0 12,500 -100 % 0

เครื่องดูดฝุ่น 0 0 14,000 -100 % 0

เครื่องปรับอากาศ 0 29,500 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศ ขนาด 12,000 บีทียู 0 0 39,000 -100 % 0

เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู 0 0 88,800 -100 % 0

เครื่องปรับอากาศขนาด 24,000 บีทียู 0 0 159,200 -100 % 0

ชุดรับแขก 0 48,870 0 0 % 0

ตู้เก็บเอกสาร 0 0 10,000 -100 % 0

โต๊ะทํางานผู้บริหาร  ขนาด 160 ซม. 0 0 0 100 % 14,500

โต๊ะทํางานผู้บริหาร ขนาด 140 ซม. 0 0 0 100 % 13,000

โต๊ะทํางานไม้ ขนาด 100 ซม. 0 0 0 100 % 4,800

โต๊ะอเนกประสงค์ 0 21,600 0 0 % 0

ถังต้มน้ําไฟฟ้า 0 9,800 0 0 % 0

ถังบรรจุน้ําขนาด 2,000  ลิตร 0 3,990 0 0 % 0

แท่นกล่าวรายงาน(โพเดี่ยม) 0 10,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

ปมน้ําแบบอัตโนมัติ 0 16,990 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

นั่งร้านเหล็กพร้อมอุปกรณ์ 0 0 21,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

โทรโข่ง 0 3,300 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ตู้น้ําดื่ม 2 อุณหภูมิ แบบถังคว่ํา 0 0 6,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาว
ดํา

2,600 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา 0 2,600 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา ชนิด 
Network แบบที่ 1

0 0 8,900 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 2,600 155,150 359,400 50,200
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ

โครงการต่อเติมห้องประชุมสภาเป็นห้องทํา
งานคณะผู้บริหาร

0 0 157,000 -100 % 0

โครงการต่อเติมอาคารเก็บพัสดุเป็นห้อง
กิจการสภา

0 0 497,500 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 654,500 0
รวมงบลงทุน 2,600 155,150 1,013,900 50,200
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

ค่าจ้างที่ปรึกษา 0 0 15,000 -100 % 0

รวมรายจ่ายอื่น 0 0 15,000 0
รวมงบรายจ่ายอื่น 0 0 15,000 0

รวมงานบริหารทั่วไป 7,737,017.66 7,698,630.31 11,493,671 8,278,540
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 362,640

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 362,640
รวมงบบุคลากร 0 0 0 362,640

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 100 % 60,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 65,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 10,000

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 20,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 85,000

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0 0 0 447,640
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 1,639,740 1,935,187 1,999,994 15.29 % 2,305,860

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น

0 14,080 22,000 -100 % 0

เงินประจําตําแหน่ง 78,000 78,000 78,000 0 % 78,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 305,880 320,715 341,500 19.19 % 407,040
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 15,540 8,745 12,000 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,039,160 2,356,727 2,453,494 2,790,900
รวมงบบุคลากร 2,039,160 2,356,727 2,453,494 2,790,900

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

60,800 0 144,000 -58.33 % 60,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 0 % 5,000

ค่าเช่าบ้าน 20,900 24,050 26,400 225.76 % 86,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 40,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 29,750 28,590 40,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 111,450 52,640 215,400 191,000
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 2,000

ค่าจ้างเหมาบริการ 0 0 8,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 29,064 44,279 16,467 21.46 % 20,000

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 10,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 4,050 6,550 20,000 50 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 33,114 50,829 44,467 62,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 39,928.9 36,853 26,844 86.26 % 50,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 0 100 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0 0 0 100 % 30,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 8,760 63,156 -36.66 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 59,928.9 45,613 90,000 145,000
รวมงบดําเนินงาน 204,492.9 149,082 349,867 398,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
สํานักงาน

0 0 16,000 -100 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า 0 10,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 10,000 16,000 0
รวมงบลงทุน 0 10,000 16,000 0

รวมงานบริหารงานคลัง 2,243,652.9 2,515,809 2,819,361 3,188,900
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 369,480

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 369,480
รวมงบบุคลากร 0 0 0 369,480
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 10,000

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 10,000

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

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 0 389,480
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 9,980,670.56 10,214,439.31 14,313,032 12,304,560

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 326,760 346,020 376,100 7.08 % 402,720

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 76,645 155,000 236,300 -0.01 % 236,280

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 8,516 21,000 36,000 0 % 36,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 411,921 522,020 648,400 675,000
รวมงบบุคลากร 411,921 522,020 648,400 675,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 5,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 5,000 5,000
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 37,142 41,831 0 100 % 10,000

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 37,142 41,831 0 20,000
รวมงบดําเนินงาน 37,142 41,831 5,000 25,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 449,063 563,851 653,400 700,000
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

148,700 82,200 160,000 25 % 200,000

รวมค่าตอบแทน 148,700 82,200 160,000 200,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและแก้ไขปญหาอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาล

13,917 12,553 20,000 0 % 20,000

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําเทศบาลตําบลนาหัวบ่อ

0 0 120,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างวินัยจราจรเพื่อ
ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

31,188 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและ
ควบคุมไฟป่า ประจําป 2563

0 23,775 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 36,410 48,899.5 146,000 -86.3 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 81,515 85,227.5 286,000 40,000
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 6,800 0 5,000 100 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 8,000 1,930 24,500 22.45 % 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 41,500 77,330.1 83,793 -28.39 % 60,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 9,500 0 6,217 302.12 % 25,000

วัสดุจราจร 0 0 0 100 % 21,000

วัสดุอื่น 0 7,000 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 65,800 86,260.1 119,510 146,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รวมงบดําเนินงาน 296,015 253,687.6 565,510 386,000
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

หัวฉีดน้ําด้ามปน 0 0 25,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 25,000 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ติดตั้งหัวจ่ายน้ําประปาดับเพลิง จํานวน 2 
จุด

0 0 27,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 27,000 0
รวมงบลงทุน 0 0 52,000 0

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 296,015 253,687.6 617,510 386,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 745,078 817,538.6 1,270,910 1,086,000

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 557,940 655,740 672,823 80.52 % 1,214,560

เงินประจําตําแหน่ง 0 3,000 0 100 % 60,000
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 259,560 275,400 284,600 3.3 % 294,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 11,000 12,000 12,000 0 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 828,500 946,140 969,423 1,580,560
รวมงบบุคลากร 828,500 946,140 969,423 1,580,560

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าเช่าบ้าน 0 0 24,000 200 % 72,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 20,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 2,800 2,800 20,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 2,800 2,800 44,000 92,000
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 1,000 1,900 % 20,000

ค่าจ้างเหมาบริการ 0 64,000 0 0 % 0

ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป 77,000 0 0 0 % 0

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 44,198.06 51,768 30,000 -33.33 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 10,000

โครงการพัฒนาความคิดของเยาวชน 29,945 50,000 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 2,800 8,000 15,000 0 % 15,000

รวมค่าใช้สอย 153,943.06 173,768 46,000 65,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 24,947 24,695 30,000 -33.33 % 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000 0 5,000 100 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 25,000 24,720 30,000 -33.33 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 59,947 49,415 65,000 50,000
รวมงบดําเนินงาน 216,690.06 225,983 155,000 207,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เก็บเอกสาร 0 10,000 0 0 % 0

โต๊ะอเนกประสงค์ 0 15,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ตู้ลําโพงแบบเคลื่อนที่ ขนาด 450 วัตต์ 
พร้อมไมโครโฟน

0 0 8,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กล้องถ่ายรูปดิจิตอล 0 55,000 0 0 % 0
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เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 0 29,700 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สําหรับงาน
สํานักงาน

0 0 14,400 -100 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์

4,300 0 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า 2,500 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 6,800 109,700 22,400 0
รวมงบลงทุน 6,800 109,700 22,400 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 1,051,990.06 1,281,823 1,146,823 1,787,560
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 2,146,680 2,256,600 2,442,000 5.33 % 2,572,195

เงินวิทยฐานะ 77,000 101,500 294,000 22.86 % 361,200

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 713,720 808,440 915,240 3.11 % 943,718

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 78,280 79,060 84,000 0 % 84,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,015,680 3,245,600 3,735,240 3,961,113
รวมงบบุคลากร 3,015,680 3,245,600 3,735,240 3,961,113
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 20,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 20,000 20,000
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 2,000 900 % 20,000

ค่าจ้างเหมาบริการ 0 0 32,000 200 % 96,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 12,252 0 100 % 20,000

ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา 1,465,310 1,426,550 1,308,650 -100 % 0

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 10,000

โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง 19,590 0 0 0 % 0

โครงการป้องกันเฝ้าระวังโรคไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลตําบลนาหัวบ่อ

0 0 50,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาทักษะกิจกรรมการเรียนรู้ 15,000 54,800 40,000 -50 % 20,000
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โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง

80,000 0 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก
และเยาวชน

119,917 120,000 0 100 % 20,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

0 0 0 100 % 1,703,170

โครงการอบรมปฐมนิเทศผู้ปกครอง 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
เด็กและเยาวชนตําบลนาหัวบ่อ

0 39,975 0 100 % 20,000

โครงการอบรมวัยรุ่นวัยใสห่างไกลยาเสพติด
และป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับท้อง
ถิ่น 

0 50,000 30,000 -100 % 0

โครงการอบรมส่งเสริมและต่อยอดการเรียน
รู้ตามแนวทางศาสตร์พระราชา

0 50,000 20,000 0 % 20,000

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกัน
และแก้ไขปญหายาเสพติดในโรงเรียน

59,980 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 31,100 31,500 30,000 -33.33 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 1,790,897 1,785,077 1,532,650 1,969,170
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 20,320 14,532 20,000 0 % 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 29,840 20,000 10,569.32 % 2,133,864

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,543,886.14 1,690,697.12 2,168,300 -100 % 0
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วัสดุก่อสร้าง 29,875 10,000 70,000 -71.43 % 20,000

วัสดุการเกษตร 0 4,000 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 1,594,081.14 1,749,069.12 2,288,300 2,183,864
ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 52,724.48 40,460.15 50,000 0 % 50,000

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 29,307.3 29,724.6 35,000 0 % 35,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 82,031.78 70,184.75 85,000 85,000
รวมงบดําเนินงาน 3,467,009.92 3,604,330.87 3,925,950 4,258,034

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้บุนวม 0 0 8,800 -100 % 0

เก้าอี้พลาสติก 0 0 6,400 -100 % 0

ตู้เก็บเอกสาร  2 ตอน 4 ฟุต 0 0 34,000 -100 % 0

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 10 ลิ้นชัก 0 0 12,800 -100 % 0

โต๊ะคอมพิวเตอร์ 0 0 18,400 -100 % 0

โต๊ะอเนกประสงค์ 0 0 12,800 -100 % 0

พัดลมตั้งพื้น 0 2,380 0 0 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

ปมน้ําอัตโนมัติ 0 0 52,000 -100 % 0
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ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

เตียงปฐมพยาบาล 0 0 20,320 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ สําหรับสํานัก
งาน(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

0 33,600 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา 0 5,200 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์

0 4,300 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า 0 9,600 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 55,080 165,520 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ

โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองไผ่ 

0 0 2,255,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 2,255,000 0
รวมงบลงทุน 0 55,080 2,420,520 0
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน 2,532,000 2,437,000 2,896,000 3.42 % 2,995,000

รวมเงินอุดหนุน 2,532,000 2,437,000 2,896,000 2,995,000
รวมงบเงินอุดหนุน 2,532,000 2,437,000 2,896,000 2,995,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 9,014,689.92 9,342,010.87 12,977,710 11,214,147
รวมแผนงานการศึกษา 10,066,679.98 10,623,833.87 14,124,533 13,001,707

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 83,105 207,180 56,330 1,166.54 % 713,440

เงินประจําตําแหน่ง 112 0 20,654 190.5 % 60,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 216,000 282,296 336,000 1.79 % 342,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 24,000 39,935 48,000 0 % 48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 323,217 529,411 460,984 1,163,440
รวมงบบุคลากร 323,217 529,411 460,984 1,163,440
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0 0 16,000 25 % 20,000

ค่าเช่าบ้าน 0 0 36,000 0 % 36,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 25,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 25,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 77,000 81,000
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 800 1,900 10,000 100 % 20,000

ค่าจ้างเหมาบริการ 0 376,000 416,000 15.38 % 480,000

ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป 385,000 0 0 0 % 0

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 8,912 12,812 0 100 % 10,000

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 10,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 11,900 17,450 70,000 -42.86 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 406,612 408,162 496,000 560,000
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ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 24,490 31,409 20,000 0 % 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 2,758 21,210 10,000 0 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 40,000 -50 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 67,200 63,100 100,000 -20 % 80,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 23,000 71,090 100,000 20 % 120,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 19,900 7,710 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 137,348 194,519 295,000 275,000
ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการโทรศัพท์ 3,738.58 6,111.31 10,000 0 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 3,738.58 6,111.31 10,000 10,000
รวมงบดําเนินงาน 547,698.58 608,792.31 878,000 926,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องทําน้ําเย็น-น้ําร้อน 0 4,290 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศ 0 0 24,200 -100 % 0
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 0 0 14,400 -100 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า 0 2,400 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 6,690 38,600 0
รวมงบลงทุน 0 6,690 38,600 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 870,915.58 1,144,893.31 1,377,584 2,089,440
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการป้องกันและควบ
คุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19)

0 0 0 100 % 248,624

โครงการธนาคารขยะและขยายผล 10,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและ
สุขภาพเด็ก ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยาม
บรมราชกุมารี

0 16,500 0 0 % 0
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โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและ
สุขภาพเด็ก(ภายใต้โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข)

100,000 0 0 0 % 0

โครงการป้องกันและแก้ไขปญหายาเสพติด
ในชุมชน ตามแนวทางการจัดตั้งศูนย์เพื่อน
ใจวัยรุ่นในชุมชน (To Be Number One 
ใสชุมชน)

100,000 0 0 0 % 0

โครงการป้องกันและแก้ไขปญหาโรคขาด
สารไอโอดีน

19,880 0 0 0 % 0

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือด
ออก

9,970 0 30,000 0 % 30,000

โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อกรณี
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID)- 19

0 464,570 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมฟ้นฟูและเพิ่มศักยภาพ
สําหรับผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้นหลักสูตร
เชิงปฏิบัติการ

0 30,000 0 0 % 0

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข กลุ่ม
ที่ 1

0 0 0 100 % 120,000

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข กลุ่ม
ที่ 2

0 0 0 100 % 130,160

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข กลุ่ม
ที่ 3

0 0 0 100 % 129,840
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โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข ดังนี้
1.โครงการ 2 ท่า 3 นิ้ว 3 สัมผัสดูแลและ
เฝ้าระวังสตรีไทยจากมะเร็งเต้านม แก่เครื่อ
ข่ายสตรีนาหัวบ่อ 
2.โครงการป้องกันและแก้ไขโรคขาดสาร
ไอโอดีน ประชาชนในเขตพื้นที่โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านภูเพ็ก 

0 0 120,000 -100 % 0

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข ดังนี้
1.โครงการส่งเสริมการใช้เกลือเสริม
ไอโอดีนในชุมชน
2.โครงการรณรงค์ส่งเสริมป้องกันโรคไข้
เลือดออก
3.โครงการโรงเรียนยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพ
4.โครงการชุมชนเข้มแข็งใส่ใจห่วงใยผู้สูง
อายุ

0 0 127,995 -100 % 0
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โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข ดังนี้
1.โครงการอบรมการดูแลสุขภาพตนเอง
เบื้องต้น ด้วยภูมิปญญาด้านการแพทย์แผน
ไทย
2.โครงการฟนสะอาด เหงือกแข็งแรง เริ่มที่
วัยเด็ก
3.โครงการแก้ไขภาวะโภชนาการในเด็ก 0-
72 เดือน
4.โครงการลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย เด็กมี
พัฒนาการสมวัย เติบโตได้ด้วยนมแม่
5.โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช
ประสงค์

0 0 132,005 -100 % 0

โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียน
และชุมชน

100,000 0 0 0 % 0

โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียน
และชุมชน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี

0 0 12,577 -100 % 0

โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียน
และชุมชน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตราขสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

0 100,000 0 0 % 0
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โครงการรณรงค์และแก้ไขปญหายาเสพติด 
To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น
ในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบล
รัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

0 99,350 100,000 -100 % 0

โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็ก

80,000 0 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี

0 11,300 0 0 % 0

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า

79,770 100,000 53,000 88.68 % 100,000

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ใน
การป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019(COVID) และการจัดทําหน้ากาก
อนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง

0 19,200 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 499,620 840,920 575,577 758,624
รวมงบดําเนินงาน 499,620 840,920 575,577 758,624

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 499,620 840,920 575,577 758,624
รวมแผนงานสาธารณสุข 1,370,535.58 1,985,813.31 1,953,161 2,848,064
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 615,240 650,580 692,417 46.68 % 1,015,640

เงินประจําตําแหน่ง 18,000 18,000 60,000 0 % 60,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 169,680 176,760 186,200 5.96 % 197,292

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 802,920 845,340 938,617 1,272,932
รวมงบบุคลากร 802,920 845,340 938,617 1,272,932

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 50,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 800 25,800 50,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 800 25,800 50,000 50,000
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 20,000 0 % 20,000
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 86,478.15 7,143 20,000 0 % 20,000

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 10,000

โครงการด้วยรักและห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ 99,950 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมอาชีพ 0 0 40,000 -100 % 0

โครงการส่งเสริมพัฒนาสตรีและครอบครัว 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้
สูงอายุตําบลนาหัวบ่อ

100,000 0 40,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 286,428.15 7,143 150,000 60,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 19,918 19,984 15,000 0 % 15,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1,190 1,200 10,000 -50 % 5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 10,000 -70 % 3,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 13,605 19,900 20,000 -50 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 34,713 41,084 55,000 33,000
รวมงบดําเนินงาน 321,941.15 74,027 255,000 143,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน 2 บาน 4,500 0 0 0 % 0

พัดลมไอเย็น แบบตั้งพื้น 0 86,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค  สําหรับงาน
สํานักงาน

0 0 14,400 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 4,500 86,000 14,400 0
รวมงบลงทุน 4,500 86,000 14,400 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 1,129,361.15 1,005,367 1,208,017 1,415,932
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาส 
ผู้ยากไร้ ผู้พิการและผู้สูงอายุ

6,000 0 0 0 % 0

โครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้ยากจน ยาก
ไร้ และผู้ด้อยโอกาส

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการด้วยรักและห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ 0 0 0 100 % 50,000
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โครงการฝึกอบรมอาชีพ 0 0 0 100 % 50,000

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้สูง
อายุ ผู้ด้อยโอกาส

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้
สูงอายุตําบลนาหัวบ่อ

0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 6,000 0 30,000 150,000
รวมงบดําเนินงาน 6,000 0 30,000 150,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 6,000 0 30,000 150,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,135,361.15 1,005,367 1,238,017 1,565,932

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 1,210,620 1,274,580 1,089,770 -100 % 0

เงินประจําตําแหน่ง 60,000 60,000 60,000 -100 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 717,240 702,050 743,400 -100 % 0
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 81,600 67,112 72,000 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,069,460 2,103,742 1,965,170 0
รวมงบบุคลากร 2,069,460 2,103,742 1,965,170 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าเช่าบ้าน 36,000 48,000 48,000 -100 % 0

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 3,400 10,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 36,000 51,400 58,000 0
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 365.49 59,000 -100 % 0

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 20,016 1,600 24,650 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 712,904.23 208,914.07 2,036,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 732,920.23 210,879.56 2,119,650 0
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ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 19,919 18,475 20,000 -100 % 0

วัสดุงานบ้านงานครัว 3,000 2,990 4,000 -100 % 0

วัสดุก่อสร้าง 133,740 82,427 205,000 -100 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 9,904 0 20,000 -100 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 28,300 35,400 70,000 -100 % 0

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 780 0 10,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 29,890 15,740 20,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 225,533 155,032 349,000 0
ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0 32,323.15 40,000 -100 % 0

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 8,988 12,000 -100 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 41,311.15 52,000 0
รวมงบดําเนินงาน 994,453.23 458,622.71 2,578,650 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน 2 บาน 0 4,500 0 0 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

ซัมเมอร์สขนาด 1 แรง 0 0 72,000 -100 % 0
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ซัมเมอร์สขนาด 2 แรง 0 0 25,000 -100 % 0

ปมน้ําแช่ไดโว่ 3 นิ้ว พร้อมสาย 0 0 4,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์สํารวจ

กล้องระดับ ขนาดกําลังขยาย 30 เท่า 0 0 26,750 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงาน
สํานักงาน

16,900 0 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับประมวลผล 0 0 39,600 -100 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)

4,300 0 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า 5,800 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 27,000 4,500 167,350 0
รวมงบลงทุน 27,000 4,500 167,350 0

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

ค่ารังวัดหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง 0 0 10,000 -100 % 0

รวมรายจ่ายอื่น 0 0 10,000 0
รวมงบรายจ่ายอื่น 0 0 10,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 3,090,913.23 2,566,864.71 4,721,170 0
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งานไฟฟ้าและประปา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 145,320 216,936 277,800 4.35 % 289,889

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 14,100 21,915 36,000 -33.33 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 159,420 238,851 313,800 313,889
รวมงบบุคลากร 159,420 238,851 313,800 313,889

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 10,000 -100 % 0

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 5,000 0 % 5,000

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 5,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 5,772.17 3,500 20,000 50 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 5,772.17 3,500 35,000 40,000
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 78,530 79,740 120,000 -16.67 % 100,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 10,650 1,968 10,000 300 % 40,000
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 35,385 34,500 60,000 0 % 60,000

รวมค่าวัสดุ 124,565 116,208 190,000 200,000
รวมงบดําเนินงาน 130,337.17 119,708 225,000 240,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

ขยายเขตไฟฟ้าบ้านโนนสูง (คุ้มโนนแต้) หมู่
ที่ 18

0 129,942.15 0 0 % 0

ขยายเขตไฟฟ้าบ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 8 0 99,297.36 0 0 % 0

เงินอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า 475,319.79 967,981.89 66,000 -100 % 0

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า 0 0 0 100 % 340,000

รวมเงินอุดหนุน 475,319.79 1,197,221.4 66,000 340,000
รวมงบเงินอุดหนุน 475,319.79 1,197,221.4 66,000 340,000

รวมงานไฟฟ้าและประปา 765,076.96 1,555,780.4 604,800 893,889
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งานบําบัดน้ําเสีย
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ําพร้อมบ่อ
พัก บ้านตอเรือ หมู่ที่ 5

0 0 69,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ําพร้อมบ่อ
พัก บ้านนาหัวบ่อ หมู่ที่ 1

0 0 207,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ําพร้อมบ่อ
พัก บ้านโนนเรือ หมู่ที่ 13

0 0 105,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 381,000 0
รวมงบลงทุน 0 0 381,000 0

รวมงานบําบัดน้ําเสีย 0 0 381,000 0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 3,855,990.19 4,122,645.11 5,706,970 893,889
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทําแผน
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 10,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 10,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 0 0 10,000
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทําแผน
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

19,988 0 10,000 -100 % 0
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โครงการป้องกันและแก้ไขปญหายาเสพติด 0 39,575 0 0 % 0

โครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
"ยุทธการทุบหม้อข้าวเข้าตี คืนชุมชนดีให้
แผ่นดิน"

52,363 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมตามแนวพระราช
ดําริ/พระราชเสาวนีย์

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริ

0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 72,351 39,575 30,000 0
รวมงบดําเนินงาน 72,351 39,575 30,000 0

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 72,351 39,575 30,000 0
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 72,351 39,575 30,000 10,000
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 64,500 0 194,640 43.9 % 280,080

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 64,500 0 194,640 280,080
รวมงบบุคลากร 64,500 0 194,640 280,080

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 5,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 4,800 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 4,800 0 5,000 5,000
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

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

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 10,000 10,000
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รวมงบดําเนินงาน 4,800 0 15,000 15,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และ

นันทนาการ
69,300 0 209,640 295,080

งานกีฬาและนันทนาการ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 196,470 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 196,470 0 0 0
รวมงบดําเนินงาน 196,470 0 0 0

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 196,470 0 0 0
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการจัดงาน ภูเพ็ก  ผ้าคราม ตํานาน
สายน้ํา

0 279,100 200,000 -100 % 0
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โครงการส่งเสริมสืบสานจารีตประเพณีและ
อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น(ภูเพ็ก ผ้าคราม 
ตํานานสายน้ํา)

152,005 0 0 0 % 0

โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรม
ชนเผ่าภูไท

0 0 50,000 -100 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับจารีต
ประเพณี และอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

69,975 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 5,000 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 221,980 279,100 255,000 10,000
รวมงบดําเนินงาน 221,980 279,100 255,000 10,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์

ฆ้องเหล็ก 0 0 16,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 16,000 0
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน(เมรุ
เผาศพ)  บ้านโนนสูง หมู่ที่ 18

0 0 800,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 800,000 0
รวมงบลงทุน 0 0 816,000 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลนาหัวบ่อ 0 0 0 100 % 60,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลนาหัวบ่อ 140,000 50,000 140,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 140,000 50,000 140,000 60,000
รวมงบเงินอุดหนุน 140,000 50,000 140,000 60,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 361,980 329,100 1,211,000 70,000
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งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 29,750 49,500 50,000 -100 % 0

โครงการอนุรักษ์และสํารวจร่องรอยทาง
ประวัติศาสตร์พระธาตุภูเพ็ก ประจําป 
2562

25,000 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 54,750 49,500 50,000 0
รวมงบดําเนินงาน 54,750 49,500 50,000 0

รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 54,750 49,500 50,000 0
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 682,500 378,600 1,470,640 365,080

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 1,427,320

เงินประจําตําแหน่ง 0 0 0 100 % 102,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 655,680
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 36,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 2,221,000
รวมงบบุคลากร 0 0 0 2,221,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 100 % 48,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 58,000
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 20,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 20,000

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 10,000
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 100 % 300,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 350,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 40,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 100 % 4,000

วัสดุก่อสร้าง 0 0 0 100 % 200,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 0 100 % 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0 0 0 100 % 70,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 389,000
ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 10,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 807,000
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งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

ค่าใช้จ่ายในการรังวัดหนังสือสําคัญสําหรับ
ที่หลวง

0 0 0 100 % 10,000

รวมรายจ่ายอื่น 0 0 0 10,000
รวมงบรายจ่ายอื่น 0 0 0 10,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 3,038,000
งานก่อสร้าง

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 100 % 564,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 564,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 564,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ชุดทดสอบความข้นเหลวของคอนกรีต 4,500 0 0 0 % 0

แบบหล่อคอนกรีต 4,800 0 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์โรงงาน

ชุดเชื่อมสนาม 6,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 15,300 0 0 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่
บ้าน บ้านกลาง หมู่ 10 สายลัดออกนาคัน
ซ้าย

0 0 0 100 % 110,000

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่
บ้าน บ้านตอเรือ หมู่ 5 สายลัดคลองชล
ประทาน-บ้านสูงเนิน

0 0 0 100 % 80,000

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่
บ้าน บ้านนาสาวนาน หมู่ 17 สายข้างบ้าน
นางกัลยกร การุญ

0 0 0 100 % 80,000

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่
บ้าน บ้านนาสาวนาน หมู่ 9 สายหน้าบ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน

0 0 0 100 % 145,000

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่
บ้าน บ้านนาหัวบ่อ หมู่ 1

0 0 0 100 % 121,000
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ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่
บ้าน บ้านโนนเรือ  หมู่ 3 สายหอประปาลูก
บอล

0 0 0 100 % 80,000

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่
บ้าน บ้านโนนเรือ หมู่ 13 สายหน้าบ้าน
นายสําราญ  หาญเขมร

0 0 0 100 % 46,000

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่
บ้าน บ้านโนนสูง หมู่ 18 สายทางเข้าวัด
บ้านโนนสูง

0 0 0 100 % 110,000

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่
บ้าน บ้านบัวห้วยทราย หมู่ 4

0 0 0 100 % 110,000

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่
บ้าน บ้านหนองดินดํา หมู่ 2 สายบ้านนาย
พรรษา-กลองยาว

0 0 0 100 % 265,000

ก่อสร้างลานคอนกรีตหน้าเมรุ บ้านนาดี หมู่ 
7,14,16

0 0 0 100 % 240,000

ก่อสร้างลานคอนกรีตหน้าเมรุ บ้านนาหัว
บ่อ หมู่ 15

0 0 0 100 % 99,000

ก่อสร้างลานคอนกรีตหน้าเมรุ บ้านหนอง
เม็ก หมู่ 8

0 0 0 100 % 110,000
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ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้านบัวห้วยทราย ทางเข้า
หมู่บ้านบริเวณป่ายางนา-ศาลาประชาคม 
หมู่ที่ 4

0 174,000 0 0 % 0

ก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้านหนองไผ่น้อย หมู่ที่ 11 
สายหนองไผ่-คําข่า

0 264,000 0 0 % 0

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้า
เทศบาลตําบลนาหัวบ่อ

99,000 0 0 0 % 0

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่
บ้านกลาง หมู่ที่ 10 

0 258,500 0 0 % 0

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่
บ้านนาสาวนาน หมู่ที่ 9 สายหน้าบ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน

0 263,000 0 0 % 0

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่
บ้านนาหัวบ่อ หมู่ที่ 15 ไปป่าช้า 0 199,000 0 0 % 0

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่
บ้านโนนเรือ หมู่ที่ 3 สายหอถังประปาลูก
บอล

0 239,500 0 0 % 0
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ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่
บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 19 สายหน้าบ้าน
นายอรุณ   การุญ

0 219,000 0 0 % 0

ก่อสร้างโรงจอดรถเทศบาลตําบลนาหัวบ่อ 397,000 0 0 0 % 0

ขุดลอกบ่อประปา บ้านโนนสู หมู่ที่ 18 0 444,000 0 0 % 0

ขุดลอกบ่อประปา(ดอนเจ้าปู่) บ้านนาหัวบ่อ 
หมู่ที่ 1,15

0 496,400 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กทางเข้าหมู่บ้าน บ้านบัวห้วยทราย หมู่
ที่ 4

0 0 207,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านภูเพ็ก หมู่ที่ 12

0 0 185,600 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
คุ้มโนนสวรรค์ บ้านภูเพ็ก หมู่ที่ 12

0 0 109,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายข้างวัดศรีจันทร์ บ้านโนนเรือ หมู่ที่ 13

0 0 165,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายลัดคลองชลประทาน บ้านนาหัวบ่อ หมู่
ที่ 15

0 0 209,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายสํานักสงฆ์เดิ่นสวรรค์ บ้านหนองดินดํา 
หมู่ที่ 2

0 0 270,000 -100 % 0
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายหน้าบ้านนางจุฬารัตน์  ฟอร์รอย บ้าน
โนนเรือ หมู่ที่ 3

0 0 267,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายหน้าบ้านนายสมเกียรติ คําทะเนตร 
บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 8

0 0 260,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายหน้าบ้านผู้ใหญ่บ้านนาสาวนาน หมู่ 9

0 149,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน บ้านกลาง หมู่ที่ 10

0 0 270,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน บ้านนาสาวนาน หมู่ที่ 17

0 0 166,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนเพื่อป้องกันการรุกล้ํา
แนวเขตอ่างเก็บน้ําภูเพ็ก บ้านภูเพ็ก หมู่ 12

0 0 79,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตภายในเขต
พื้นที่สํานักงานเทศบาลตําบลนาหัวบ่อ

0 0 124,300 -100 % 0

โครงการก่อสร้างหอถังสูง บ้านหนองดินดํา 
หมู่ที่ 2

0 129,000 0 0 % 0

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านนาหัวบ่อ 
หมู่ 1,15,4

0 0 170,000 -100 % 0

โครงการขุดลอกหนองคําเงิน บ้านหนองไผ่ 
หมู่ 6,11,19

0 388,000 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการขุดลอกหนองประปาดอนเจ้าปู่ 
บ้านนาหัวบ่อ หมู่ที่ 1,15

0 303,800 0 0 % 0

โครงการจ้างเหมาวางท่อเมนต์ระบบประปา
หมู่บ้านใหม่ทั้งหมู่บ้าน บ้านตอเรือ หมู่ที่ 5

0 0 200,000 -100 % 0

โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ําห้วยลี้ผี บ้าน
นาสาวนาน หมู่ 9

226,800 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังในเขต
พื้นที่ บ้านนาสาวนาน หมู่ที่ 9

0 0 99,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังในเขต
พื้นที่บ้านนาสาวนาน หมู่ที่ 17

0 0 99,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังใน
พื้นที่ บ้านหนองดินดํา หมู่ 2

0 99,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายข้างอ่างเก็บ
น้ําภูเพ็ก บ้านภูเพ็ก หมู่ 12

0 73,000 0 0 % 0

โครงการลงหินลูกรังถนนสายทางเข้าห้วย
นาเลา บ้านตอเรือ หมู่ 5

0 149,000 0 0 % 0

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตําบลนา
หัวบ่อ

248,500 0 0 0 % 0

ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สาย
คลองใหญ่ชลประทาน หมู่ 15-หนองเดิ่น 
หมู่ 2

198,500 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ปรับปรุงทางระบายน้ํา ห้วยทรายตอนบน 
บ้านตอเรือ หมู่ 5

0 0 69,000 -100 % 0

วางท่อระบายน้ํา บ้านนาดี หมู่ 16 0 199,000 0 0 % 0

วางท่อระบายน้ํา บ้านนาดี หมู่ที่ 14 0 249,000 0 0 % 0

วางท่อระบายน้ํา บ้านโนนเรือ หมู่ 3,13 496,000 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,665,800 4,296,200 2,948,900 1,596,000
รวมงบลงทุน 1,681,100 4,296,200 2,948,900 1,596,000

รวมงานก่อสร้าง 1,681,100 4,296,200 2,948,900 2,160,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1,681,100 4,296,200 2,948,900 5,198,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริ

0 0 0 100 % 20,000

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

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 0 0 0 20,000
รวมแผนงานการเกษตร 0 0 0 20,000

รวมทุกแผนงาน 48,273,169.96 51,321,811.06 64,120,000 60,000,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลนาหัวบอ

อําเภอพรรณานิคม   จังหวัดสกลนคร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 60,000,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 22,706,768 บาท
งบกลาง รวม 22,706,768 บาท

งบกลาง รวม 22,706,768 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 230,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบประกันสังคมให้แกพนักงานจ้างของ
เทศบาลตําบลนาหัวบอร้อยละ 5 ของเงินคาจ้าง
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
(พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) หน้าที่ 110 ลําดับที่ 2
(สํานักปลัด)            

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 12,500 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนตามพระราชบัญญัติเงิน
ทดแทน(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561ในอัตราร้อยละ 0.2 ของคาจ้าง
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทนพ.ศ.2561
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  
(พ.ศ.2561- พ.ศ.2565) หน้าที่ 110 ลําดับที่ 1
(สํานักปลัด)      

เงินสนับสนุนงบประมาณรายจายกิจการประปา จํานวน 2,160,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลืองบประมาณรายจายเฉพาะการกิจการ
ประปาของเทศบาลตําบลนาหัวบอ
(สํานักปลัด) 
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 15,043,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ประจําปีงบประมาณ 2565 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยหลักเกณฑ์การจายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น
พ.ศ.2552 ตั้งจายไว้ 12 เดือน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑ์การ
จายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น(ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ.2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
(พ.ศ.2561-พ.ศ.2565)  หน้าที่ 62 ลําดับที่ 1
(กองสวัสดิการสังคม)                

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 3,525,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาสมทบเบี้ยยังชีพผู้พิการที่ได้ลงทะเบียนไว้กับ
เทศบาลตําบลนาหัวบอ  ตั้งจายไว้ 12 เดือน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑ์การจาย
เงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
พ.ศ.2533 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
(พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) หน้าที่ 62 ลําดับที่ 2
(กองสวัสดิการสังคม)                 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 222,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 37
 ราย รายละ 500 บาท/เดือน จํานวน  12 เดือน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจายเงิน
สงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2548
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
(พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) หน้าที่ 62 ลําดับที่ 3
(กองสวัสดิการสังคม)    
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เงินสํารองจาย จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือเพื่อ
บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย
ที่ไมสามารถคาดการณ์ลวงหน้าได้
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวย
เหลือประชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
พ.ศ.2560  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2561
(สํานักปลัด)                 

รายจายตามข้อผูกพัน

คาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย (ส.ท.ท.) จํานวน 38,130 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงสมาคมสันนิบาตแหงประเทศไทย
(ส.ท.ท.) ประจําปี 2565 โดยคํานวณตั้งจายไว้ในอัตราร้อยละเศษ
หนึ่งสวนหกของรายรับจริงประจําปีที่ผานมา(ยกเว้นเงินกู้ เงินจาย
ขาดเงินสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภท)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยรายจายขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่นเกี่ยวกับคาบํารุงสมาคม พ.ศ.2555
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
(พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) หน้าที่ 110 ลําดับที่ 3
(สํานักปลัด)  

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 715,338 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่นจํานวนร้อยละ 3 ของเงินรายได้
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
สวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 29 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
สวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว30 ลงวันที่ 12  กรกฎาคม 2560
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
(พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) หน้าที่ 102 ข้อ 5
(สํานักปลัด)             
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เงินสมทบสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ จํานวน 260,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติตาม
ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง การ
กําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้เทศบาลดําเนินงานและบริหาร
จัดการหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการตั้งงบประมาณ
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
(พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) หน้าที่ 102 ข้อ 6
(กองสาธารณสุข)      

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 8,278,540 บาท

งบบุคลากร รวม 6,604,340 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 695,520 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้กับนายกเทศมนตรี และรองนายก
เทศมนตรี  ตั้งจายไว้ 12 เดือน
(สํานักปลัด)      

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกเทศมนตรี และรอง
นายกเทศมนตรี ตั้งจายไว้ 12 เดือน
(สํานักปลัด)       

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี และรองนายก
เทศมนตรี ตั้งจายไว้ 12 เดือน
(สํานักปลัด)      
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คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารสวนตําบล

จํานวน 198,720 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายก
เทศมนตรี  และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตั้งจายไว้ 12 เดือน
(สํานักปลัด)           

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 1,490,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนให้ประธานสภา,รองประธาน
สภา และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลนาหัวบอ ตั้งจายไว้ 12 เดือน
(สํานักปลัด)     
  
  

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,979,700 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 2,714,120 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปีสําหรับพนักงานเทศบาล  สังกัดสํานัก
ปลัด ตั้งจายไว้ 12 เดือน จํานวน 7 ตําแหนงดังนี้
   1.ปลัดเทศบาล
   2.รองปลัดเทศบาล 
   3.หัวหน้าสํานักปลัด
   4.หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ
   5.นักจัดการงานทั่วไป
   6.นักทรัพยากรบุคคล 
   7.เจ้าพนักงานธุรการ
(สํานักปลัด)           

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล
และคาตอบแทนพิเศษรายเดือนปลัดเทศบาล ตั้งจายไว้ 12 เดือน
(สํานักปลัด)   
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 186,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงสําหรับพนักงานเทศบาล ตั้งจาย
ไว้ 12 เดือน ดังนี้ 
    1.ปลัดเทศบาล
    2.รองปลัดเทศบาล
    3.หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
    4.หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ
(สํานักปลัด)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 920,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง สังกัดสํานักปลัดเทศบาล
จํานวน 7 ตําแหนง ตั้งจายไว้ 12 เดือน ดังนี้
   1.ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ 1 ตําแหนง
   2.พนักงานขับรถยนต์ 2 ตําแหนง
   3.นักการภารโรง 1 ตําแหนง
   4.คนงานทั่วไป 3 ตําแหนง
(สํานักปลัด)         

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 75,180 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงาน
จ้าง สังกัดสํานักปลัดเทศบาล จํานวน 7 ตําแหนง ตั้งจายไว้ 12
 เดือน ดังนี้
   1.ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ 1  ตําแหนง
   2.พนักงานขับรถยนต์ 2 ตําแหนง
   3.นักการภารโรง 1 ตําแหนง
   4.คนงานทั่วไป 3 ตําแหนง
(สํานักปลัด)
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งบดําเนินงาน รวม 1,624,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 293,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1) คาตอบแทนให้กับบุคคลที่ได้รับแตงตั้งให้
ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ตอองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น เชน คาตอบแทนคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา อปท.คา
ตอบแทนผู้อํานวยการการเลือกตั้ง คาตอบแทนคณะกรรมการ
ประจําหนวยเลือกตั้งฯลฯ
(สํานักปลัด)

คาเบี้ยประชุม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาลที่ได้รับแตงตั้ง
จากสภาเทศบาลตําบลนาหัวบอให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานสภา
ท้องถิ่น
(สํานักปลัด)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง  ซึ่งได้รับคําสั่งจากเทศบาลให้
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติในกรณีจําเป็นเรงดวน
(สํานักปลัด)         

คาเชาบ้าน จํานวน 168,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานเทศบาลสังกัดสํานักปลัด
เทศบาลผู้มีสิทธิได้รับคาเชาบ้าน
(สํานักปลัด) 
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานเทศบาล ผู้
บริหารที่มีสิทธิได้รับ
(สํานักปลัด)  

ค่าใช้สอย รวม 593,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 288,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการคนงานปฏิบัติงานในสํานักปลัด
เทศบาล
(สํานักปลัด) 

คาเชาเครื่องถายเอกสาร จํานวน 85,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาเครื่องถายเอกสารในการปฏิบัติงานของ
เทศบาลตําบลนาหัวบอ ตั้งจายไว้ 12 เดือน
(สํานักปลัด)      

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการตาง ๆ ที่อยูในความรับผิดชอบของ
สํานักปลัด เชน คาจ้างเหมาจัดทําพวงมาลา พานดอกไม้ จ้าง
เหมาถายเอกสารฯลฯ
(สํานักปลัด) 

วันที่พิมพ์ : 18/4/2565  15:15:28 หน้า : 8/70



รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็น
(1) คารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล สําหรับจาย
เป็นคาอาหาร เครื่องดื่ม ของขวัญของรางวัล และคาใช้จายในการ
ต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มาตรวจงาน นิเทศงานหรือเยี่ยม
ชมทัศนศึกษาดูงาน
(2) คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการ
หรืออนุกรรมการที่ได้รับการแตงตั้งตามกฎหมาย สําหรับจายเป็น
คาอาหาร คาเครื่องดื่มตางๆ ในการประชุมสภาท้องถิ่นรวมถึงผู้
เข้ารวมประชุมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
(สํานักปลัด) 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการจัดการเลือกตั้ง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการเลือกตั้งผู้บริหารองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่นและสมาชิกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่นของ
เทศบาลตําบลนาหัวบอตามที่กฎหมายกําหนด เชน คาใช้จาย
เกี่ยวกับการจัดสถานที่ คาวัสดุ เครื่องเขียน คาป้ายประชา
สัมพันธ์ และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว5013 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
(พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) หน้าที่ 103 ลําดับที่ 9
(สํานักปลัด)   
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คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
หรือนอกราชอาณาจักรเป็นคาเบี้ยเลี้ยง คายานพาหนะ คาเชาที่
พัก ในการเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาของผู้บริหาร สมาชิก
สภา พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง หรือบุคคล คณะบุคคลที่
ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุมฝึก
อบรมสัมมนา ดูงาน หรือไปติดตอราชการตามสิทธิที่ได้รับตาม
ระเบียบ
(สํานักปลัด)   

คาใช้จายในการรับ-สงเสด็จฯ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเฝ้ารับ-สงเสด็จพระบาทเจ้าอยู
หัวฯ และพระบรมวงศานุวงค์ฯ เชน คาจ้างเหมายานพาหนะ คา
จ้างเหมาประกอบอาหารฯลฯ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
(พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) หน้าที่ 106 ลําดับที่ 19
(สํานักปลัด)

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาของผู้
บริหาร สมาชิกสภาฯพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามสิทธิที่ได้
รับ
(สํานักปลัด)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ เชน คอมพิวเตอร์ รถยนต์ เครื่องปรับอากาศฯลฯ
(สํานักปลัด) 
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ค่าวัสดุ รวม 245,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ซึ่งมีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนานสิ้นเปลือง หมดไป
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เชน สมุด
กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ น้ํายาลบคําผิด กาว แฟ้ม และสิ่ง
พิมพ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
(สํานักปลัด)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุที่มีลักษณะโดยสภาพไม
คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน  สิ้น
เปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น เชน  หลอดไฟ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า บัลลาส สตาร์ทเตอร์ฯ
ลฯ ที่จําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติ
(สํานักปลัด)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้น
เปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เชน น้ํายา
ล้างจาน  ผงซักฟอก แปรง ถ้วยจาน แก้วน้ําฯลฯ ที่จําเป็นต้องใช้
ในการปฏิบัติงาน
(สํานักปลัด)

วัสดุกอสร้าง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้างที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลืองหมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เชน ตะปู ฆ้อน แปรง
ทาสี สังกะสีกระเบื้อง ฯลฯ
(สํานักปลัด)

วันที่พิมพ์ : 18/4/2565  15:15:28 หน้า : 11/70



วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสงที่มีลักษณะโดย
สภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้น
เปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เชน
แบตเตอรี่
ยางนอก ยางใน หัวเทียน น้ํากลั่น ตลับลูกปนฯลฯที่จําเป็นต้องใช้
ในการปฏิบัติงาน
(สํานักปลัด)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันดีเซล
น้ํามันเบนซิน  น้ํามันเครื่องฯลฯ  สําหรับยานพาหนะ  ครุภัณฑ์
ตาง ๆ ที่อยูในความรับผิดชอบของสํานักปลัดเทศบาล
(สํานักปลัด)

วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุการเกษตรที่มีลักษณะโดยสภาพไมคง
ทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนานสิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เชน พันธุ์ไม้ดอกไม้
ประดับตาง ๆ ปุยเคมีฯลฯ ที่จําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน
(สํานักปลัด)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพรที่มีลักษณะโดย
สภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้น
เปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น เชน กระดาษเขียนโปสเตอร์ พูกัน แปรงฯลฯ ที่จําเป็นต้องใช้
ในการปฏิบัติงาน
(สํานักปลัด)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคง
ทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เชน หมึกพิมพ์ และ
วัสดุอื่น ๆ ฯลฯ  ที่จําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน
(สํานักปลัด)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 493,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าในสํานักงาน หรืออาคารสถานที่ที่อยูใน
ความดูแลรับผิดชอบของเทศบาลตําบลนาหัวบอ
(สํานักปลัด)       

คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรศัพท์พื้นฐานในสํานักงาน  คาโทรศัพท์เคลื่อน
ที่ และคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เชน คาเชา
เครื่อง เลขหมายโทรศัพท์ คาบํารุงรักษาสายฯลฯ
(สํานักปลัด)

คาบริการไปรษณีย์ จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย์ คาธนาณัติ คาดวงตรา
ไปรษณียากร  คาเชาตู้ไปรษณีย์ คาธรรมเนียมการโอนเงินใน
ระบบบริหารการเงินการคลัง ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
(สํานักปลัด)            

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เชน คา
โทรภาพ(โทรสาร) คาวิทยุติดตามตัว คาวิทยุสื่อสาร คาสื่อสาร
ผานดาวเทียม คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตรวมถึง
อินเทอร์เน็ตการ์ด และคาสื่อสารอื่น ๆ
(สํานักปลัด)      
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คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาพื้นที่เว็บไซต์และคาธรรมเนียมที่เกี่ยว
ข้อง (ระบบCLOUD, HOSTING)
(สํานักปลัด)

งบลงทุน รวม 50,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,200 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ผู้บริหาร จํานวน 4,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร จํานวน 1 ตัว โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
    -ขนาด 60.0 x 80.0 x 110.0 ซม.(กว้าง x ลึกx สูง)
-จัดซื้อโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไมมีในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ปี 2563
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ–รายจายงบประมาณรายจายประจําปีขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี(พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) แก้ไข
เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) หน้าที่ 52 ลําดับที่ 29
(สํานักปลัด)

เก้าอี้สํานักงานขาเหล็ก จํานวน 7,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงานขาเหล็ก จํานวน 2 ตัว โดยมี
คุณลักษณะดังนี้
   -ขนาด 64.0 x 70.0 x 114.0 ซม.(กว้าง x ลึกx สูง)
-จัดซื้อโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไมมีในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ปี 2563
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ–รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี(พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) แก้ไข
เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) หน้าที่ 52 ลําดับที่ 30
(สํานักปลัด)
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เก้าอี้สํานักงานตาขายสีดํา จํานวน 5,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงานตาขายสีดํา จํานวน 2
 ตัว โดยมีคุณลักษณะดังนี้
   -ขนาด 60.0 x 61.5 x 105.0 ซม.(กว้าง x ลึกx สูง)
-จัดซื้อโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไมมีในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ปี 2563
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ–รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี(พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) แก้ไข
เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) หน้าที่ 52 ลําดับที่ 31
(สํานักปลัด)

โต๊ะทํางานผู้บริหาร  ขนาด 160 ซม. จํานวน 14,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะทํางานผู้บริหาร จํานวน 1 ตัว โดยมี
คุณลักษณะดังนี้
   -โต๊ะทํางานขนาด 160 ซม. (160.0 x 80.0 x78.0 ซม.(กว้าง x 
ลึก x สูง)
   -มีเซลทรัลล็อค มีลิ้นชักในตัว
-จัดซื้อโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไมมีในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ปี 2563
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ–รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี(พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) แก้ไข
เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) หน้าที่ 52 ลําดับที่ 32
(สํานักปลัด)

วันที่พิมพ์ : 18/4/2565  15:15:28 หน้า : 15/70



โต๊ะทํางานผู้บริหาร ขนาด 140 ซม. จํานวน 13,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะทํางานผู้บริหาร จํานวน 1 ตัว โดยมี
คุณลักษณะดังนี้
   -โต๊ะทํางานขนาด 140 ซม.(140.0 x 70.0 x76.0)(กว้าง x 
ลึก x สูง)
   -มีชองวาง CPU
   -มีลิ้นชักสําหรับวางคีย์บอร์ด
   -มี 3 ลิ้นชักล๊อคกุญแจได้
-จัดซื้อโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไมมีในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ปี 2563
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ–รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี(พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) แก้ไข
เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) หน้าที่ 52 ลําดับที่ 33
(สํานักปลัด)

โต๊ะทํางานไม้ ขนาด 100 ซม. จํานวน 4,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะทํางานไม้ขนาด 100 ซม.จํานวน 2 ตัว 
-จัดซื้อโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไมมีในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ปี 2563
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ–รายจายงบประมาณรายจายประจําปีขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี(พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) แก้ไข
เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) หน้าที่ 52 ลําดับที่ 34
(สํานักปลัด)
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 447,640 บาท
งบบุคลากร รวม 362,640 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 362,640 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 362,640 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปีสําหรับพนักงานเทศบาล ตําแหนง นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน ตั้งจายไว้ 12 เดือน จํานวน 1 ตําแหนง 
(สํานักปลัด)           

งบดําเนินงาน รวม 85,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 65,000 บาท
คาเชาบ้าน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานเทศบาลสังกัดสํานักปลัดผู้มี
สิทธิได้รับคาเชาบ้าน ตามระเบียบฯ
(สํานักปลัด) 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานเทศบาลที่
มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ
(สํานักปลัด)  

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
หรือนอกราชอาณาจักรเป็นคาเบี้ยเลี้ยง คายานพาหนะ คาเชาที่
พักในการเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล ที่มี
สิทธิได้รับตามระเบียบ
(สํานักปลัด)   
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาของ
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ตามสิทธิที่ได้รับตามระเบียบ
(สํานักปลัด)

งานบริหารงานคลัง รวม 3,188,900 บาท
งบบุคลากร รวม 2,790,900 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,790,900 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 2,305,860 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีสําหรับ
พนักงานเทศบาล  สังกัดกองคลัง ตั้งจายไว้ 12 เดือน จํานวน 6
 ตําแหนง ดังนี้
    1.ผู้อํานวยการกองคลัง
    2.หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
    3.หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
    4.นักวิชาการเงินและบัญชี
    5.เจ้าพนักงานพัสดุ
    6.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(กองคลัง)           

เงินประจําตําแหนง จํานวน 78,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงสําหรับพนักงานเทศบาลจํานวน 3
 ตําแหนง ตั้งจายไว้ 12 เดือน
    1.ผู้อํานวยการกองคลัง
    2.หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
    3.หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
(กองคลัง)    
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 407,040 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง  สังกัดกองคลัง จํานวน 2
 ตําแหนง ตั้งจายไว้ 12 เดือนดังนี้
    1.ผู้ชวย จพง.การเงินและบัญชี 1 ตําแหนง
    2.ผู้ชวยเจ้าพนักงานพัสดุ 1 ตําแหนง
(กองคลัง)          

งบดําเนินงาน รวม 398,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 191,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกบุคคลซึ่งได้รับแตงตั้งเป็นกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้างของเทศบาล เชน กรรมการเปิดซอง กรรมการตรวจ
งานจ้าง กรรมการกําหนดราคากลางฯลฯ ตามระเบียบกฎหมาย
กําหนด
(กองคลัง)       

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างที่ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ
(กองคลัง)         

คาเชาบ้าน จํานวน 86,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับคาเชา
บ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น
(กองคลัง)     
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานเทศบาลที่
มีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น
(กองคลัง)        
        

ค่าใช้สอย รวม 62,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอยางใดอยาง
หนึ่งซึ่งอยูในความรับผิดชอบของกองคลัง เชน คาจ้างเหมาจัดทํา
ป้ายประชาสัมพันธ์ตาง ๆ รวมทั้งคาจ้างเหมาอื่น ๆ
(กองคลัง)        

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
หรือนอกราชอาณาจักรเป็นคาเบี้ยเลี้ยง คายานพาหนะ คาเชาที่
พัก ในการเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาของพนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้างสังกัดกองคลังตามสิทธิที่ได้รับตามระเบียบ
(กองคลัง) 

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาของ
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างสังกัดกองคลังตามสิทธิที่ได้รับตาม
ระเบียบ
(กองคลัง) 

วันที่พิมพ์ : 18/4/2565  15:15:28 หน้า : 20/70



คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาวัสดุครุภัณฑ์หรือทรัพย์สิน
อื่นๆ เชน คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์
เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ
(กองคลัง)   

ค่าวัสดุ รวม 145,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงานที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนานสิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เชน สมุด
กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ น้ํายาลบคําผิด กาว  แฟ้ม และสิ่ง
พิมพ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
(กองคลัง)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง ที่มีลักษณะโดย
สภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้น
เปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เชน
แบตเตอรี่ ยางนอก  ยางใน หัวเทียน น้ํากลั่นฯลฯที่จําเป็นต้องใช้
ในการปฏิบัติงาน
(กองคลัง)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันดีเซล
น้ํามันเบนซิน  น้ํามันเครื่องฯลฯ  สําหรับยานพาหนะ  ครุภัณฑ์
ตาง ๆ  ที่อยูในความรับผิดชอบของกองคลัง
(กองคลัง)            
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพรที่มีลักษณะโดย
สภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้น
เปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น เชน กระดาษเขียนโปสเตอร์ พูกัน แปรงฯลฯ ที่จําเป็นต้องใช้
ในการปฏิบัติงาน       
(กองคลัง) 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม
ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น เชน หมึกพิมพ์ และวัสดุอื่น ๆ ที่จําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติ
งาน
(กองคลัง)   

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 389,480 บาท
งบบุคลากร รวม 369,480 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 369,480 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 369,480 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปีสําหรับพนักงานเทศบาล ตําแหนง นักวิชาการตรวจสอบ
ภายใน จํานวน 1 ตําแหนง ตั้งจายไว้ 12 เดือน
(สํานักปลัด)       
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งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
หรือนอกราชอาณาจักรเป็นคาเบี้ยเลี้ยง คายานพาหนะ คาเชาที่
พัก ในการเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาของพนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้างที่มีสิทธิที่ได้รับตามระเบียบ
(สํานักปลัด)   

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาของ
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างที่มีสิทธิที่ได้รับตามระเบียบ
(สํานักปลัด)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 700,000 บาท

งบบุคลากร รวม 675,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 675,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 402,720 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีสําหรับ
พนักงานเทศบาล สังกัดสํานักปลัด ตําแหนง นักป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  จํานวน 1 ตําแหนง ตั้งจายไว้ 12 เดือน
(สํานักปลัด)      
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 236,280 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง สังกัด งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย สํานักปลัดจํานวน 2 ตําแหนง ตั้งจายไว้ 12
 เดือน ดังนี้
  1.คนงานทั่วไป 1 ตําแหนง 
  2.พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 1ตําแหนง
(สํานักปลัด)             

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงาน
จ้าง สังกัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานัก
ปลัด จํานวน 2 ตําแหนง
ตั้งจายไว้ 12 เดือน ดังนี้       
    1.คนงานทั่วไป 1 ตําแหนง
    2.พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 1
ตําแหนง
(สํานักปลัด)     

งบดําเนินงาน รวม 25,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาลผู้
มีสิทธิได้รับตามระเบียบกําหนด
(สํานักปลัด)  
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ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
หรือนอกราชอาณาจักรเป็นคาเบี้ยเลี้ยง คายานพาหนะ คาเชาที่
พักในการเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาของพนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้างตามสิทธิที่ได้รับตามระเบียบ
(สํานักปลัด)   

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาของ
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างสังกัด งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน สํานักปลัดตามสิทธิที่ได้รับตามระเบียบ
(สํานักปลัด)

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 386,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 386,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 200,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาป่วยการในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับสมาชิกอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ที่ได้รับคําสั่งจากผู้อํานวย
การศูนย์ฯ ให้ไปปฏิบัติหน้าที่ เชน ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลปีใหม,สงกรานต์ และงานอื่นที่มี
คําสั่งแตงตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ให้แกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2560
(สํานักปลัด)     
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ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาล เชน คาป้ายโครงการ คาวัสดุตาง ๆ เป็นต้น
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0804.5/ว1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0810.4
/ว1346 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
(พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) หน้าที่ 108 ลําดับที่ 5
(สํานักปลัด)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ เชน รถบรรทุกน้ํา คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ฯลฯ
(สํานักปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 146,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุที่มีลักษณะโดยสภาพไม
คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้น
เปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
เชน หลอดไฟ  สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า บัลลาส  สตาร์ทเตอร์ ฯลฯ
  ที่จําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน
(สํานักปลัด)
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสงสําหรับใช้กับยาน
พาหนะที่ใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เชนแบตเตอร์
รี่ ยางรถยนต์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(สํานักปลัด)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันดีเซล น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันเครื่องฯลฯ
(สํานักปลัด)

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิงเพื่อใช้ในงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เชน ถังดับเพลิง สายดับเพลิง วาล์วน้ําดับ
เพลิง และวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(สํานักปลัด)

วัสดุจราจร จํานวน 21,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุจราจร สําหรับใช้ในงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เชน กรวยจราจร แผงกั้นจราจร ป้ายไฟหยุด
ตรวจ กระจกโค้งมน กระบองไฟฯลฯ
(สํานักปลัด)
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,787,560 บาท

งบบุคลากร รวม 1,580,560 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,580,560 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,214,560 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปีสําหรับพนักงานเทศบาล  สังกัดกองการศึกษา ตั้งจาย
ไว้ 12 เดือน จํานวน 4 ตําแหนง ดังนี้
    1.ผู้อํานวยการกองการศึกษา
    2.หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
    3.นักวิชาการศึกษา
    4.นักจัดการงานทั่วไป
(กองการศึกษา)       

เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงสําหรับพนักงานเทศบาลจํานวน 2
 ตําแหนง ตั้งจายไว้ 12 เดือน ดังนี้          
    1.ผู้อํานวยการกองการศึกษา
    2.หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
(กองการศึกษา)       

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 294,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง สังกัดกองการ
ศึกษา จํานวน 2 ตําแหนง ตั้งจายไว้ 12 เดือน ดังนี้       
    1.ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ 1 ตําแหนง
    2.คนงานทั่วไป 1ตําแหนง
(กองการศึกษา)        

วันที่พิมพ์ : 18/4/2565  15:15:28 หน้า : 28/70



เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงาน
จ้าง สังกัดกองการศึกษา จํานวน 2 ตําแหนง  ตั้งจายไว้ 12 เดือน
ดังนี้      
    1.ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ 1 ตําแหนง      
    2.คนงานทั่วไป 1 ตําแหนง
(กองการศึกษา)   

งบดําเนินงาน รวม 207,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 92,000 บาท
คาเชาบ้าน จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับคาเชา
บ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น
(กองการศึกษา)       

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงาน
เทศบาล สังกัดกองการศึกษาที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบกําหนด
(กองการศึกษา)   
  

ค่าใช้สอย รวม 65,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการตาง ๆ ที่อยูในความรับผิดชอบของ
กองการศึกษา เชน คาจ้างเหมาถายเอกสาร เข้าเลมฯลฯ
(กองการศึกษา)                 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
หรือนอกราชอาณาจักรเป็นคาเบี้ยเลี้ยง คายานพาหนะ คาเชาที่
พัก ในการเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาของพนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้างสังกัดกองการศึกษาตามสิทธิที่ได้รับตาม
ระเบียบ
(กองการศึกษา)   

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาของ
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างสังกัดกองการศึกษาตามสิทธิที่ได้
รับตามระเบียบ
(กองการศึกษา)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซม บํารุงรักษาทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์เพื่อ
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
(กองการศึกษา)            

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงานที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนานสิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เชน สมุด
กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ น้ํายาลบคําผิด กาว  แฟ้ม และสิ่ง
พิมพ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
(กองการศึกษา)

วันที่พิมพ์ : 18/4/2565  15:15:28 หน้า : 30/70



วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพรที่มีลักษณะโดย
สภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้น
เปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น เชน กระดาษเขียนโปสเตอร์ พูกัน แปรงฯลฯ ที่จําเป็นต้องใช้
ในการปฏิบัติงาน
(กองการศึกษา)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคง
ทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เชน หมึกพิมพ์ และ
วัสดุอื่น ๆ ที่จําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน
(กองการศึกษา)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 11,214,147 บาท
งบบุคลากร รวม 3,961,113 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,961,113 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 2,572,195 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีสําหรับ
ครู สังกัดกองการศึกษา จํานวน 8 อัตรา ตั้งจายไว้ 12 เดือน
(กองการศึกษา)      

เงินวิทยฐานะ จํานวน 361,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะสําหรับพนักงานครูเทศบาล จํานวน 8
 อัตรา ตั้งจายไว้ 12 เดือน 
(กองการศึกษา)            
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 943,718 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างสังกัดกองการ
ศึกษา จํานวน 6 ตําแหนง ตั้งจายไว้ 12 เดือน ดังนี้
    1.ผู้ชวยครูผู้ดูแลเด็ก  4  ตําแหนง
    2.ผู้ดูแลเด็ก 3 ตําแหนง
(กองการศึกษา)     

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงาน
จ้าง สังกัดกองการศึกษา ตั้งจายไว้ 12 เดือน
(กองการศึกษา)

งบดําเนินงาน รวม 4,258,034 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงาน
เทศบาล สังกัดกองการศึกษาที่มีสิทธิได้รับเงินชวยเหลือเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร
(กองการศึกษา)                 

ค่าใช้สอย รวม 1,969,170 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 96,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในกองการ
ศึกษา จํานวน 1 ราย
(กองการศึกษา) 

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการตาง ๆ ที่อยูในความรับผิดชอบของ
กองการศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตําบลนา
หัวบอ จํานวน 4 แหง
(กองการศึกษา)           
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
หรือนอกราชอาณาจักรเป็นคาเบี้ยเลี้ยง คายานพาหนะ คาเชาที่
พัก ในการเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาของพนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้างสังกัดกองการศึกษา ตามสิทธิที่ได้รับตาม
ระเบียบ
(กองการศึกษา)

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาของ
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างสังกัดกองการศึกษา ตามสิทธิที่ได้
รับตามระเบียบ
(กองการศึกษา)

โครงการพัฒนาทักษะกิจกรรมการเรียนรู้ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุอุปกรณ์ คาป้ายโครงการ คาอาหารและเครื่อง
ดื่ม และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นในการดําเนินโครงการฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
(พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) หน้าที่ 48 ลําดับที่ 2
(กองการศึกษา)

โครงการสงเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุ อุปกรณ์ตาง ๆ คาอาหารและเครื่องดื่ม คา
ป้ายโครงการและคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการดําเนิน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
(พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) หน้าที่ 52 ลําดับที่  11
(กองการศึกษา)

วันที่พิมพ์ : 18/4/2565  15:15:28 หน้า : 33/70



โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,703,170 บาท

 เพื่อจายเป็นคาใช้จายสนับสนุนการบริหารสถานศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตําบลนาหัวบอ ดังนี้
1.คาอาหารกลางวัน แยกเป็น
    1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสาวนาน
จํานวนเงิน 228,870  บาท    
    2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์คํา
จํานวนเงิน 364,000  บาท         
    3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีจันทร์
จํานวนเงิน  277,000  บาท 
    4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไผ
จํานวนเงิน  198,000  บาท
2.คาจัดการเรียนการสอน(คารายหัว) สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวนเงิน 389,300 บาท
3.คาใช้จายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แยก
เป็น
    1) คาหนังสือเรียน จํานวนเงิน 44,500 บาท
    2) คาอุปกรณ์การเรียน จํานวนเงิน
44,500 บาท
    3) คาเครื่องแบบนักเรียน จํานวนเงิน65,000 บาท
    4) คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนฯ จํานวนเงิน 92,920  บาท
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3924 ลง
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2565       
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
(พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) หน้าที่ 48 ลําดับที่ 1
(กองการศึกษา)           
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โครงการอบรมปฐมนิเทศผู้ปกครอง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 4 แหง เชน คาวัสดุอุปกรณ์ คาน้ําดื่ม
และคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
(พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) หน้าที่ 55 ลําดับที่ 20
(กองการศึกษา) 

โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนตําบลนาหัว
บอ

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุอุปกรณ์ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใช้
จายอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการตามโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
(พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) หน้าที่ 49 ลําดับที่  4
(กองการศึกษา)   

โครงการอบรมสงเสริมและตอยอดการเรียนรู้ตามแนวทางศาสตร์
พระราชา

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุอุปกรณ์ คาอาหารและเครื่องดื่ม และคาใช้
จายอื่น ๆ ที่จําเป็นในการอบรมตามโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
(พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) หน้าที่ 50 ลําดับที่  7
(กองการศึกษา)

วันที่พิมพ์ : 18/4/2565  15:15:28 หน้า : 35/70



คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซม บํารุงรักษาทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ เชน คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ฯลฯ
(กองการศึกษา)

ค่าวัสดุ รวม 2,183,864 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงานที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนานสิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น เชน สมุด กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด กาว  แฟ้ม และสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
(กองการศึกษา)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 2,133,864 บาท

วันที่พิมพ์ : 18/4/2565  15:15:28 หน้า : 36/70



เพื่อจายเป็น
1.คาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เชน น้ํายาล้างจาน ผงซัก
ฟอก น้ํายาล้างห้องน้ํา ที่จําเป็นต้องใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4
 แหง จํานวนเงิน 20,000  บาท
2.คาอาหารเสริม(นม)ให้กับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดย
แยกเป็น       
    1) โรงเรียนบ้านกลางหนองดินดํา จํานวนเงิน 187,788 บาท  
    2) โรงเรียนชุมชนบ้านนาดีหนองไผ
จํานวนเงิน 350,665 บาท      
    3) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา62 จํานวนเงิน 210,782  บาท       
    4) โรงเรียนบ้านนาสาวนาน จํานวนเงิน 243,357  บาท       
    5) โรงเรียนบ้านภูเพ็ก  จํานวนเงิน 126,469  บาท     
    6) โรงเรียนบ้านโนนเรือตอเรือจํานวนเงิน 283,598 บาท     
    7) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53
จํานวนเงิน 272,395 บาท    
    8) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสาวนาน
จํานวนเงิน 99,642 บาท    
    9) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์คํา
จํานวน เงิน 141,799 บาท     
    10) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีจันทร์
จํานวน เงิน 114,972 บาท
    11) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไผ จํานวนเงิน 82,397 บาท
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3924  ลง
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565       
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
(พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) หน้าที่ 52 ลําดับที่ 10
*ทั้งนี้จะเบิกจายเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น
(กองการศึกษา)      
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วัสดุกอสร้าง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้างที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นเชน ตะปู ฆ้อน แปรง
ทาสี สังกะสีกระเบื้องฯลฯ
(กองการศึกษา)

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุการเกษตรที่มีลักษณะโดยสภาพไมคง
ทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนานสิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เชน พันธุ์ไม้ดอกไม้
ประดับตาง ๆ ปุยเคมีฯลฯ ที่จําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน
(กองการศึกษา)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 85,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยูในความดูแลรับผิด
ชอบของกองการศึกษา
(กองการศึกษา)

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคมศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 4 ศูนย์ เชน คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตรวม
ถึงอินเทอร์เน็ต
การ์ดและคาสื่อสารอื่น ๆ
(กองการศึกษา)
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งบเงินอุดหนุน รวม 2,995,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,995,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน จํานวน 2,995,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาอาหารกลางวันให้แกเด็กนักเรียนสังกัดสํานัก
งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ในเขตเทศบาล
ตําบลนาหัวบอ โดยแยกเป็น  
    1) โรงเรียนบ้านกลางหนองดินดํา
จํานวนเงิน 400,000 บาท    
    2) โรงเรียนชุมชนบ้านนาดีหนองไผ
จํานวนเงิน 755,000  บาท     
    3) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 62
จํานวนเงิน  460,000  บาท  
    4) โรงเรียนบ้านนาสาวนาน จํานวนเงิน520,000  บาท   
    5) โรงเรียนบ้านภูเพ็ก จํานวนเงิน 280,000  บาท   
    6) โรงเรียนบ้านโนนเรือตอเรือ จํานวนเงิน   580,000 บาท  
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3924 ลง
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565       
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
(พ.ศ.2561- พ.ศ.2565) หน้าที่ 48 ลําดับที่ 3
(กองการศึกษา)  
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 2,089,440 บาท

งบบุคลากร รวม 1,163,440 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,163,440 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 713,440 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีสําหรับ
พนักงานเทศบาล สังกัดกองสาธารณสุข จํานวน 3 ตําแหนง ตั้ง
จายไว้ 12เดือน ดังนี้       
    1.ผู้อํานวยการกองสาธารณสุข   
    2.หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข      
    3.เจ้าพนักงานธุรการ
(กองสาธารณสุข)           

เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงสําหรับพนักงานเทศบาล สังกัด
กองสาธารณสุข จํานวน 2 ตําแหนง ตั้งจายไว้ 12 เดือน ดังนี้   
    1.ผู้อํานวยการกองสาธารณสุข       
    2.หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
(กองสาธารณสุข)             

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 342,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง  สังกัดกองสาธารณ
สุข จํานวน 3 อัตรา ตั้งจายไว้  12  เดือนดังนี้
    1.พนักงานขับรถยนต์ จํานวน 1 อัตรา 
    2.คนงานทั่วไป จํานวน 2 อัตรา
(กองสาธารณสุข)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงาน
จ้าง สังกัดกองสาธารณสุขจํานวน 3 ราย ตั้งจายไว้ 12 เดือนดังนี้
    1.พนักงานขับรถยนต์  จํานวน  1  ราย    
    2.คนงานทั่วไป จํานวน 2 ราย  
(กองสาธารณสุข)
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งบดําเนินงาน รวม 926,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 81,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ในการดูแลผู้
สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระยะยาว จํานวน 2 ราย ตั้งจายไว้ 12
 เดือน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยอาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
(กองสาธารณสุข)

คาเชาบ้าน จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานเทศบาล   สังกัดกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมผู้มีสิทธิได้รับคาเชาบ้าน
(กองสาธารณสุข)            

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาล
สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ที่มีสิทธิได้รับ
(กองสาธารณสุข)        

ค่าใช้สอย รวม 560,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 480,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานกู้ชีพ-กู้ภัยเทศบาล
ตําบลนาหัวบอจํานวน 5 ราย
(กองสาธารณสุข)   

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการตาง ๆ ที่อยูในความรับผิดชอบของ
กองสาธารณสุข เชน คาจ้างเหมาถายเอกสาร เข้าปกหนังสือฯลฯ
(กองสาธารณสุข)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
หรือนอกราชอาณาจักรเป็นคาเบี้ยเลี้ยง คายานพาหนะ คาเชาที่
พัก ในการเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาของพนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้างสังกัดกองสาธารณสุขตามสิทธิที่ได้รับตาม
ระเบียบ
(กองสาธารณสุข)   

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาของ
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างสังกัดกองสาธารณสุข ที่มีสิทธิได้
รับตามระเบียบ
(กองสาธารณสุข)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซม บํารุงรักษาทรัพย์สินครุภัณฑ์ เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ เชน คอมพิวเตอร์ เครื่องปรับ
อากาศ เป็นต้น
(กองสาธารณสุข)

ค่าวัสดุ รวม 275,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนานสิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น เชน สมุด กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด กาว แฟ้ม และสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
(กองสาธารณสุข)
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้น
เปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เชน น้ํายา
ล้างจาน ผงซักฟอก แปรง ถ้วยจาน แก้วน้ําฯลฯ ที่จําเป็นต้องใช้
ในการปฏิบัติงาน
(กองสาธารณสุข)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสงที่มีลักษณะโดย
สภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้น
เปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น เชน แบตเตอรี่  ยางนอก  ยางใน หัวเทียน น้ํากลั่น  ตลับลูก
ปนฯลฯ ที่จําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน
(กองสาธารณสุข)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันดีเซล
น้ํามันเบนซิน  น้ํามันเครื่องฯลฯ  สําหรับยานพาหนะ  ครุภัณฑ์
ตาง ๆ  ที่อยูในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขฯ
(กองสาธารณสุข)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สําหรับใช้
ในงานสาธารณสุขรายละเอียดดังนี้        
    1.น้ํายาเคมีพนหมอกควันและสารเทอร์มีฟอสกําจัดยุงลายเพื่อ
ป้องกันไข้เลือดออกในตําบลนาหัวบอ และเคมีภัณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยว
ข้องสําหรับดําเนินการควบคุมโรคติดตอในพื้นที่ 
    2.เวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์ที่ไมใชยา
ได้แก สําลี แอลกอฮอล์ ผ้าพันแผล ยา อ๊อกซิเจนและอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้อง
(กองสาธารณสุข)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพรที่มีลักษณะโดย
สภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้น
เปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น เชน กระดาษเขียนโปสเตอร์ พูกัน แปรงฯลฯ ที่จําเป็นต้องใช้
ในการปฏิบัติงาน
(กองสาธารณสุข)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคง
ทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เชน หมึกพิมพ์ และ
วัสดุอื่น ๆ ฯลฯ  ที่จําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน
(กองสาธารณสุข)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรศัพท์พื้นฐาน คาโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ และ
ให้หมายความรวมถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกลาวและคา
ใช้จายที่เกิดขึ้น เกี่ยวกับการใช้บริการ เชน คาเชาเครื่อง คาเชา
หมายเลขโทรศัพท์ คาบํารุงรักษาสาย ฯลฯ
(กองสาธารณสุข)
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 758,624 บาท
งบดําเนินงาน รวม 758,624 บาท

ค่าใช้สอย รวม 758,624 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการดําเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019(โควิด-19)

จํานวน 248,624 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการป้องกันและควบคุมโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) ภายในตําบลนาหัวบอ เชน คา
ใช้จายในการจัดสถานที่ คาอาหาร วัสดุ อุปกรณ์ วัสดุทางการ
แพทย์ เวชภัณฑ์ที่ไมใชยา คาใช้จายในการดําเนินการศูนย์พัก
คอย ฯลฯ ตลอดจนคาใช้จายอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท.0808.2
/ว 4116 ลงวันที่ 19 กรกฏาคม 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี(พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) แก้ไข
เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) หน้าที่ 44 ลําดับที่ 4
(กองสาธารณสุข)

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฯ เชน คา
วิทยากร คาอาหาร อาหารวาง และเครื่องดื่ม คาวัสดุ ในการฝึก
อบรม และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นต้องใช้ในการดําเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
(พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) หน้าที่ 58 ลําดับที่ 1
(กองสาธารณสุข)

วันที่พิมพ์ : 18/4/2565  15:15:28 หน้า : 45/70



โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข กลุมที่ 1 จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการตามพระราชดําริด้าน
การสาธารณสุข  กลุมที่ 1 ดังนี้
1.โครงการ 2 ทา 3 นิ้ว 3 สัมผัส ดูแลและเฝ้าระวังสตรีไทยจาก
มะเร็งเต้านม แกเครือขายสตรีนาหัวบอ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2565 งบประมาณ 60,000  บาท
2.โครงการป้องกันและแก้ไขโรคขาดสารไอโอดีน ประชาชนใน
เขตพื้นที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบ้านภูเพ็ก ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2565 งบประมาณ 60,000  บาท
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
(พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) หน้าที่ 43 ลําดับ
ที่ 1
(กองสาธารณสุข)      
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โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข กลุมที่ 2 จํานวน 130,160 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการตามพระราชดําริด้าน
การสาธารณสุข  กลุมที่ 2 ดังนี้
1.โครงการสงเสริมการใช้เกลือเสริมไอโอดีนในชุมชนตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2565
งบประมาณ 43,400  บาท
2.โครงการสงเสริมป้องกันโรคไข้เลือดออกตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุข  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
งบประมาณ 43,400  บาท
3.โครงการโรงเรียนยุคใหมใสใจสุขภาพ ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุข  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
งบประมาณ 21,520  บาท
4.โครงการชุมชนเข้มแข็งใสใจหวงใยผู้สูงอายุตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 งบประมาณ 21,840  บาท
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
(พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) หน้าที่ 43 ลําดับ
ที่ 2
(กองสาธารณสุข)
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โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข กลุมที่ 3 จํานวน 129,840 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการตามพระราชดําริด้าน
การสาธารณสุข  กลุมที่ 3 ดังนี้
1.โครงการอบรมดูแลสุขภาพตัวเองเบื้องต้น ด้วยภูมิปัญญาด้าน
การแพทย์แผนไทยตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
งบประมาณ 21,700  บาท
2.โครงการฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง เริ่มที่วัยเด็ก ตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข  ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2565 งบประมาณ 21,700  บาท
3.โครงการโรงเรียนยุคใหมใสใจสุขภาพ ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุข  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
งบประมาณ 21,520  บาท
4.โครงการแก้ไขภาวะโภชนาการในเด็ก 0-72 เดือน ตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2565 งบประมาณ 24,590  บาท
5.โครงการลูกเกิดรอด แมปลอดภัย เด็กมีพัฒนาการสมวัย เติบโต
ได้ด้วยนมแม ตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณ
สุข  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
งบประมาณ 18,810  บาท
6.โครงการอบรมหมอหมูบ้านในพระราชประสงค์ ตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2565
งบประมาณ 43,040  บาท
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
(พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) หน้าที่ 43 ลําดับ
ที่ 3
(กองสาธารณสุข)
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โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์  คาอาหาร  คาอาหารวาง คา
ตอบแทนวิทยากร คาเวชภัณฑ์ที่ไมใชยา คาวัคซีน คาใช้จายใน
การสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า  ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี   
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการ เข้ารับการการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0810.5/ ว2072 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณ
รายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
สาธารณสุขขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น ลงวันที่ 5
 กรกฎาคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
(พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) หน้าที่ 58 ลําดับที่ 3
(กองสาธารณสุข)        

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,415,932 บาท

งบบุคลากร รวม 1,272,932 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,272,932 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,015,640 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีสําหรับ
พนักงานเทศบาล สังกัดกองสวัสดิการสังคม ตั้งจายไว้ 12 เดือน
จํานวน 3 ตําแหนงดังนี้
    1.ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม        
    2.หัวหน้าฝ่ายสงเสริมและสวัสดิการสังคม      
    3.นักพัฒนาชุมชน
(กองสวัสดิการสังคม)

วันที่พิมพ์ : 18/4/2565  15:15:28 หน้า : 49/70



เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงสําหรับพนักงานเทศบาลจํานวน 2
 ตําแหนง ตั้งจายไว้ 12 เดือน ดังนี้     
    1.ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม     
    2.หัวหน้าฝ่ายสงเสริมและสวัสดิการสังคม
(กองสวัสดิการสังคม)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 197,292 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง สังกัดกองสวัสดิการ
สังคม ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ) ตั้งจายไว้ 12 เดือน
(กองสวัสดิการสังคม)

งบดําเนินงาน รวม 143,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงาน
เทศบาล สังกัดกองสวัสดิการสังคม ที่มีสิทธิได้รับ
(กองสวัสดิการสังคม)

ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการตางๆที่อยูในความรับผิดชอบของ
กองสวัสดิการสังคม เชน คาจ้างเหมาถายเอกสาร เข้าเลมฯลฯ
(กองสวัสดิการสังคม)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
หรือนอกราชอาณาจักรเป็นคาเบี้ยเลี้ยง คายานพาหนะ คาเชาที่
พัก ในการเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาของพนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้างสังกัดกองสวัสดิการสังคมตามสิทธิที่ได้รับ
ตามระเบียบ
(กองสวัสดิการสังคม)

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาของ
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างสังกัดกองสวัสดิการสังคมตามสิทธิ
ที่ได้รับตามระเบียบ
(กองสวัสดิการสังคม)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ เชน เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่อง
ปริ้นเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ เป็นต้น
(กองสวัสดิการสังคม)

ค่าวัสดุ รวม 33,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงานที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนานสิ้นเปลือง หมดไป
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น เชน สมุด กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด กาว  แฟ้ม และสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
(กองสวัสดิการสังคม)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันดีเซล
น้ํามันเบนซิน  น้ํามันเครื่องฯลฯ  สําหรับยานพาหนะ  ครุภัณฑ์
ตาง ๆ  ที่อยูในความรับผิดชอบของกองสวัสดิการสังคม
(กองสวัสดิการสังคม)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพรที่มีลักษณะโดย
สภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้น
เปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น เชน กระดาษเขียนโปสเตอร์ พูกัน แปรงฯลฯ ที่จําเป็นต้องใช้
ในการปฏิบัติงาน
(กองสวัสดิการสังคม)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ที่มี ลักษณะโดยสภาพไมคง
ทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เชน หมึกพิมพ์ และ
วัสดุอื่นๆ ที่จําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน
(กองสวัสดิการสังคม)

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 150,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการด้วยรักและหวงใยใสใจผู้สูงอายุ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุ อุปกรณ์ คาวิทยากร อาหาร อาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาตกแตงสถานที่ และคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องใน
โครงการฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
(พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) หน้าที่ 64 ลําดับที่ 9
(กองสวัสดิการสังคม)     
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โครงการฝึกอบรมอาชีพ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุ อุปกรณ์ คาวิทยากร  อาหาร อาหารวางและ
เครื่องดื่มคาตกแตงสถานที่ และคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการ
ฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนในตําบลนาหัวบอ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
(พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) หน้าที่ 67 ลําดับที่ 1
(กองสวัสดิการสังคม)  

โครงการสงเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้สูงอายุตําบลนาหัวบอ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุ อุปกรณ์ คาวิทยากร อาหาร อาหารวางและ
เครื่องดื่มคาตกแตงสถานที่และคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในโครง
การฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
(พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) หน้าที่ 63 ลําดับที่ 6
(กองสวัสดิการสังคม)  

แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าและประปา รวม 893,889 บาท

งบบุคลากร รวม 313,889 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 313,889 บาท
คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 289,889 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง สังกัดกองชาง จํานวน 2
 ตําแหนง ตั้งจายไว้ 12  เดือน ดังนี้ 
    1.ผู้ชวยชางไฟฟ้า 1 ตําแหนง
    2.พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
       1 ตําแหนง
(กอชาง)             
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้าง
สังกัดกองชาง จํานวน 2 ตําแหนง  ตั้งจายไว้ 12 เดือน ดังนี้  
    1.ผู้ชวยชางไฟฟ้า 1 ตําแหนง
    2.พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
       1 ตําแหนง
(กองชาง)

งบดําเนินงาน รวม 240,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
หรือนอกราชอาณาจักรเป็นคาเบี้ยเลี้ยง คายานพาหนะ คาเชาที่
พัก ในการเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาของพนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้างสังกัดกองชางตามสิทธิที่ได้รับตามระเบียบ
(กองชาง)

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาของ
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างสังกัดกองชางตามสิทธิที่ได้รับตาม
ระเบียบ
(กองชาง)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ  เชน ไฟฟ้าภายในอาคารสํานักงาน ไฟฟ้า
สาธารณะ รถยนต์ และวัสดุครุภัณฑ์อื่น ๆ
(กองชาง)     
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ค่าวัสดุ รวม 200,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุที่มี ลักษณะโดยสภาพไม
คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน  สิ้น
เปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น เชน หลอดไฟ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า บัลลาส สตาร์ทเตอร์ฯลฯ
 ที่จําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน
(กองชาง)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสงที่มีลักษณะโดย
สภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้น
เปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น เชน แบตเตอรี่
ยางนอก ยางใน หัวเทียน น้ํากลั่น ตลับลูกปนฯลฯที่จําเป็นต้องใช้
ในการปฏิบัติงาน
(กองชาง)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันดีเซล
น้ํามันเบนซิน  น้ํามันเครื่องฯลฯ  สําหรับยานพาหนะ  ครุภัณฑ์
ตาง ๆ  ที่อยูในความรับผิดชอบของกองชาง
(กองชาง)
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งบเงินอุดหนุน รวม 340,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 340,000 บาท
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า จํานวน 340,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสํานักงานการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัด
สกลนครในการดําเนินการขยายเขตไฟฟ้า ดังนี้
1.ขยายเขตไฟฟ้าสายนา นายร้อง การุญ
บ้านหนองไผ หมู 6,11,19 งบประมาณ
240,000 บาท
2.ขยายเขตไฟฟ้า โนนเรือ - นาสาวนาน
งบประมาณ 100,000  บาท
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
(พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)
หน้าที่ 41 ลําดับที่ 60 , 61
(กองชาง)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 10,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดประชุมประชาคมในการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลนาหัวบอ เชน คาป้าย
โครงการ คาวัสดุ คาอาหารวาง  เครื่องดื่มฯลฯ และคาใช้จาย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
(พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) หน้าที่ 101 ลําดับที่ 3
(สํานักปลัด)   

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ รวม 295,080 บาท

งบบุคลากร รวม 280,080 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 280,080 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 280,080 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีสําหรับ
พนักงานเทศบาล ตําแหนง นักสันทนาการ จํานวน 1
 ตําแหนง  ตั้งจายไว้ 12 เดือน
(กองการศึกษา)
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งบดําเนินงาน รวม 15,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานเทศบาลที่
มีสิทธิได้รับตามระเบียบ
(กองการศึกษา)          

ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
หรือนอกราชอาณาจักรเป็นคาเบี้ยเลี้ยง คายานพาหนะ คาเชาที่
พัก ในการเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาของพนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้างสังกัดกองการศึกษาตามสิทธิที่ได้รับตาม
ระเบียบ
(กองการศึกษา)   

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาของ
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างสังกัดกองการศึกษา ที่มีสิทธิได้รับ
ตามระเบียบ
(กองการศึกษา)

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 70,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ เชน ซอมแซมสถานที่ประกอบศาสนกิจในความ
รับผิดของเทศบาล และวัสดุครุภัณฑ์อื่น ๆ
(กองการศึกษา)
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งบเงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลนาหัวบอ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับสภาวัฒนธรรมตําบลนาหัวบอตาม
หนังสือที่ 2/2564  ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2564  เพื่อดําเนิน
โครงการสงเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ได้แก
  1) ประเพณีขอน้ําฟ้าน้ําฝน
  2) ประเพณีกวนข้าวทิพย์ ตักบาตเทโวโรหนะวันออกพรรษา
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
(พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) หน้าที่ 67 ลําดับที่ 3
(กองการศึกษา)      

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 3,038,000 บาท

งบบุคลากร รวม 2,221,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,221,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,427,320 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีสําหรับ
พนักงานเทศบาล สังกัดกองชาง ตั้งจายไว้ 12 เดือน จํานวน 4
 ตําแหนง  ดังนี้ 
    1.ผู้อํานวยการกองชาง         
    2.หัวหน้าฝ่ายการโยธา        
    3.นายชางโยธา          
    4.เจ้าพนักงานธุรการ
(กองชาง)        
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 102,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงสําหรับพนักงานเทศบาล สังกัด
กองชาง จํานวน 2 ตําแหนง ตั้งจายไว้ 12 เดือน ดังนี้          
    1.ผู้อํานวยการกองชาง       
    2.หัวหน้าฝ่ายการโยธา
(กองชาง)           

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 655,680 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง สังกัดกองชาง จํานวน 6
 ตําแหนง ตั้งจายไว้ 12 เดือน ดังนี้  
    1.ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ 1 ตําแหนง     
    2.ผู้ชวยนายชางโยธา 1 ตําแหนง
    3.คนงานทั่วไป 4 ตําแหนง
(กองชาง)               

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงาน
จ้าง สังกัดกองชาง จํานวน 6 ตําแหนง  ตั้งจายไว้ 12 เดือนดังนี้   
    1.ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ 1  ตําแหนง
    2.ผู้ชวยนายชางโยธา 1 ตําแหนง
    3.คนงานทั่วไป 4 ตําแหนง
(กองชาง)       

งบดําเนินงาน รวม 807,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 58,000 บาท
คาเชาบ้าน จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานเทศบาล สังกัดกองชาง ผู้มี
สิทธิได้รับคาเชาบ้านตามระเบียบ
(กองชาง)           
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานเทศบาล
สังกัดกองชางที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ
(กองชาง)  

ค่าใช้สอย รวม 350,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการตาง ๆ ที่อยูในความรับผิดชอบของ
กองชาง เชน คาเย็บหนังสือหรือเข้าปก คาธรรมเนียมตาง ๆ และ
คาใช้จายอื่นที่เข้าลักษณะรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการที่เกี่ยว
ข้องกับการปฏิบัติงาน
(กองชาง)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
หรือนอกราชอาณาจักรเป็นคาเบี้ยเลี้ยง คายานพาหนะ คาเชาที่
พักในการเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาของพนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้างสังกัดกองชางตามสิทธิที่ได้รับตามระเบียบ
(กองชาง)   

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาของ
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างสังกัดกองชาง ที่มีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบ
(กองชาง)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ เชน ถนน อาคาร สิ่งปลูกสร้างตาง ๆฯลฯ
(กองชาง)
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ค่าวัสดุ รวม 389,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนานสิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น เชน สมุด กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด กาว แฟ้ม และสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
(กองชาง)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้น
เปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เชน น้ํายา
ล้างจาน ผงซักฟอก แปรง ถ้วยจาน แก้วน้ําฯลฯ ที่จําเป็นต้องใช้
ในการปฏิบัติงาน
(กองชาง)

วัสดุกอสร้าง จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้างที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลืองหมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นเชน ตะปู ฆ้อน แปรง
ทาสี สังกะสีกระเบื้อง ฯลฯ
(กองชาง)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง ที่มีลักษณะโดย
สภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้น
เปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น เชน แบตเตอรี่
ยางนอก ยางใน หัวเทียน น้ํากลั่น ตลับลูกปนฯลฯที่จําเป็นต้องใช้
ในการปฏิบัติงาน
(กองชาง)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันดีเซล
น้ํามันเบนซิน  น้ํามันเครื่องฯลฯ  สําหรับยานพาหนะ  ครุภัณฑ์
ตาง ๆ  ที่อยูในความรับผิดชอบของกองชาง
(กองชาง)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพรที่มีลักษณะโดย
สภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้น
เปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น เชน กระดาษเขียนโปสเตอร์ พูกัน แปรงฯลฯ ที่จําเป็นต้องใช้
ในการปฏิบัติงาน
(กองชาง)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคง
ทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นเชน หมึกพิมพ์ และ
วัสดุอื่น ๆ ที่จําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน
(กองชาง)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าในสํานักงาน หรือ  อาคารสถานที่ที่อยูใน
ความดูแลรับผิดชอบของกองชางเทศบาลตําบลนาหัวบอ
(กองชาง)
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งบรายจ่ายอื่น รวม 10,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 10,000 บาท
รายจายอื่น

คาใช้จายในการรังวัดหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการรังวัดหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง
ของเทศบาลตําบลนาหัวบอตามหนังสือของสํานักงานที่ดินจังหวัด
สกลนคร สาขาอําเภอพรรณานิคมแจ้งมา       
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
(พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) หน้าที่ 106 ลําดับที่ 17
(กองชาง)     

งานก่อสร้าง รวม 2,160,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 564,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 564,000 บาท
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 564,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังภายในเขตตําบลนาหัว
บอ ดังนี้
1.คาปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังในเขตพื้นที่ บ้านภูเพ็ก หมู 12
 ปริมาณลูกรังไมน้อยกวา
160.00 ลบ.ม. งบประมาณ 30,000  บาท
2.คาปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังในเขตพื้นที่ บ้านโนนเรือ หมู 13
 ปริมาณลูกรังไมน้อยกวา
180.00 ลบ.ม. งบประมาณ 34,000  บาท
3.คาซอมแซมถนนลูกรังภายในตําบลนาหัวบอเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ ให้การสัญจรไปมาสะดวกสบาย  งบ
ประมาณ 500,000 บาท
(กองชาง)     
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งบลงทุน รวม 1,596,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,596,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ้าน บ้านกลาง หมู 10 
สายลัดออกนาคันซ้าย

จํานวน 110,000 บาท

ปริมาณงาน  ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังกว้างข้างละ 0.30  เมตร  หรือ
พื้นที่ผิวจราจรไมน้อยกวา 200.00 ตารางเมตร ตามแบบ
แปลน ทต.นาหัวบอกําหนดเลขที่  8/2565
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) แก้ไข
เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) หน้าที่ 39  ลําดับที่ 57
(กองชาง)

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ้าน บ้านตอเรือ หมู 5 
สายลัดคลองชลประทาน-บ้านสูงเนิน

จํานวน 80,000 บาท

ปริมาณงาน  ผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร ยาว 36.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังกว้างข้างละ 0.30 เมตร  หรือ
พื้นที่ผิวจราจรไมน้อยกวา 1440.00  ตารางเมตร ตามแบบแปลน
ทต.นาหัวบอกําหนด เลขที่ 5/2565
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี(พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) แก้ไข
เพิ่มเติม(ฉบับที่ 1) หน้าที่ 8  ลําดับที่ 3
(กองชาง)
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กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ้าน บ้านนาสาวนาน หมู 
17 สายข้างบ้านนางกัลยกร การุญ

จํานวน 80,000 บาท

ปริมาณงาน   ผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร ยาว 36.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่
ผิวจราจรไมน้อยกวา 144.00 ตารางเมตร  ตามแบบแปลน
ทต.นาหัวบอกําหนดเลขที่ 11/2565
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี(พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) แก้ไข
เพิ่มเติม(ฉบับที่ 1) หน้าที่  9  ลําดับที่ 6
(กองชาง)

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ้าน บ้านนาสาวนาน หมู 
9 สายหน้าบ้านผู้ใหญบ้าน

จํานวน 145,000 บาท

ปริมาณงาน  ผิวจราจรกว้าง 4.00  เมตร  ยาว 65.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังกว้างข้างละ 0.30 เมตร หรือพื้นที่
ผิวจราจรไมน้อยกวา 260.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลน
ทต.นาหัวบอกําหนดเลขที่ 7/2565
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี(พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) แก้ไข
เพิ่มเติม(ฉบับที่ 1) หน้าที่ 15  ลําดับที่ 18
(กองชาง)

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ้าน บ้านนาหัวบอ หมู 1 จํานวน 121,000 บาท

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว
700.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไมน้อย
กวา 245.00 ตารางเมตร  ตามแบบ
แปลน ทต.นาหัวบอกําหนดเลขที่ 1/2565
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี(พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) แก้ไข
เพิ่มเติม(ฉบับที่ 1) หน้าที่ 10  ลําดับที่ 7
(กองชาง)
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กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ้าน บ้านโนนเรือ  หมู 3 
สายหอประปาลูกบอล

จํานวน 80,000 บาท

ปริมาณงาน  ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 36.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังกว้างข้างละ 0.30 เมตร หรือพื้นที่
ผิวจราจรไมน้อยกวา 144.00 ตารางเมตร  ตามแบบแปลน
ทต.นาหัวบอกําหนดเลขที่ 3/2565
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี(พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) แก้ไข
เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) หน้าที่ 40  ลําดับที่ 58
(กองชาง)

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ้าน บ้านโนนเรือ หมู 13 
สายหน้าบ้านนายสําราญ  หาญเขมร

จํานวน 46,000 บาท

ปริมาณงาน   ผิวจราจรกว้าง 4.00  เมตร  ยาว 21.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร  หรือ
พื้นที่ผิวจราจรไมน้อยกวา 84.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลน
ทต.นาหัวบอกําหนดเลขที่ 10/2565
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี(พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) แก้ไข
เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) หน้าที่ 40  ลําดับที่ 58
(กองชาง)
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กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ้าน บ้านโนนสูง หมู 18 
สายทางเข้าวัดบ้านโนนสูง

จํานวน 110,000 บาท

ปริมาณงาน  ผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังกว้างข้างละ 0.30 เมตร หรือพื้นที่
ผิวจราจรไมน้อยกวา 200.00 ตารางเมตร  ตามแบบแปลน
ทต.นาหัวบอกําหนดเลขที่ 12/2565
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี(พ.ศ.2561-พ.ศ.2565)แก้ไข
เพิ่มเติม(ฉบับที่ 1) หน้าที่ 11  ลําดับที่ 10
(กองชาง)

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ้าน บ้านบัวห้วยทราย 
หมู 4

จํานวน 110,000 บาท

ปริมาณงาน  ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร  ยาว 69.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่
ผิวจราจรไมน้อยกวา 207.00 ตารางเมตร  ตามแบบแปลน
ทต.นาหัวบอกําหนดเลขที่ 4/2565
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี(พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) แก้ไข
เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) หน้าที่ 11  ลําดับที่ 13
(กองชาง)
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กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ้าน บ้านหนองดินดํา หมู 
2 สายบ้านนายพรรษา-กลองยาว

จํานวน 265,000 บาท

ปริมาณงาน  ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 119.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังกว้างข้างละ 0.30 เมตร หรือพื้นที่
ผิวจราจรไมน้อยกวา  476.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลน
ทต.นาหัวบอกําหนดเลขที่ 2/2565
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี(พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) แก้ไข
เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) หน้าที่ 16  ลําดับที่ 22
(กองชาง)

กอสร้างลานคอนกรีตหน้าเมรุ บ้านนาดี หมู 7,14,16 จํานวน 240,000 บาท

ปริมาณงาน  พื้นที่ไมน้อยกวา 635 ตารางเมตร เทคอนกรีต
หนา 0.10 เมตร ตามแบบแปลน ทต.
นาหัวบอกําหนด เลขที่ 9/2565
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
(พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) หน้าที่ 70  ลําดับที่ 5
(กองชาง)
 

กอสร้างลานคอนกรีตหน้าเมรุ บ้านนาหัวบอ หมู 15 จํานวน 99,000 บาท

ปริมาณงาน  พื้นที่ไมน้อยกวา 255 ตารางเมตร เทคอนกรีต
หนา 0.10 เมตร ตามแบบแปลน ทต.
นาหัวบอกําหนด เลขที่ 13/2565
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
(พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) หน้าที่ 70  ลําดับที่ 5
(กองชาง)
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กอสร้างลานคอนกรีตหน้าเมรุ บ้านหนองเม็ก หมู 8 จํานวน 110,000 บาท

ปริมาณงาน  พื้นที่ไมน้อยกวา 289 ตารางเมตร เทคอนกรีต
หนา 0.10 เมตร ตามแบบแปลน ทต.
นาหัวบอกําหนด เลขที่ 6/2565
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
(พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) หน้าที่ 70  ลําดับที่ 5
(กองชาง)

แผนงานการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 20,000 บาท

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

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามในการดําเนินโครงการ เชน คาวัสดุ
อุปกรณ์ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาป้ายโครงการ และคาใช้
จายอื่น ๆ ที่จําเป็นต้องใช้ในโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
(พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) หน้าที่ 99  ลําดับที่ 1
(สํานักปลัด)
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ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

เทศบาลตําบลนาหัวบ่อ
อําเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร



คําแถลงงบประมาณรายจายเฉพาะการ (ประปา)
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลนาหัวบอ
อําเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร

รายรับงบประมาณรายจายเฉพาะการ

รายรับ
รายรับจริง

2562 2563
ประมาณการ

2564 2565
หมวดรายได้

คาจําหนายน้ําจากมาตรวัดน้ํา 0 0 910,000 1,100,000

ดอกเบี้ย

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 0 0 0 10,000

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 0 0 5,000 0

คาปรับการผิดสัญญา 0 0 0 5,000

รายได้เบ็ดเตล็ด 0 0 15,000 20,000

เงินสนับสนุนจากงบประมาณรายจายทั่วไป 0 0 1,608,000 2,160,000

รวมรายรับ 0 0 2,538,000 3,295,000

รายจายงบประมาณรายจายเฉพาะการ

รายจาย
รายจายจริง

2562 2563
ประมาณการ

2564 2565
งบกลาง 0 0 0 0

งบบุคลากร 0 0 0 0

งบดําเนินงาน 0 0 2,538,000 3,295,000

งบลงทุน 0 0 0 0

งบเงินอุดหนุน 0 0 0 0

งบรายจายอื่น 0 0 0 0

รวมรายจาย 0 0 2,538,000 3,295,000



ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 3,295,000 บาท แยกเป็น
รายได้  เป็นเงิน 3,295,000 บาท
คาจําหนายน้ําจากมาตรวัดน้ํา จํานวน 1,100,000 บาท

ประมาณการสูงกวาปที่ผานมา ตามจํานวนผูขอใชน้ํา

ดอกเบี้ย รวม 10,000 บาท

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการเทากับปที่ผานมา ใกลเคียงรายรับจริง

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการเพิ่มขึ้นจากปที่ผานมา

รายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 20,000 บาท

ประมาณการสูงกวาปที่ผานมา 

เงินสนับสนุนจากงบประมาณรายจายทั่วไป จํานวน 2,160,000 บาท

ประมาณการสูงกวาปที่ผานมา

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการประปา

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตําบลนาหัวบอ

อําเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร
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ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  3,295,000 บาท แยกเป็น
งบดําเนินงาน  เป็นเงิน 3,295,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,260,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 1,060,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
(1) ค่าจ้างเหมาบริการปรับปรุงระบบประปาของเทศบาลตําบลนา
หัวบ่อ เช่น ขุดลอกบ่อพัก ปรับปรุงท่อประปา และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จํานวนเงิน 100,000  บาท
(2) ค่าจ้างเหมาแรงงานในการเก็บค่าน้ําประปา จดมาตรวัด
น้ํา ดูแลระบบประปา ทําความสะอาดสถานที่ฯลฯ จํานวน
10 ราย เป็นจํานวนเงิน  960,000 บาท
(กองช่าง)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา ซ่อมแซม ระบบประปาที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของเทศบาลตําบลนาหัวบ่อ
(กองช่าง)

ค่าวัสดุ รวม 835,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษพิมพ์ใบเสร็จ กระดาษต่อเนื่องเพื่อพิมพ์
ใบแจ้งหนี้และแบบต่างๆ ของกิจการประปา รวมถึงวัสดุ
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
(กองช่าง)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการประปา

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลนาหัวบ่อ

อําเภอพรรณานิคม   จังหวัดสกลนคร
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวร หรือตามปกติ มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นต่าง ๆ เช่น หลอด
ไฟ บัลลาส สตาร์ทเตอร์ สายไฟ ฯลฯ
(กองช่าง)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คง
ทนถาวร หรือตามปกติ มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้น
เปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น
ไม้กวาด น้ํายาถูพื้น สายยางสําหรับใช้ในกิจการประปาฯลฯ
(กองช่าง)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวร หรือตามปกติ มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เพื่อใช้ในกิจการ
ประปา เช่น ท่อประปา ทรายกรองน้ํา อุปกรณ์น้ําอุปกรณ์ประปา
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
(กองช่าง)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปูนขาว สารส้ม คลอรีน และวัสดุอื่นๆ ที่ใช้
ในกิจการประปาเทศบาลตําบลนาหัวบ่อ
(กองช่าง)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สําหรับใช้ในงานกิจการ
ประปา เช่น หมึกสําหรับเครื่องพิมพ์ เมาส์ ฯลฯ อุปกรณ์ที่เกี่ยว
ข้อง
(กองช่าง)

วัสดุอื่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นวัสดุประปาสําหรับใช้ในงานกิจการประปาของ
เทศบาลตําบลนาหัวบ่อ เช่น มิเตอร์น้ํา ฯลฯ
(กองช่าง)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,200,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 1,200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้ากิจการประปาที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
เทศบาลตําบลนาหัวบ่อ
(กองช่าง)
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

230,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 12,500

เงินสนับสนุนงบประมาณราย
จ่ายกิจการประปา

2,160,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 15,043,200

เบี้ยยังชีพความพิการ 3,525,600

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 222,000

เงินสํารองจ่าย 500,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

715,338

ค่าบํารุงสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย (ส.ท.ท.)

38,130

เงินสมทบสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่ง
ชาติ

260,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

695,520

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

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

230,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 12,500

เงินสนับสนุนงบประมาณราย
จ่ายกิจการประปา

2,160,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 15,043,200

เบี้ยยังชีพความพิการ 3,525,600

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 222,000

เงินสํารองจ่าย 500,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

715,338

ค่าบํารุงสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย (ส.ท.ท.)

38,130

เงินสมทบสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่ง
ชาติ

260,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

695,520
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

ค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง
นายก/รองนายก

120,000

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

120,000

ค่าตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

198,720

ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

1,490,400

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น

5,752,100 402,720 3,786,755 713,440 1,015,640

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

84,000

เงินประจําตําแหน่ง 264,000 60,000 60,000 60,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,327,440 236,280 1,237,718 342,000 197,292 289,889

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

75,180 36,000 96,000 48,000 24,000

เงินวิทยฐานะ 361,200

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

110,000 200,000 20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

ค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง
นายก/รองนายก

120,000

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

120,000

ค่าตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

198,720

ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

1,490,400

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น

280,080 1,427,320 13,378,055

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

84,000

เงินประจําตําแหน่ง 102,000 546,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 655,680 4,286,299

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

36,000 315,180

เงินวิทยฐานะ 361,200

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

330,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าเบี้ยประชุม 30,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

10,000

ค่าเช่าบ้าน 314,000 72,000 36,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

85,000 5,000 40,000 25,000 50,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 22,000 40,000 20,000 20,000

ค่าจ้างเหมาบริการ 288,000 96,000 480,000

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 85,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

40,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
เลือกตั้ง

20,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

90,000 10,000 40,000 10,000 20,000 5,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าเบี้ยประชุม 30,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

10,000

ค่าเช่าบ้าน 48,000 470,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

5,000 10,000 220,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 20,000 122,000

ค่าจ้างเหมาบริการ 864,000

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 85,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

40,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
เลือกตั้ง

20,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

5,000 20,000 200,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการรับ-ส่ง
เสด็จฯ

30,000

ค่าลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

60,000 10,000 20,000 10,000 10,000 5,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 60,000 20,000 35,000 40,000 10,000 30,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาล

20,000

โครงการพัฒนาทักษะ
กิจกรรมการเรียนรู้

20,000

โครงการส่งเสริม
พัฒนาการเรียนรู้ของ
เด็กและเยาวชน

20,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา

1,703,170

โครงการอบรม
ปฐมนิเทศผู้ปกครอง

20,000

โครงการอบรมพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมเด็ก
และเยาวชนตําบลนาหัว
บ่อ

20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการรับ-ส่ง
เสด็จฯ

30,000

ค่าลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

5,000 10,000 130,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 10,000 864,000 1,069,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาล

20,000

โครงการพัฒนาทักษะ
กิจกรรมการเรียนรู้

20,000

โครงการส่งเสริม
พัฒนาการเรียนรู้ของ
เด็กและเยาวชน

20,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา

1,703,170

โครงการอบรม
ปฐมนิเทศผู้ปกครอง

20,000

โครงการอบรมพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมเด็ก
และเยาวชนตําบลนาหัว
บ่อ

20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอบรมส่งเสริม
และต่อยอดการเรียนรู้
ตามแนวทางศาสตร์พระ
ราชา

20,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
การป้องกันและควบคุม
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019(โควิด-19)

248,624

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก

30,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข กลุ่มที่ 
1

120,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข กลุ่มที่ 
2

130,160

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข กลุ่มที่ 
3

129,840

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า

100,000

โครงการด้วยรักและ
ห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ

50,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอบรมส่งเสริม
และต่อยอดการเรียนรู้
ตามแนวทางศาสตร์พระ
ราชา

20,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
การป้องกันและควบคุม
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019(โควิด-19)

248,624

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก

30,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข กลุ่มที่ 
1

120,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข กลุ่มที่ 
2

130,160

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข กลุ่มที่ 
3

129,840

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า

100,000

โครงการด้วยรักและ
ห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ

50,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมอาชีพ 50,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้
สูงอายุตําบลนาหัวบ่อ

50,000

โครงการประชุม
ประชาคมเพื่อจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

10,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 90,000 40,000 20,000 15,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000 10,000 100,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000 2,133,864 10,000

วัสดุก่อสร้าง 5,000 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 50,000 30,000 20,000 40,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 110,000 60,000 80,000 5,000 60,000

วัสดุการเกษตร 20,000 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 15,000 10,000 5,000 3,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 70,000 20,000 20,000 10,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 25,000

วัสดุจราจร 21,000

วันที่พิมพ์ : 18/4/2565  15:23:14 หน้า : 11/20



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมอาชีพ 50,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้
สูงอายุตําบลนาหัวบ่อ

50,000

โครงการประชุม
ประชาคมเพื่อจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

10,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ

20,000 20,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 40,000 205,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 120,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 4,000 2,167,864

วัสดุก่อสร้าง 200,000 225,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 30,000 170,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 70,000 385,000

วัสดุการเกษตร 30,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000 38,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 40,000 160,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 25,000

วัสดุจราจร 21,000

วันที่พิมพ์ : 18/4/2565  15:23:14 หน้า : 12/20



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

120,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 350,000 50,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 72,000 10,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 25,000

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

36,000 35,000

ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่า
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

10,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ผู้บริหาร 4,500

เก้าอี้สํานักงานขาเหล็ก 7,600

เก้าอี้สํานักงานตาข่ายสี
ดํา

5,800

โต๊ะทํางานผู้บริหาร  
ขนาด 160 ซม.

14,500

โต๊ะทํางานผู้บริหาร 
ขนาด 140 ซม.

13,000

โต๊ะทํางานไม้ ขนาด 
100 ซม.

4,800

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

120,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 10,000 410,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 82,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 25,000

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

71,000

ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่า
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

10,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ผู้บริหาร 4,500

เก้าอี้สํานักงานขาเหล็ก 7,600

เก้าอี้สํานักงานตาข่ายสี
ดํา

5,800

โต๊ะทํางานผู้บริหาร  
ขนาด 160 ซม.

14,500

โต๊ะทํางานผู้บริหาร 
ขนาด 140 ซม.

13,000

โต๊ะทํางานไม้ ขนาด 
100 ซม.

4,800

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่
บ้าน บ้านกลาง หมู่ 10 
สายลัดออกนาคันซ้าย

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่
บ้าน บ้านตอเรือ หมู่ 5 
สายลัดคลองชล
ประทาน-บ้านสูงเนิน

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่
บ้าน บ้านนาสาวนาน 
หมู่ 17 สายข้างบ้านนาง
กัลยกร การุญ

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่
บ้าน บ้านนาสาวนาน 
หมู่ 9 สายหน้าบ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่
บ้าน บ้านนาหัวบ่อ หมู่ 
1
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่
บ้าน บ้านกลาง หมู่ 10 
สายลัดออกนาคันซ้าย

110,000 110,000

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่
บ้าน บ้านตอเรือ หมู่ 5 
สายลัดคลองชล
ประทาน-บ้านสูงเนิน

80,000 80,000

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่
บ้าน บ้านนาสาวนาน 
หมู่ 17 สายข้างบ้านนาง
กัลยกร การุญ

80,000 80,000

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่
บ้าน บ้านนาสาวนาน 
หมู่ 9 สายหน้าบ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน

145,000 145,000

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่
บ้าน บ้านนาหัวบ่อ หมู่ 
1

121,000 121,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่
บ้าน บ้านโนนเรือ  หมู่ 
3 สายหอประปาลูกบอล

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่
บ้าน บ้านโนนเรือ หมู่ 
13 สายหน้าบ้านนาย
สําราญ  หาญเขมร

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่
บ้าน บ้านโนนสูง หมู่ 
18 สายทางเข้าวัดบ้าน
โนนสูง

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่
บ้าน บ้านบัวห้วยทราย 
หมู่ 4

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่
บ้าน บ้านหนองดินดํา 
หมู่ 2 สายบ้านนาย
พรรษา-กลองยาว
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่
บ้าน บ้านโนนเรือ  หมู่ 
3 สายหอประปาลูกบอล

80,000 80,000

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่
บ้าน บ้านโนนเรือ หมู่ 
13 สายหน้าบ้านนาย
สําราญ  หาญเขมร

46,000 46,000

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่
บ้าน บ้านโนนสูง หมู่ 
18 สายทางเข้าวัดบ้าน
โนนสูง

110,000 110,000

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่
บ้าน บ้านบัวห้วยทราย 
หมู่ 4

110,000 110,000

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่
บ้าน บ้านหนองดินดํา 
หมู่ 2 สายบ้านนาย
พรรษา-กลองยาว

265,000 265,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ก่อสร้างลานคอนกรีต
หน้าเมรุ บ้านนาดี หมู่ 
7,14,16

ก่อสร้างลานคอนกรีต
หน้าเมรุ บ้านนาหัวบ่อ 
หมู่ 15

ก่อสร้างลานคอนกรีต
หน้าเมรุ บ้านหนองเม็ก 
หมู่ 8

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียน

2,995,000

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า 340,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
ตําบลนาหัวบ่อ

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

ค่าใช้จ่ายในการรังวัด
หนังสือสําคัญสําหรับที่
หลวง

รวม 22,706,768 12,304,560 1,086,000 13,001,707 2,848,064 1,565,932 893,889 10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ก่อสร้างลานคอนกรีต
หน้าเมรุ บ้านนาดี หมู่ 
7,14,16

240,000 240,000

ก่อสร้างลานคอนกรีต
หน้าเมรุ บ้านนาหัวบ่อ 
หมู่ 15

99,000 99,000

ก่อสร้างลานคอนกรีต
หน้าเมรุ บ้านหนองเม็ก 
หมู่ 8

110,000 110,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียน

2,995,000

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า 340,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
ตําบลนาหัวบ่อ

60,000 60,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

ค่าใช้จ่ายในการรังวัด
หนังสือสําคัญสําหรับที่
หลวง

10,000 10,000

รวม 365,080 5,198,000 20,000 60,000,000
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