
ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลตําบลพันนา

อําเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร



ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลพันนา

              บัดนีถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตําบลพันนา จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภาเทศบาลตําบลพัน
นาอีกครังหนึ่ง ฉะนัน ในโอกาสนี คณะผู้บริหารเทศบาลตําบลพันนาจึงขอชีแจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 24,732,683.03 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 5,941,102.45 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 11,175,074.98 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผูกพัน จํานวน 4 โครงการ รวม 1,112,959.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 0.00 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2560 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560 ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2560

(1) รายรับจริง จํานวน 36,689,548.61 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จํานวน 132,433.35 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 44,005.00 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 159,367.71 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 143,555.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 120,000.00 บาท

หมวดรายได้จากทุน จํานวน 14,100.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 12,359,133.55 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 23,716,954.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 8,396,839.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จํานวน 29,310,925.55 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จํานวน 8,236,100.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 11,401,402.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 4,520,923.55 บาท

งบลงทุน จํานวน 3,809,500.00 บาท

งบรายจ่ายอื่น จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 1,343,000.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 5,289,249.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จํานวน 988,000.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตําบลพันนา
อําเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร

รายรับจริง ปี  2559 ประมาณการ ปี 2560 ประมาณการ ปี 2561

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 181,303.90 181,000.00 171,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 95,764.20 43,200.00 102,550.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 236,464.49 410,000.00 237,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 39,855.00 140,000.00 480,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 35,200.00 165,800.00 40,500.00

หมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 0.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 588,587.59 940,000.00 1,031,050.00

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 16,716,410.68 16,633,000.00 17,000,950.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 16,716,410.68 16,633,000.00 17,000,950.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 12,091,138.00 26,427,000.00 28,438,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 12,091,138.00 26,427,000.00 28,438,000.00

รวม 29,396,136.27 44,000,000.00 46,470,000.00



คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2559 ประมาณการ ปี 2560 ประมาณการ ปี 2561

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง 716,554.50 11,808,860.00 12,690,640.00

งบบุคลากร 11,293,986.00 14,481,760.00 15,369,840.00

งบดําเนินงาน 5,666,389.61 8,254,980.00 8,629,820.00

งบลงทุน 3,423,329.10 6,522,400.00 6,752,400.00

งบเงินอุดหนุน 2,755,885.17 2,950,000.00 3,027,300.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ 23,856,144.38 44,018,000.00 46,470,000.00

รวม 23,856,144.38 44,018,000.00 46,470,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลตําบลพันนา

อําเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร





บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของ เทศบาลตําบลพันนา

อําเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร

ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 10,506,360

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,770,600

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 7,632,400

แผนงานสาธารณสุข 1,412,200

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,015,500

แผนงานเคหะและชุมชน 3,183,300

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 360,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 606,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,734,600

แผนงานการเกษตร 958,400

แผนงานการพาณิชย์ 600,000

ด้านการดําเนินงานอื่น

แผนงานงบกลาง 12,690,640

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 46,470,000





แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 5,516,240 2,250,700 7,766,940

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,624,640 0 2,624,640

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,891,600 2,250,700 5,142,300

งบดําเนินงาน 2,043,020 342,200 2,385,220

    ค่าตอบแทน 263,020 182,200 445,220

    ค่าใช้สอย 960,000 80,000 1,040,000

    ค่าวัสดุ 480,000 80,000 560,000

    ค่าสาธารณูปโภค 340,000 0 340,000

งบลงทุน 215,000 75,200 290,200

    ค่าครุภัณฑ์ 215,000 75,200 290,200

งบเงินอุดหนุน 64,000 0 64,000

    เงินอุดหนุน 64,000 0 64,000

                                             รวม 7,838,260 2,668,100 10,506,360

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

และระงับอัคคีภัย รวม

งบบุคลากร 1,223,400 1,223,400

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,223,400 1,223,400

งบดําเนินงาน 390,200 390,200

    ค่าตอบแทน 40,200 40,200

    ค่าใช้สอย 350,000 350,000

งบลงทุน 157,000 157,000

    ค่าครุภัณฑ์ 157,000 157,000

                                             รวม 1,770,600 1,770,600

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลพันนา

อําเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร



แผนงานการศึกษา

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

การศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา รวม

งบบุคลากร 940,200 1,885,200 2,825,400

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 940,200 1,885,200 2,825,400

งบดําเนินงาน 542,800 2,221,600 2,764,400

    ค่าตอบแทน 142,800 12,600 155,400

    ค่าใช้สอย 320,000 969,200 1,289,200

    ค่าวัสดุ 80,000 1,239,800 1,319,800

งบลงทุน 30,000 95,600 125,600

    ค่าครุภัณฑ์ 30,000 95,600 125,600

งบเงินอุดหนุน 0 1,917,000 1,917,000

    เงินอุดหนุน 0 1,917,000 1,917,000

                                             รวม 1,513,000 6,119,400 7,632,400

แผนงานสาธารณสุข

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

สาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและ

งานสาธารณสุขอื่น รวม

งบบุคลากร 713,200 0 713,200

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 713,200 0 713,200

งบดําเนินงาน 86,000 592,000 678,000

    ค่าตอบแทน 46,000 0 46,000

    ค่าใช้สอย 20,000 432,000 452,000

    ค่าวัสดุ 20,000 160,000 180,000

งบลงทุน 21,000 0 21,000

    ค่าครุภัณฑ์ 21,000 0 21,000

                                             รวม 820,200 592,000 1,412,200



แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

สังคมสงเคราะห์ รวม

งบบุคลากร 902,500 902,500

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 902,500 902,500

งบดําเนินงาน 89,000 89,000

    ค่าตอบแทน 19,000 19,000

    ค่าใช้สอย 30,000 30,000

    ค่าวัสดุ 40,000 40,000

งบลงทุน 24,000 24,000

    ค่าครุภัณฑ์ 24,000 24,000

                                             รวม 1,015,500 1,015,500

แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานไฟฟ้าถนน รวม

งบลงทุน 2,183,000 2,183,000

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2,183,000 2,183,000

งบเงินอุดหนุน 1,000,300 1,000,300

    เงินอุดหนุน 1,000,300 1,000,300

                                             รวม 3,183,300 3,183,300

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ
งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน รวม

งบดําเนินงาน 360,000 360,000

    ค่าใช้สอย 360,000 360,000

                                             รวม 360,000 360,000



แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น รวม

งบดําเนินงาน 490,000 70,000 560,000

    ค่าใช้สอย 430,000 70,000 500,000

    ค่าวัสดุ 60,000 0 60,000

งบเงินอุดหนุน 0 46,000 46,000

    เงินอุดหนุน 0 46,000 46,000

                                             รวม 490,000 116,000 606,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน รวม

งบบุคลากร 1,184,000 0 1,184,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,184,000 0 1,184,000

งบดําเนินงาน 599,000 0 599,000

    ค่าตอบแทน 74,000 0 74,000

    ค่าใช้สอย 35,000 0 35,000

    ค่าวัสดุ 490,000 0 490,000

งบลงทุน 51,600 3,900,000 3,951,600

    ค่าครุภัณฑ์ 51,600 0 51,600

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 3,900,000 3,900,000

                                             รวม 1,834,600 3,900,000 5,734,600

แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและ
ป่าไม้ รวม

งบบุคลากร 754,400 0 754,400

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 754,400 0 754,400

งบดําเนินงาน 154,000 50,000 204,000

    ค่าตอบแทน 52,000 0 52,000

    ค่าใช้สอย 45,000 50,000 95,000

    ค่าวัสดุ 57,000 0 57,000

                                             รวม 908,400 50,000 958,400



แผนงานการพาณิชย์

งานงบ งานกิจการประปา รวม

งบดําเนินงาน 600,000 600,000

    ค่าวัสดุ 400,000 400,000

    ค่าสาธารณูปโภค 200,000 200,000

                                             รวม 600,000 600,000

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 12,690,640 12,690,640

    งบกลาง 12,690,640 12,690,640

                                             รวม 12,690,640 12,690,640



แผนงาน ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 10,506,360

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,770,600

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 7,632,400

แผนงานสาธารณสุข 1,412,200

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,015,500

แผนงานเคหะและชุมชน 3,183,300

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 360,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 606,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,734,600

แผนงานการเกษตร 958,400

แผนงานการพาณิชย์ 600,000

ด้านการดําเนินงานอื่น

แผนงานงบกลาง 12,690,640

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 46,470,000

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติ

 มาตรา  จึงตราขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของ และโดยอนุมัติของ...............................................

ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจํานวนรวมทั้งสิ้น 46,470,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจํานวนรวมทั้งสิ้น 
46,470,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 

งบ ยอดรวม

รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6. ให้...............................................ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่าย
เงินของเทศบาลตําบล

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตําบลพันนา
อําเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร



ข้อ 7. ให้...............................................มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ......................................................................

(ลงนาม)..................................................

(...............................................)

ตําแหน่ง ...............................................

เห็นชอบ

(ลงนาม)..................................................

(...............................................)

ตําแหน่ง ...............................................



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

เทศบาลตําบลพันนา
อําเภอ สว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร

 

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

หมวดภาษีอากร

     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 0.00 0.00 66,775.69 65,000.00 3.08 % 67,000.00

     ภาษีบํารุงท้องที่ 0.00 0.00 86,979.21 86,000.00 -10.47 % 77,000.00

     ภาษีป้าย 0.00 0.00 27,549.00 30,000.00 -10.00 % 27,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 0.00 0.00 181,303.90 181,000.00 171,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 0.00 0.00 834.20 300.00 166.67 % 800.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 0.00 0.00 590.00 1,200.00 -50.00 % 600.00

     ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 0.00 0.00 2,965.00 2,320.00 29.31 % 3,000.00

     ค่าปรับการผิดสัญญา 0.00 0.00 88,311.00 33,000.00 172.73 % 90,000.00

     ค่าใบอนุญาตรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 % 6,000.00

     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 0.00 0.00 144.00 180.00 -16.67 % 150.00

     ค่าใบอนุญาตอื่นๆ 0.00 0.00 1,920.00 200.00 900.00 % 2,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 0.00 0.00 95,764.20 43,200.00 102,550.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

     ดอกเบี้ย 0.00 0.00 236,464.49 410,000.00 -42.20 % 237,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 0.00 0.00 236,464.49 410,000.00 237,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

     เงินช่วยเหลือจากการประปา 0.00 0.00 9,175.00 0.00 0.00 % 0.00
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รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

     รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0.00 0.00 30,680.00 140,000.00 242.86 % 480,000.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0.00 0.00 39,855.00 140,000.00 480,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     ค่าจําหน่ายเศษของ 0.00 0.00 0.00 500.00 -100.00 % 0.00

     ค่าขายแบบแปลน 0.00 0.00 34,700.00 160,000.00 -75.00 % 40,000.00

     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 0.00 0.00 500.00 5,300.00 -90.57 % 500.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 0.00 0.00 35,200.00 165,800.00 40,500.00

หมวดภาษีจัดสรร

     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน 0.00 0.00 2,507,490.18 650,000.00 285.99 % 2,508,950.00

     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 0.00 0.00 5,923,768.68 8,100,000.00 -25.93 % 6,000,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 0.00 0.00 2,634,319.08 2,800,000.00 -3.57 % 2,700,000.00

     ภาษีสุรา 0.00 0.00 1,422,029.25 1,533,000.00 -2.15 % 1,500,000.00

     ภาษีสรรพสามิต 0.00 0.00 3,058,796.67 2,600,000.00 19.23 % 3,100,000.00

     ค่าภาคหลวงแร่ 0.00 0.00 31,126.83 37,000.00 -13.51 % 32,000.00

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 0.00 0.00 59,682.99 73,000.00 -17.81 % 60,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน 0.00 0.00 1,079,197.00 840,000.00 30.95 % 1,100,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 0.00 0.00 16,716,410.68 16,633,000.00 17,000,950.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 0.00 0.00 12,091,138.00 26,427,000.00 7.61 % 28,438,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 0.00 0.00 12,091,138.00 26,427,000.00 28,438,000.00

รวมทุกหมวด 0.00 0.00 29,396,136.27 44,000,000.00 46,470,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561
เทศบาลตําบลพันนา

อําเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 46,470,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 171,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน 67,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้ให้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงของปีงบประมาณ พ.ศ
. 2559
ภาษีบํารุงท้องที่ จํานวน 77,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้ตํ่ากว่าปีที่ผ่านมา   เนื่องจากตั้งรับไว้ให้ใกล้เคียงกับ
ที่ได้รับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ภาษีป้าย จํานวน 27,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้ตํ่ากว่าปีที่ผ่านมา   เนื่องจากตั้งรับไว้ให้ใกล้เคียงกับ
ที่ได้รับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 102,550 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 800 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา  เนื่องจากตั้งรับให้ใกล้เคียงกับที่
รับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 600 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้ตํ่ากว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา  เนื่องจากตั้งรับให้ใกล้
เคียงกับที่รับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 3,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา  และตั้งรับให้ใกล้เคียงกับที่รับจริง
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 90,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา  และตั้งรับให้ใกล้เคียงกับที่รับจริง
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ค่าใบอนุญาตรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย จํานวน 6,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง จํานวน 150 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้ตํ่ากว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา  และตั้งรับให้ใกล้เคียง
ที่ได้รับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ จํานวน 2,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา  และตั้งรับให้ใกล้เคียงกับที่รับจริง
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 237,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 237,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้ตํ่ากว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา  และตั้งรับให้ใกล้เคียง
กับที่รับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
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หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม 480,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 480,000 บาท
ประมาณการรับไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา  เพราะเทศบาลตําบลพันนามีกิจการ
ประปาที่ดําเนินการ  3  แห่ง  เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว  2  แห่ง

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 40,500 บาท
ค่าขายแบบแปลน จํานวน 40,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้ตํ่ากว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา  เนื่องจากตั้งรับให้ใกล้
เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จํานวน 500 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้ตํ่ากว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา  เนื่องจากตั้งรับให้ใกล้
เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 17,000,950 บาท

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน จํานวน 2,508,950 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา  เนื่องจากตั้งรับให้ใกล้เคียงกับที่
รับจริงของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 6,000,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้ตํ่ากว่าปีที่ผ่านมา  เนื่องจากตั้งรับให้ใกล้เคียงกับที่
รับจริงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 2,700,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้ตํ่ากว่าปีที่ผ่านมา  เนื่องจากตั้งรับให้ใกล้เคียงกับที่
รับจริงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ภาษีสุรา จํานวน 1,500,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ภาษีสรรพสามิต จํานวน 3,100,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้ตํ่ากว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา  เนื่องจากตั้งรับไว้ใกล้
เคียงกับที่รับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 32,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้ตํ่ากว่าปีที่ผ่านมา  เนื่องจากตั้งรับให้ใกล้เคียงกับที่
รับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 60,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้ตํ่ากว่าปีที่ผ่านมา  เนื่องจากตั้งรับให้ใกล้เคียงกับที่
รับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จํานวน 1,100,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา  เนื่องจากตั้งรับให้ใกล้เคียงกับที่
รับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
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รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 28,438,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 28,438,000 บาท

ตั้งไว้เพิ่มขึ้น  โดยถือเกณฑ์คํานวณตั้งรับจากสถิติรับจริงในปีที่ผ่านมา
และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป  เพื่อสนับสนุน
การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยรวมประมาณ
การรายรับเพื่อรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป  เงินอุดหนุนสําหรับสนุบสนุนการ
ศึกษา 
(เงินเดือนครู) ซึ่งเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประกอบด้วยเงินอุดหนุนเพื่อดําเนินการตาม
อํานาจหน้าที่  ส่งเสริมการจัดการศึกษา  สนับสนุนการบริหารสาธาณสุข
และดําเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอน
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 0 0 637,560 695,520 0 % 695,520

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รอง
นายก 0 0 110,000 120,000 0 % 120,000

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 0 0 110,000 120,000 0 % 120,000

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 0 0 182,160 198,720 0 % 198,720

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 0 0 1,363,900 1,490,400 0 % 1,490,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 0 0 2,403,620 2,624,640 2,624,640

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 106,080 0 2,028,390 2,019,440 5.87 % 2,138,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 12,220 0 97,350 54,000 0 % 54,000

เงินประจําตําแหน่ง 3,500 0 196,100 228,000 0 % 228,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 62,160 0 1,064,040 409,200 2.93 % 421,200

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 29,650 0 135,205 35,600 41.57 % 50,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 213,610 0 3,521,085 2,746,240 2,891,600

รวมงบบุคลากร 213,610 0 5,924,705 5,370,880 5,516,240

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตําบลพันนา
อําเภอสว่างแดนดิน    จังหวัดสกลนคร
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 3,400 26,180 93.35 % 50,620

ค่าเบี้ยประชุม 0 0 18,120 30,000 0 % 30,000

ค่าเช่าบ้าน 4,750 0 137,500 159,000 5.66 % 168,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 4,260 9,600 50 % 14,400

รวมค่าตอบแทน 4,750 0 163,280 224,780 263,020

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 2,600 0 394,291 337,000 -25.82 % 250,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 29,314 48,000 45.83 % 70,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ประเทศและนอกราชอาณาจักร 0 0 37,282 67,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 0 0 0 0 100 % 80,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 0 0 0 0 100 % 300,000

ค่าใช้จ่ายในการังวัดแนวเขตที่สาธารณ
ประโยชน์ 0 0 0 0 100 % 20,000

ค่าพวงมาลัย  ช่อดอกไม้  กระเช้า
ดอกไม้และพวงมาลา 0 0 0 10,000 -100 % 0

ค่าพวงมาลัย  ช่อดอกไม้และพวงมาลา 0 0 1,500 0 100 % 10,000

โครงการติดตั้งระบบโทรศัพท์ภายใน
อาคาร (ติดตั้งตู้สาขา) 0 0 0 0 100 % 50,000

โครงการถวายความอาลัยและรําลึกใน
พระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระ
ปรมิน
ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

0 0 0 42,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

โครงการนํามวลชนเข้าร่วมกิจกรรม
ถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดชและกิจกรรม "๑๐๙ 
ครั้ง  รอยพระบาทยาตรายัง
จารึก...สกลนคร"

0 0 0 103,000 -100 % 0

โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ 0 0 1,190 20,000 0 % 20,000

โครงการปลูกดอกดาวเรืองเพื่อเเสด
งความจงรักภักดีและรําลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมิ
นทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

0 0 0 180,000 -100 % 0

โครงการเผยแพร่ให้ความรู้ด้าน
กฎหมายแก่ประชาชน 0 0 4,050 0 0 % 0

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม  
สร้างจิตสํานึกในการปฏิบัติหน้าที่ให้
บริการที่ดีแก่ประชาชน

0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการอบรมกฎหมายในชีวิตประจํา
วันแก่ประชาชน 0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ
บุคลากรท้องถิ่น 0 0 0 253,000 -100 % 0

โครงการอบรมสัมมนาบุคลากรของ
เทศบาล  เพื่อปลูกจิตสํานึกในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและผล
ประโยชน์ทับซ้อน

0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ดําเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชน 0 0 0 0 100 % 30,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 3,320.4 0 26,199.12 70,000 0 % 70,000

รวมค่าใช้สอย 5,920.4 0 493,826.12 1,140,000 960,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 169,073 202,000 -75.25 % 50,000

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

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 13,307 30,000 -33.33 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 43,440 50,000 0 % 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0 0 201,030 250,000 20 % 300,000

วัสดุการเกษตร 0 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 690 15,000 33.33 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 38,760 40,000 -25 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 471,300 602,000 480,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0 0 142,923.52 200,000 0 % 200,000

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล 0 0 16,692 35,000 -42.86 % 20,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 0 0 38,494.46 50,000 0 % 50,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 0 0 3,887 20,000 0 % 20,000

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0 39,739.24 50,000 0 % 50,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 241,736.22 355,000 340,000

รวมงบดําเนินงาน 10,670.4 0 1,370,142.34 2,321,780 2,043,020

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อเก้าอี้แถว  3  ที่นั้ง  จํานวน  3  
ชุด ๆ ละ  4,500  บาท  จํานวน  
13,500  บาท

0 0 0 13,500 -100 % 0

ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด  
13,000  บีทียู 0 0 0 0 100 % 23,000

ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 
 จํานวน  5  เครื่อง (ราคารวมค่าติดตั้ง) 0 0 165,000 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อชุดโต๊ะหินอ่อนสําหรับไว้
บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ  
จํานวน  2  ชุด ๆ ละ  4,500  บาท

0 0 9,000 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารกลางบนโล่ง  ล่าง
บานเปิด  จํานวน  1  หลัง ๆ ละ  5,000 
 บาท  จํานวน  5,000  บาท

0 0 0 5,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจกจํานวน  2  
หลัง ๆ ละ  3,600  บาท 0 0 6,400 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บแฟ้ม  จํานวน    1  
หลัง ๆ ละ  8,000  บาท  จํานวน  
8,000  บาท

0 0 0 8,000 -100 % 0

ค่าจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรมแบบสามขา  
จํานวน  24  ตัว ๆ ละ  3,500  บาท  
จํานวน  84,000  บาท

0 0 0 82,000 -100 % 0

ค่าจัดซื้อพัดลมไอนํ้าจํานวน  3  ตัว ๆ 
ละ  18,900  บาท 0 0 71,700 0 0 % 0

จัดซื้อโพเดียม 0 0 0 0 100 % 30,000

จัดซื้อสุขาเคลื่อนที่ 0 0 0 0 100 % 90,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ค่าจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํ่ากว่า  2,400  
ซีซี
จํานวน  1,000,000  บาท

0 0 0 1,000,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นดีวีดี  (DVD) 0 0 0 2,000 -100 % 0

ค่าจัดซื้อชุดเครื่องขยายเสียงตาม
โครงการจัดตั้งหอกระจายข่าวหมู่บ้าน  
บ้านคําตานา
หมู่ที่ 6

0 0 93,800 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงาน
ประมวลผลแบบที่ 2  (จอขนาดไม่น้อย
กว่า  18.5  นิ้ว)  จํานวน  29,000  
บาท

0 0 0 29,000 -100 % 0

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์  Multifunction  
แบบฉีดหมึก (inkjet)  จํานวน  7,900  
บาท

0 0 0 7,900 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงาน
ประมวลผลแบบที่ 1 0 0 0 0 100 % 22,000
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ครุภัณฑ์อื่น

ค่าจัดซื้อเต็นท์  จํานวน  12  หลัง ๆ ละ  
20,000  บาท 0 0 220,000 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 8,500 0 61,804.88 100,000 -50 % 50,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 8,500 0 627,704.88 1,247,400 215,000

รวมงบลงทุน 8,500 0 627,704.88 1,247,400 215,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 6,000 7,000 814.29 % 64,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 50,000 37,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 56,000 44,000 64,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 56,000 44,000 64,000

รวมงานบริหารทั่วไป 232,780.4 0 7,978,552.22 8,984,060 7,838,260

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 63,140 0 1,183,899 1,360,000 24.72 % 1,696,200

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 12,690 0 12,345 3,800 -100 % 0

เงินประจําตําแหน่ง 3,500 0 38,500 42,000 42.86 % 60,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 27,010 0 472,885 520,500 -16.23 % 436,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 9,130 0 78,235 75,600 -22.62 % 58,500

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 115,470 0 1,785,864 2,001,900 2,250,700

รวมงบบุคลากร 115,470 0 1,785,864 2,001,900 2,250,700
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งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 33,250 50,000 -40 % 30,000

ค่าเช่าบ้าน 5,750 0 98,200 138,000 -17.39 % 114,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 26,614 43,000 -11.16 % 38,200

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 14,458 0 0 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 20,208 0 158,064 231,000 182,200

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 26,100 30,000 0 % 30,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ประเทศและนอกราชอาณาจักร 0 0 15,384 50,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 0 0 0 0 100 % 50,000

โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 0 0 200,000 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 241,484 80,000 80,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 34,293.1 60,000 -16.67 % 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 4,800 0 7,590 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 4,800 0 41,883.1 90,000 80,000

รวมงบดําเนินงาน 25,008 0 441,431.1 401,000 342,200
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งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อเค้าน์เตอร์  จํานวน  20,000  
บาท 0 0 0 20,000 -100 % 0

ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดบานทึบ
จํานวน  3  หลัง ๆ ละ  5,600  บาท 0 0 14,700 0 0 % 0

จัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร 0 0 0 0 100 % 4,500

จัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน 0 0 0 0 100 % 28,800

จัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็ก 0 0 0 0 100 % 5,900

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
สําหรับงานสํานักงาน  จํานวน  16,000 
 บาท

0 0 0 16,000 -100 % 0

จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสําหรับงาน
ประมวลผล 0 0 0 0 100 % 21,000

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด 
LED สีดํา  ชนิด Network แบบที่ 2 0 0 0 0 100 % 15,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 14,700 36,000 75,200

รวมงบลงทุน 0 0 14,700 36,000 75,200

รวมงานบริหารงานคลัง 140,478 0 2,241,995.1 2,438,900 2,668,100

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 373,258.4 0 10,220,547.32 11,422,960 10,506,360

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 0 296,760 5.81 % 314,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 30,000 -100 % 0
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 871,620 -6.95 % 811,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 0 104,000 -5.38 % 98,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 1,302,380 1,223,400

รวมงบบุคลากร 0 0 0 1,302,380 1,223,400

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 36,000 0 % 36,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 4,800 -12.5 % 4,200

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 40,800 40,200

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการป้องกันและเเก้ไขปัญหา
อุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาล 0 0 0 0 100 % 100,000

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาล 0 0 86,880 90,000 -100 % 0

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการฝึกซ้อมแผนหนีไฟ 0 0 0 15,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมทบทวน  อปพร. 0 0 0 0 100 % 180,000

โครงสร้างเพิ่มประสิทธิภาพงานป้องกัน
และระงับอัคคีภัยเบื้องต้น 0 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 86,880 105,000 350,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 86,880 145,800 390,200
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งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อเก้าอี้คอมพิวเตอร์  จํานวน  1  
ตัว 0 0 0 0 100 % 3,000

ค่าจัดซื้อเครื่องโทรศัพท์  จํานวน  1  
เครื่อง ๆ ละ  3,000  บาท   จํานวน  
3,000  บาท

0 0 0 3,000 -100 % 0

ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด  
13,000  บีทียู  จํานวน  1  เครื่อง  
จํานวน  23,000  บาท

0 0 0 23,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าจัดซื้อเครื่องปั่นไฟ  จํานวน  1  
เครื่อง 0 0 30,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบสายสะพาย  
จํานวน  2  เครื่อง ๆ ละ  10,000  บาท  
จํานวน  20,000  บาท

0 0 0 20,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

ค่าจัดซื้อกระบองไฟกระพริบ  10  อัน ๆ
ละ  750  บาท 0 0 0 0 100 % 7,500

ค่าจัดซื้อข้อต่อท่อทางจ่ายนํ้า  จํานวน  2 
 ชุด ๆ ละ  1,500  บาท  จํานวน  
3,000  บาท

0 0 0 3,000 -100 % 0

ค่าจัดซื้อชุดคลุมดับเพลิงจํานวน  7  ชุด 
ๆ ละ  4,000  บาท 0 0 24,500 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อแท่นปืนฉีดนํ้าดับเพลิงสําหรับ
ติดตั้งบนรถดับเพลิง 0 0 0 30,000 -100 % 0

ค่าจัดซื้อรองเท้าดับเพลิงพร้อมหัวเสริม
เหล็ก  จํานวน  7  คู่ ๆ ละ  3,500  บาท 0 0 24,500 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อสายส่งนํ้าดับเพลิงยางสังเคราะห์
พร้อมข้อต่อสวมเร็วขนาด  2.5  นิ้ว  2  
เส้น ๆ ละ  13,500  บาท

0 0 0 0 100 % 27,000
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ค่าจัดซื้อหัวกระโหลกกรองนํ้า 0 0 0 1,200 -100 % 0

ค่าเติมนํ้ายาดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง 0 0 0 0 100 % 19,500

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 79,000 80,200 157,000

รวมงบลงทุน 0 0 79,000 80,200 157,000

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 0 0 165,880 1,528,380 1,770,600

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 0 0 165,880 1,528,380 1,770,600

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 31,470 0 599,540 679,700 5.78 % 719,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 1,680 0 0 0 0 % 0

เงินประจําตําแหน่ง 3,500 0 50,500 60,000 0 % 60,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 6,270 0 175,120 137,500 1.96 % 140,200

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 4,680 0 22,000 23,000 -8.7 % 21,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 47,600 0 847,160 900,200 940,200

รวมงบบุคลากร 47,600 0 847,160 900,200 940,200

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 0 38,600 29.53 % 50,000

ค่าเช่าบ้าน 5,000 0 68,000 84,000 0 % 84,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 3,740 8,000 10 % 8,800

รวมค่าตอบแทน 5,000 0 71,740 130,600 142,800
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ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,300 0 230,300 284,000 -11.97 % 250,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ประเทศและนอกราชอาณาจักร 0 0 29,120 80,000 -12.5 % 70,000

รวมค่าใช้สอย 1,300 0 259,420 364,000 320,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 20,228 30,000 0 % 30,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 6,240 20,000 50 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 26,468 70,000 80,000

รวมงบดําเนินงาน 6,300 0 357,628 564,600 542,800

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อเก้าอี้สําหรับผู้บริหาร  จํานวน  
2  ตัว ๆ ละ  4,500.-  บาท 0 0 0 0 100 % 9,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  
จํานวน  1  เครื่อง 0 0 0 0 100 % 21,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 0 30,000

รวมงบลงทุน 0 0 0 0 30,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 53,900 0 1,204,788 1,464,800 1,513,000
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 0 1,580,000 6.33 % 1,680,000

เงินวิทยฐานะ 0 0 0 0 100 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 137,500 1.96 % 140,200

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 0 24,000 -4.17 % 23,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 1,741,500 1,885,200

รวมงบบุคลากร 0 0 0 1,741,500 1,885,200

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 13,200 -4.55 % 12,600

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 13,200 12,600

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดงานวันเด็กเเห่งชาติ 0 0 0 0 100 % 50,000

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 0 0 52,500 80,000 -100 % 0

โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 0 0 0 0 100 % 15,000

โครงการวันแม่แห่งชาติศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 0 0 0 15,000 -100 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 0 0 1,142,890 891,000 1.48 % 904,200

รวมค่าใช้สอย 0 0 1,195,390 986,000 969,200

ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 60,000 0 % 60,000
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ค่าอาหารเสริม (นม) 0 0 871,356.24 1,071,500 7.31 % 1,149,800

วัสดุการศึกษา 0 0 0 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 871,356.24 1,161,500 1,239,800

รวมงบดําเนินงาน 0 0 2,066,746.24 2,160,700 2,221,600

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อชั้นพลาสติกขนาด  4  ชั้น 
(ลิ้นชัก)  จํานวน  10  ตัว ๆ ละ  800  
บาท

0 0 7,900 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อชั้นวางกระเป๋าแบบแปดช่อง  
จํานวน  2  หลัง ๆ ละ  5,000  บาท  
จํานวน  10,000  บาท

0 0 0 10,000 -100 % 0

ค่าจัดซื้อชั้นวางของชนิดไม่มีบานปิด  2 
 หลัง ๆ ละ 550  บาท 0 0 0 0 100 % 1,100

ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน  2  
บาน จํานวน  3  หลังๆ ละ 4,700  บาท 0 0 0 0 100 % 14,100

ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบเหล็ก  4  ชั้น  
จํานวน  1  หลัง 0 0 0 0 100 % 5,500

ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานทึบ  
จํานวน  6  หลัง ๆ ละ  5,600  บาท
จํานวน  33,600  บาท

0 0 0 33,600 -100 % 0

ค่าจัดซื้อโต๊ะกินข้าวแบบยาว  จํานวน  2 
 ตัว ๆ ละ  4,000  บาท  จํานวน  
8,000  บาท

0 0 0 8,000 -100 % 0

ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ระดับ 
3-6  จํานวน  1  ชุด 0 0 0 0 100 % 4,500

ค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ทํางานระดับ  
3-6  จํานวน  1  ชุด 0 0 3,600 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง  จํานวน  10  
เครื่อง ๆ ละ  1,000  บาท  จํานวน  
10,000  บาท

0 0 0 10,000 -100 % 0
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ค่าจัดซื้อพัดลมติดผนังพร้อมติดตั้ง  
จํานวน  8  ตัวๆ ละ 1,500  บาท 0 0 0 0 100 % 12,000

ค่าจัดซื้อพัดลมติดเพดาน  จํานวน  1  
เครื่อง ๆ ละ  3,000  บาท  จํานวน  
3,000  บาท

0 0 0 3,000 -100 % 0

ค่าจัดซื้อพัดลมเพดาน  5  ตัว ๆ ละ  
1,200  บาท 0 0 6,000 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อไม้วางของชนิดบานปิดจํานวน  
10  ตัว ๆ ละ  680  บาท 0 0 6,800 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าจัดซื้อเครื่องรับโทรทัศน์ขนาด  32  
นิ้ว  จํานวน  1  เครื่อง 0 0 11,490 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อเครื่องรับโทรทัศน์ขนาด  32  
นิ้ว  จํานวน  1  เครื่อง  ๆ ละ  13,000  
บาท 
จํานวน  13,000  บาท

0 0 0 13,000 -100 % 0

ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นดีวีดี (DVD) จํานวน  
2  เครื่อง ๆ ละ  2,500  บาท  จํานวน  
5,000  บาท

0 0 0 5,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ค่าจัดซื้อลําโพงชุดช่วยสอน/เครื่องเสียง
พกพาพร้อมพร้อมไมโครโฟน 0 0 0 0 100 % 7,700

จัดซื้อเครื่องเล่นดีวีดี  จํานวน  2  
เครื่องๆ ละ 3,500  บาท 0 0 0 0 100 % 7,000

จัดซื้อโทรทัศน์ขนาด  32  นิ้ว  จํานวน  
2  เครื่อง ๆ ละ 13,000  บาท 0 0 0 0 100 % 26,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ค่าจัดซื้อเครื่องซักผ้า  จํานวน  1  เครื่อง 0 0 0 0 100 % 10,000

ค่าจัดซื้อเครื่องซักผ้า  จํานวน  2  เครื่อง 
ๆ ละ  8,000  บาท  จํานวน  16,000  
บาท

0 0 0 16,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์  Multifunction 
แบบฉีดหมึก (Inkjet)  จํานวน  1  
เครื่อง

0 0 0 0 100 % 7,700

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 35,790 98,600 95,600

รวมงบลงทุน 0 0 35,790 98,600 95,600

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 1,346,080 1,761,000 8.86 % 1,917,000

เงินอุดหนุนเอกชน 0 0 0 239,000 -100 % 0

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 0 0 238,788.8 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 1,584,868.8 2,000,000 1,917,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 1,584,868.8 2,000,000 1,917,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 0 0 3,687,405.04 6,000,800 6,119,400

รวมแผนงานการศึกษา 53,900 0 4,892,193.04 7,465,600 7,632,400

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 36,580 0 550,372 400,000 22.8 % 491,200

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 1,500 0 0 0 0 % 0

เงินประจําตําแหน่ง 3,500 0 36,693 5,000 1,100 % 60,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 6,530 0 121,660 78,400 76.02 % 138,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 2,720 0 22,000 20,200 18.81 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 50,830 0 730,725 503,600 713,200

รวมงบบุคลากร 50,830 0 730,725 503,600 713,200
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 0 20,000 -50 % 10,000

ค่าเช่าบ้าน 1,950 0 66,700 38,000 -5.26 % 36,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 23,200 13,800 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 1,950 0 89,900 71,800 46,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 3,460 0 0 % 0

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ประเทศและนอกราชอาณาจักร 0 0 1,200 0 0 % 0

ค่าเดินทางไปราชการในประเทศและ
นอกราชอาณาจักร 0 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 4,660 20,000 20,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 5,620 10,000 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 5,620 20,000 20,000

รวมงบดําเนินงาน 1,950 0 100,180 111,800 86,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานทึบ  
1  หลัง ๆ ละ  5,600  บาท  จํานวน  
5,600  บาท

0 0 0 5,600 -100 % 0
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction  
แบบฉีดหมึก (Inkjet)  1  เครื่อง ๆ ละ  
7,900  บาท  จํานวน  7,900  บาท

0 0 0 7,900 -100 % 0

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล 0 0 0 0 100 % 21,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 13,500 21,000

รวมงบลงทุน 0 0 0 13,500 21,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 52,780 0 830,905 628,900 820,200

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 0 100 % 432,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 0 432,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0 0 25,307.6 60,000 0 % 60,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 93,600 200,000 -50 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 118,907.6 260,000 160,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 118,907.6 260,000 592,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 0 0 90,000 90,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 90,000 90,000 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 90,000 90,000 0

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 0 0 208,907.6 350,000 592,000
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รวมแผนงานสาธารณสุข 52,780 0 1,039,812.6 978,900 1,412,200

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 32,720 0 580,010 662,000 5.66 % 699,500

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 1,680 0 0 0 0 % 0

เงินประจําตําแหน่ง 0 0 50,500 60,000 0 % 60,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 6,790 0 78,040 112,800 5.5 % 119,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 2,210 0 16,000 24,000 0 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 43,400 0 724,550 858,800 902,500

รวมงบบุคลากร 43,400 0 724,550 858,800 902,500

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 0 20,000 -50 % 10,000

ค่าเช่าบ้าน 2,000 0 6,000 0 0 % 0

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 3,740 8,400 7.14 % 9,000

รวมค่าตอบแทน 2,000 0 9,740 28,400 19,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 6,700 0 0 % 0

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ประเทศและนอกราชอาณาจักร 0 0 6,430 50,000 -100 % 0
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ค่าเดินทางไปราชการในประเทศและ
นอกราชอาณาจักร 0 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 13,130 50,000 30,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 16,693 20,000 0 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 9,730 26,817 -25.42 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 26,423 46,817 40,000

รวมงบดําเนินงาน 2,000 0 49,293 125,217 89,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร 0 0 0 0 100 % 9,000

ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดบานทึบ 0 0 9,800 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่แบบ
ลากจูง 0 0 0 0 100 % 15,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 9,800 0 24,000

รวมงบลงทุน 0 0 9,800 0 24,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 45,400 0 783,643 984,017 1,015,500

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 45,400 0 783,643 984,017 1,015,500

แผนงานเคหะและชุมชน
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งานไฟฟ้าถนน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ค่าจัดซื้อเครื่องตบดิน  จํานวน  2  
เครื่อง 0 0 41,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 41,000 0 0

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้าน
งิ้ว  หมู่ที่ 4  (บ้านงิ้ว - บ้านหนองหอย
คัน)

0 0 0 0 100 % 430,000

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้าน
เมืองทอง  หมู่ที่  11 (บ้านนายเสวียน  
โคตรสาลี -  นานายสัญญา  เสนคํา)

0 0 0 0 100 % 100,000

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
หนองหอยคัน  หมู่ที่ 7 (บ้านหนองหอย
คัน - บ้านงิ้ว)

0 0 0 0 100 % 430,000

ขยายไหล่ถนนกรีตเสริมเหล็ก 2  ข้าง  
บ้านพันนา  หมู่ที่ 1 (สายบ้านพันนา - 
บ้านถ่อน)

0 0 0 0 100 % 445,000

ขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2  
ข้างทาง  บ้านงิ้ว  หมู่ที่  4 (วัดศรีบุญ
เรือง - สะพานลํานํ้ายาม)

0 0 0 0 100 % 212,000

ขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 
ข้างทาง  บ้านโมน  หมู่ที่ 2 (บ้านนายสุ
พัฒน์  แพนบุตร - ถนนนิตโย)

0 0 0 0 100 % 99,000

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านคําตา
นา  หมู่ที่ 6 (สายนานายทอง  บุญคง  ถึง
นาพ่อบุญตอง  คํ้าคูณ)

0 0 0 101,400 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 30/8/2560  09:53:08 หน้า : 21/36



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร  
บ้านคําตานา  หมู่ที่  6  สายที่ 1 (สวน
นางละคร - นาพ่ออินตอง)  สายที่  2 
(นานายสุบรรณ - นานายณัฐวุฒิ)

0 0 0 0 100 % 94,000

ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร  
บ้านถ่อน  หมู่ที่ 3 (บ้านถ่อน - บ้านคํา
ตานา)

0 0 0 0 100 % 199,000

ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร  
บ้านพันนาใต้  หมู่ที่  10  จํานวน  2  
สาย  สายที่ 1(ถนนสายพันนา - หนอง
แสง - นานายชัชวาล  แสนพันธ์)  สายที่  
2  (บ้านพันนาใต้ - เหล่าเฒ่าเมี่ยง)

0 0 0 0 100 % 98,000

ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร  
บ้านหนองหอยคัน  หมู่ที่  7  (บ้าน
หนองหอยคัน - ตลาดยาง)

0 0 0 0 100 % 76,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 101,400 2,183,000

รวมงบลงทุน 0 0 41,000 101,400 2,183,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 0 0 935,016.37 798,000 25.35 % 1,000,300

รวมเงินอุดหนุน 0 0 935,016.37 798,000 1,000,300

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 935,016.37 798,000 1,000,300

รวมงานไฟฟ้าถนน 0 0 976,016.37 899,400 3,183,300
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการขยะไม่สวยแต่ช่วยพัฒนาราย
ได้  พัฒนาสู่สังคม  สร้างความมั่นคงให้
ครอบครัว

0 0 75,600 0 0 % 0

โครงการขยะไม่สวยแต่ช่วยพัฒนาราย
ได้  พัฒนาสู่สังคมสร้างความมั่นคงให้
รอบครัว

0 0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 75,600 10,000 0

รวมงบดําเนินงาน 0 0 75,600 10,000 0

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 0 0 75,600 10,000 0

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 0 0 1,051,616.37 909,400 3,183,300

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดเวทีประชาคม 0 0 16,750 20,000 0 % 20,000

โครงการด้านการป้องกันและเเก้ไข
ปัญหายาเสพติด 0 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการป้องกันการติดเชื้อ  HIV  และ
ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น 0 0 0 30,000 0 % 30,000

โครงการป้องกันและเเก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการฝึกทักษะการเล่นฟุตบอลเพื่อ
เด็กเเละเยาวชนต้านยาเสพติด 0 0 67,190 0 0 % 0
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โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีและ
เเกนนําตําบลพันนา 0 0 0 0 100 % 100,000

โครงการล้อมรักให้ครอบครัวล้อมรั้วยา
เสพติด 0 0 15,300 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 0 0 0 0 100 % 50,000

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 0 0 0 103,183 -100 % 0

โครงการสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน 0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการอบรมกิจการสภาเด็กเเละ
เยาวชน 0 0 0 0 100 % 50,000

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสวัสดิการ
สังคมแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ 0 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการอบรมอาชีพระยะสั้้น 0 0 30,000 30,000 66.67 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 129,240 233,183 360,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 129,240 233,183 360,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 44,000 20,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 44,000 20,000 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 44,000 20,000 0

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 0 0 173,240 253,183 360,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 0 173,240 253,183 360,000
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาหมู่บ้านต้าน
ยาเสพติด 0 0 250,000 0 0 % 0

โครงการเเข่งขันกีฬาหมู่บ้านต้านยาเสพ
ติด 0 0 0 0 100 % 250,000

โครงการแข่งขันกีฬาหมู่บ้านต้านยาเสพ
ติด 0 0 0 250,000 -100 % 0

โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ 0 0 48,749 50,000 0 % 50,000

โครงการจัดงานวันสตรีสากล 0 0 13,055 30,000 0 % 30,000

โครงการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน
เทศบาลตําบลพันนา 0 0 0 16,000 -100 % 0

โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน 0 0 77,928 250,000 -60 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 389,732 596,000 430,000

ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 0 0 59,944 60,000 0 % 60,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 59,944 60,000 60,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 449,676 656,000 490,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 0 20,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 20,000 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 20,000 0

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0 0 449,676 676,000 490,000
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีต่าง ๆ 0 0 226,308.27 35,000 42.86 % 50,000

โครงการนํามวลชนเข้าร่วมงานวันวิสาข
บูชา 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการสืบทอดวัฒนธรรม  ประเพณี
ท้องถิ่น (ฮีตสิบสอง) 0 0 30,000 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 256,308.27 35,000 70,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 256,308.27 35,000 70,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 10,000 0 100 % 10,000

เงินอุดหนุนเอกชน 0 0 0 0 100 % 36,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 0 0 36,000 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 46,000 0 46,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 46,000 0 46,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 0 0 302,308.27 35,000 116,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 0 0 751,984.27 711,000 606,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 30,610 0 491,737 570,000 40.35 % 800,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 1,085 0 0 0 0 % 0
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เงินประจําตําแหน่ง 3,500 0 38,500 42,000 42.86 % 60,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 19,850 0 244,420 278,700 5.13 % 293,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 7,150 0 44,000 40,300 -23.08 % 31,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 62,195 0 818,657 931,000 1,184,000

รวมงบบุคลากร 62,195 0 818,657 931,000 1,184,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 0 30,000 -33.33 % 20,000

ค่าเช่าบ้าน 0 0 29,300 36,000 0 % 36,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 10,870 16,500 9.09 % 18,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 40,170 82,500 74,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 3,410 5,000 0 % 5,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ประเทศและนอกราชอาณาจักร 0 0 0 40,000 -100 % 0

ค่าเดินทางไปราชการในประเทศและ
นอกราชอาณาจักร 0 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 3,410 45,000 35,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 6,869 20,000 0 % 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 70,880 150,000 0 % 150,000

วัสดุก่อสร้าง 0 0 274,139.06 300,000 0 % 300,000
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วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 351,888.06 490,000 490,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 395,468.06 617,500 599,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อเก้าอี้คอมพิวเตอร์  1  ตัว ๆ ละ  
2,500  บาท  จํานวน  2,500  บาท 0 0 0 2,500 -100 % 0

ค่าจัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน  จํานวน  2  
หลัง 0 0 0 0 100 % 8,000

ค่าจัดซื้อตู้เหล็กชนิดบานทึบ  จํานวน  2 
  หลัง 0 0 0 0 100 % 11,200

ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน  ระดับ 3 - 6 0 0 0 0 100 % 3,500

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
สําหรับงานประมวลผล 0 0 0 0 100 % 21,000

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 
(Inkjet Printer) สําหรับกระดาษขนาด 
A3

0 0 0 0 100 % 7,900

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 2,500 51,600

รวมงบลงทุน 0 0 0 2,500 51,600

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 62,195 0 1,214,125.06 1,551,000 1,834,600
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งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

อาคารต่าง ๆ

ก่อสร้างซุ้มประตูบ้านเมืองทอง  หมู่ที่  
11 0 0 0 0 100 % 100,000

ก่อสร้างศาลาพักญาติวัดดอนกรรม  
บ้านพันนา  หมู่ที่ 1   จํานวน  397,000 
 บาท

0 0 0 397,000 -100 % 0

ก่อสร้างศาลาพักญาติวัดป่าบ้านหนอง
ปลาเข็ง  หมู่ที่ 8  จํานวน   325,000   
บาท

0 0 0 325,000 -100 % 0

ก่อสร้างห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์เทศบาล
ตําบลพันนา 0 0 0 0 100 % 247,000

ก่อสร้างห้องนํ้าสํานักงานเทศบาลตําบล
พันนา  จํานวน  407,000  บาท 0 0 0 407,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สามหนองสามัคคี  บ้านหนองหอยคัน  
หมู่ที่  7

0 0 359,500 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างศาลาพักญาติเหล่าเฒ่า
เมี่ยง  บ้านพันนาใต้  หมู่ที่  10 0 0 217,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างอาคารร้านค้าชุมชน  
บ้านงิ้ว  หมู่ที่ 4 0 0 440,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงศูนย์ผลิตและจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์พื้นบ้านตําบลพันนา  บ้านพัน
นา  หมู่ที่ 1 (ศูนย์ OTOP)

0 0 41,000 0 0 % 0

ปรับปรุงรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพัน
นา  จํานวน  23,400  บาท 0 0 0 23,400 -100 % 0

ปรับปรุงอาคาร ปภ. เทศบาลตําบลพัน
นา  จํานวน  80,800  บาท 0 0 0 80,800 -100 % 0
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ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านพันนาใต้  หมู่ที่ 10  จํานวน  
413,000  บาท

0 0 0 413,000 -100 % 0

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านหนองหอยคัน  หมู่ที่ 7  จํานวน  
441,000  บาท

0 0 0 441,000 -100 % 0

ก่อสร้างท่อระบายนํ้า  บ้านพันนานคร  
หมู่ที่ 12  จํานวน  162,000  บาท 0 0 0 162,000 -100 % 0

ก่อสร้างท่อระบายนํ้า  บ้านแย้  หมู่ที่  5 0 0 0 0 100 % 494,000

ก่อสร้างรางระบายนํ้า  บ้านคําตานา  หมู่
ที่  6  (บ้านนางดวงกมล  คนเที่ยง - 
บ้านนายมานิต  มะโนมัย)

0 0 0 0 100 % 466,000

ก่อสร้างรางระบายนํ้า  บ้านพันนา  หมู่ที่ 
 1 (บ้านนายปวิตร  หอมสร้อย - บ้าน
นางวิเศษ  โคตรเรือง)

0 0 0 0 100 % 450,000

ก่อสร้างรางระบายนํ้า  บ้านพันนาใต้  
หมู่ที่  10 (บ้านนางโสภา  ไชยเพชร - 
ห้วยคําอ้อ)

0 0 0 0 100 % 338,000

ก่อสร้างรางระบายนํ้า  บ้านพันนานคร  
หมูู่ที่  12  ( บ้านพ่อเงิน  ซาภา - บ้าน
นางบุญมี  อินทองชู)

0 0 0 0 100 % 388,000

ก่อสร้างรางระบายนํ้า  บ้านเมืองทอง  
หมู่ที่  11 0 0 0 0 100 % 401,000

ก่อสร้างรางระบายนํ้า  บ้านโมน  หมู่ที่  
2  (หน้าบ้านนายสุพัฒน์  แพนบุตร - 
ถนนนิตโย)

0 0 0 0 100 % 441,000

ก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก  บ้านคําตานา  หมู่ที่ 6  จํานวน  
213,000  บาท

0 0 0 282,000 -100 % 0

ก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก  บ้านพันนา  หมู่ที่ 1  จํานวน  
254,000  บาท

0 0 0 254,000 -100 % 0
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ก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก  บ้านพันนานคร  หมู่ที่ 12  
จํานวน  162,000  บาท

0 0 0 162,000 -100 % 0

ก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก  บ้านเมืองทอง  หมู่ที่ 11  จํานวน  
443,000  บาท

0 0 0 443,000 -100 % 0

ก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก  บ้านแย้  หมู่ที่ 5  จํานวน  
308,000  บาท

0 0 0 308,000 -100 % 0

ก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านคําตานา  หมู่ที่ 6  จํานวน  
282,000  บาท

0 0 0 231,000 -100 % 0

ขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านโมน  หมู่ที่ 2  จํานวน  359,000  
บาท

0 0 0 359,000 -100 % 0

ขุดลอกสระบ้านถ่อน 0 0 0 0 100 % 274,000

โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก  บ้านคําตานา  หมู่ที่ 6  
(จํานวน  2  จุด)

0 0 252,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก  บ้านพันนา  หมู่ที่  1 0 0 260,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก  บ้านพันนานคร  หมู่ที่  12 0 0 283,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก  บ้านเมืองทอง  หมู่ที่  11 0 0 282,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก  บ้านโมน  หมู่ที่  2 0 0 257,182.42 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าบ้านเมือง
ทอง  หมู่ที่ 11 0 0 75,401.8 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง  บ้านพัน
นาใต้  หมู่ที่ 10 0 0 46,000 0 0 % 0

โครงการวางท่อประปาเพื่อการเกษตร  
บ้านพันนา  หมู่ที่ 1 0 0 0 0 100 % 97,000
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ปรับปรุงรางระบายนํ้า  บ้านพันนานคร  
หมู่ที่  12 (บ้านแม่กอง  สุมาลัย - บ้าน
นางสุภาพร  ผลบุตร)

0 0 0 0 100 % 104,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่ง
ก่อสร้าง 0 0 92,700 150,000 -33.33 % 100,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 2,605,784.22 4,438,200 3,900,000

รวมงบลงทุน 0 0 2,605,784.22 4,438,200 3,900,000

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 0 0 2,605,784.22 4,438,200 3,900,000

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 62,195 0 3,819,909.28 5,989,200 5,734,600

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 19,200 0 285,335 324,000 69.75 % 550,000

เงินประจําตําแหน่ง 0 0 38,500 42,000 0 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 6,050 0 116,490 133,500 6.67 % 142,400

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 2,950 0 22,000 24,000 -16.67 % 20,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 28,200 0 462,325 523,500 754,400

รวมงบบุคลากร 28,200 0 462,325 523,500 754,400

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 0 20,000 -50 % 10,000

ค่าเช่าบ้าน 0 0 30,000 36,000 16.67 % 42,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 30,000 56,000 52,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 32,300 0 0 % 0

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ประเทศและนอกราชอาณาจักร 0 0 7,072 20,000 -100 % 0

ค่าเดินทางไปราชการในประเทศและ
นอกราชอาณาจักร 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการควบคุมป้องกันและกําจัดโรค
พิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาลตําบลพันนา 0 0 0 0 100 % 25,000

โครงการสัตว์เลี้ยงสุขภาพดี  ส่งผลต่อชีวี
ประชาชนปลอดภัย 0 0 39,980 20,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 79,352 40,000 45,000

ค่าวัสดุ

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

วัสดุการเกษตร 4,375 0 0 10,000 100 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 3,900 10,000 170 % 27,000

รวมค่าวัสดุ 4,375 0 3,900 30,000 57,000

รวมงบดําเนินงาน 4,375 0 113,252 126,000 154,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 32,575 0 575,577 649,500 908,400
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งานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและป่าไม้

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง
มาจากพระราชดําริ ฯ 0 0 39,317 30,000 66.67 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 39,317 30,000 50,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 39,317 30,000 50,000

รวมงานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและป่าไม้ 0 0 39,317 30,000 50,000

รวมแผนงานการเกษตร 32,575 0 614,894 679,500 958,400

แผนงานการพาณิชย์

งานกิจการประปา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 13,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 13,000 0

ค่าวัสดุ

วัสดุก่อสร้าง 0 0 0 30,000 66.67 % 50,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 7,600 95,000 215.79 % 300,000

วัสดุอื่น 0 0 0 20,000 150 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 7,600 145,000 400,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0 0 0 50,000 300 % 200,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 50,000 200,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 7,600 208,000 600,000
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งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการ
ติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ
พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างระบบนํ้าประปาแบบถัง
นํ้าใส  ขนาด  100  ลบ.ม.  บ้านพันนา
ใต้  หมู่ที่  10

0 0 597,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างระบบนํ้าประปาแบบถัง
นํ้าใสขนาดขนาด  100  ลบ.ม.  บ้านแย้ 
 หมู่ที่  5

0 0 597,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างระบบประปาบ้าน
หนองปลาเข็ง  หมู่ที่  8 0 0 429,000 0 0 % 0

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ค่าก่อสร้างถังนํ้าใสขนาด  100  
ลูกบาศก์เมตร  ของระบบประปาบ้านงิ้ว  
หมู่ที่  4

0 0 0 606,000 -100 % 0

โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน  บ้าน
หนองปลาเข็ง  หมู่ที่ ๘ 0 0 0 180,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงท่อสูบนํ้าดิบระบบ
ประปา  บ้านงิ้ว  หมู่ที่ 4 0 0 39,550 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 1,662,550 786,000 0

รวมงบลงทุน 0 0 1,662,550 786,000 0

รวมงานกิจการประปา 0 0 1,670,150 994,000 600,000

รวมแผนงานการพาณิชย์ 0 0 1,670,150 994,000 600,000

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 0 0 129,303 156,900 -4.4 % 150,000
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 0 0 0 7,300,000 4.11 % 7,600,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 0 0 0 3,500,000 14.29 % 4,000,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 8,000 0 63,000 108,000 11.11 % 120,000

สํารองจ่าย 0 0 73,929 530,000 -43.4 % 300,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 0 0 133,762.5 155,500 2.89 % 160,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (กบท.) 0 0 316,560 351,460 2.61 % 360,640

รวมงบกลาง 8,000 0 716,554.5 12,101,860 12,690,640

รวมงบกลาง 8,000 0 716,554.5 12,101,860 12,690,640

รวมงบกลาง 8,000 0 716,554.5 12,101,860 12,690,640

รวมแผนงานงบกลาง 8,000 0 716,554.5 12,101,860 12,690,640

รวมทุกแผนงาน 628,108.4 0 25,900,424.38 44,018,000 46,470,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตําบลพันนา
อําเภอ สว่างแดนดิน   จังหวัดสกลนคร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 46,470,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 7,838,260 บาท

งบบุคลากร รวม 5,516,240 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 695,520 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่นายกเทศมนตรีจํานวน  1  คน  และรองนายก
เทศมนตรีจํานวน  2  คน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
เดือน  เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายก
เทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภา
เทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตรี  ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี  และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ
. 2554  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่ว
ไป (00111)  (สํานักปลัดเทศบาล)

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งให้แก่นายกเทศมนตรีจํานวน  1
  คน
และรองนายกเทศมนตรีจํานวน  2  คน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินเดือน  เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของ
นายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาล  รองประธาน
สภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตรี  ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี  และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ
. 2554  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)งานบริหารทั่ว
ไป (00111)(สํานักปลัดเทศบาล)

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นายกเทศมนตรีจํานวน  1  คน  และ
รองนายกเทศมนตรีจํานวน  2  คน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยเงินเดือน  เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายก
เทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภา
เทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตรี  ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี  และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554
  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่ว
ไป (00111)  
(สํานักปลัดเทศบาล) 
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เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 198,720 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการนายกเทศมนตรีจํานวน  1  คน 
และที่ปรึกษานายกเทศมนตรีจํานวน  1  คน  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน  เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่าง
อื่นของนายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาล  รอง
ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตรี  ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี  และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศ
บาล พ.ศ. 2554 ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110
)  งานบริหารทั่วไป (00111)  (สํานักปลัดเทศบาล)

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,490,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล  เดือนละ  15,180  บาท
จํานวน  1  คน  12  เดือน  เป็นเงิน  182,160  บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล  เดือนละ  12,420
  บาท
จํานวน  1  คน  12  เดือน  เป็นเงิน  149,040  บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล  เดือนละ  9,660  บาท
จํานวน  10  คน   12  เดือน  เป็นเงิน  1,159,200  บาท
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน  เงินค่าตอบแทนและ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี  รองนายก
เทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภา
เทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตรี  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  และการ
จ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554  ปรากฎในแผน
งานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111)  (สํานักปลัด
เทศบาล)

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,891,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,138,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาล  พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปีของพนักงานเทศบาล  จํานวน  6  อัตรา  ปรากฎในแผน
งานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) (สํานักปลัด
เทศบาล)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 54,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล  เช่น  เงินเพิ่มค่าการ
ครองชีพชั่วคราว  เงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุ
พิเศษ  ตําแหน่ง  นิติกร (พ.ต.ก.)ฯลฯ  ปรากฎในแผนงานบริหารทั่ว
ไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) (สํานักปลัดเทศบาล)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 228,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งนักบริหารงานท้องถิ่น  ตําแหน่งอํานวย
การท้องถิ่น  เงินประจําตําแหน่งวิชาชีพเฉพาะที่ตามระเบียบ ฯ ให้เบิกจ่าย
ได้
ปรากฎในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111
) (สํานักปลัดเทศบาล)  

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 421,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ  และพนักงานจ้าง
ทั่วไป  ปรากฎในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111) (สํานักปลัดเทศบาล)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 50,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ  และพนักงานจ้าง
ทั่วไป  เช่น  เงินเพิ่มค่าการครองชีพชั่วคราว  และอื่น ๆ ฯลฯ ปรากฎใน
แผนงานบริหารทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111) (สํานักปลัด
เทศบาล)
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งบดําเนินงาน รวม 2,043,020 บาท
ค่าตอบแทน รวม 263,020 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 50,620 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น  ให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ค่าตอบแทนคณะ
กรรมการตรวจการจ้าง  ค่าตอบแทนอปพร.  เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ใน
การเลือกตั้ง เงินรางวัล    เงินทําขวัญฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว  ฯลฯ
  ปรากฎในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111
) (สํานักปลัดเทศบาล)
◌ิ

ค่าเบี้ยประชุม จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้กับคณะกรรมการตรวจรายงายการ
ประชุม  คณะกรรมการแปรญัตติ ฯลฯ  ปรากฎในแผนงานบริหารทั่ว
ไป (00110)
งานบริหารทั่วไป (00111) (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 168,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ปราก
ฎในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) (สํานัก
ปลัดเทศบาล)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 14,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ
เบิกได้ศึกตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ปรากฎในแผนงานบริหารทั่ว
ไป (00110)
งานบริหารทั่วไป (00111) (สํานักปลัดเทศบาล)
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ค่าใช้สอย รวม 960,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้
         - ค่ารับวารสาร  สําหรับจ่ายเป็นค่าสมัครสมาชิกวารสารและหนังสือ
ทางวิชาการ  ค่าจ้างเหมาบริการจัดส่งหนังสือพิมพ์  วารสารที่อื่นที่จําเป็น
ค่าเย็บหนังสือ  เข้าปกหนังสือ  ค่าจ้างเหมาทําวารสารของ
เทศบาล           ฯลฯ  เป็นต้น  
         - ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  
เช่น  ค่าธรรมเนียมศาล  ค่าธรรมเนียมสัญญาเช่าที่ดิน ฯลฯ เป็นต้น
         - ค่าซักฟอก  เช่น  ค่าจ้างเหมาบริการซักฟอกผ้าประดับ  ผ้า
ม่าน  และอื่น ๆ ที่ใช้ในราชการของเทศบาลตําบลพันนา
         - ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล  สําหรับจ่ายเป็นค่าจ้างเหมากําจัดสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ
 
ฯลฯ  เป็นต้น
         - ค่าโฆษณาและเผยแพร่  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจ้าง
เหมา           โฆษณาและเผยแพร่ทางวิทยุกระจายเสียง  โทรทัศน์  โรง
มหรสพ  หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ  เป็นต้น
         - ค่าเบี้ยประกัน  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับค่าการประกันภัยรถ
ราชของเทศบาลตําบลพันนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การ       ใช้และการรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2548           ค่าประกันภัยทรัพย์สินของรัฐ  ค่าใช้จ่ายในการทําประกัน
อัคคีภัยโดย           ดําเนินการตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย  พ.ศ
. 2535  และที่           แก้ไขเพิ่มเติม  ฯลฯ เป็นต้น
         - ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทําป้่ายประชา
สัมพันธ์           ต่าง ๆ ในเขตเทศบาล  ค่าจ้างเหมาจัดทําบอร์ดประชา
สัมพันธ์  ค่าติดตั้งไฟฟ้า  ประปา  โทรศัพท์  จานรับสัญญาณดาวเทียม
หรือเคเบิลทีวี  ค่าจ้างเหมาพนักงานผลิตนํ้าประปา ฯลฯ เป็นต้น  ปราก
ฎในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) (สํานัก
ปลัดเทศบาล)
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 70,000 บาท
- ค่ารับรองเกี่ยวกับการต้อนรับบุคคล  จํานวน  30,000  บาท
  เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร  ค่าเครื่องดื่ม  ค่าของขวัญ  ค่าพิมพ์เอกสารค่าใช้
จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการด้วย  และค่าใช้จ่ายอื่น
ซึ่งจําเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรองเพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อน
รับ  บุคคลหรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศงาน  ตรวจงาน  หรือเยี่ยมชม  หรือ
ทัศนศึกษาดูงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  ซึ่่งร่วมต้อนรับ
บุคคล  หรือ  คณะบุคคลโดยคํานวณตั้งจ่ายในอัตราไม่เกินร้อยละ  1  ของ
รายได้รับ  จริงของปีงบประมาณที่ล่วงมา  โดยไม่รวมรายได้จากเงินอุด
หนุนเฉพาะ  กิจ  เงินกู้  เงินจ่ายขาดเงินสะสมและเงินที่มีผู้อุทิศให้  ตาม
หนังสือ  กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.4/ว 2381  ลงวันที่  28
  กรกฎาคม 
 2548   ปรากฎในแผนงานบริหารทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่ว
ไป (00111)  (สํานักปลัดเทศบาล)
- ค่าเลี้่ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการหรือ
คณะ  อนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตาม
ระเบียบ  จํานวน  30,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร  อาหารว่าง  ใน
การประชุมสภาท้องถิ่นหรือการ  ประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ฯลฯ   ปราก
ฎในแผนงานบริหารทั่วไป   (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) (สํานัก
ปลัดเทศบาล)   
- ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการรับเสด็จฯ และงานรัฐพิธีต่าง ๆ
  จํานวน 20,000  บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียมการรับเสด็จฯ และงานรัฐพิธีต่าง ๆ
  เช่น  ค่าวัสดุ - อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จําเป็นในการดําเนินงาน ฯลฯ  ปรากฎใน
แผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) (สํานักปลัด
เทศบาล)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร  เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ค่า
บริการจอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียม
ในการใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ของผู้บริหาร  สมาชิกสภา
เทศบาล  พนักงานเทศบาลพนักงานจ้าง  รวมถีงผู้ที่ได้รับคําสั่งให้เดินทาง
ไปราชการที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ กําหนดไว้  ปรากฎในแผน
งานบริหารงานทั่วไป (00110)
งานบริหารทั่วไป (00111) (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง จํานวน 300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกผู้บริหารท้องถิ่น  และสมาชิกสภาท้องถิ่น
ของเทศบาลตําบลพันนา  เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการเลือกตั้งเลือก
ตั้ง/หน่วยเลือกตั้งตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด (กรณีคณะ
กรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ และกรณีอื่นๆ) ค่าใช้จ่ายใน
การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง การให้ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายการเลือกตั้งแก่ประชาชนให้ทราบถึง สิทธิและหน้าที่ เพื่อส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น ตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   ค่าวัสดุอุปกรณ์
ต่าง ๆ   ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการเลือกตั้ง ฯลฯ
  ปรากฎในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111) (สํานักปลัดเทศบาล)

วันที่พิมพ์ : 1/9/2560  13:43:20 หน้า : 5/45



ค่าใช้จ่ายในการังวัดแนวเขตที่สาธารณประโยชน์ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรังวัดแนวเขตที่สาธารณประโยชน์  เช่น  ค่า
คนงานรังวัด  ค่าหลักเขตที่ดิน  ฯลฯ  
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
งานบริหารทั่วไป (00111)
(สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าพวงมาลัย  ช่อดอกไม้และพวงมาลา จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อพวงมาลัย  ช่อดอกไม้  กระเช้าดอกไม้  ดอกไม้  พวง
มาลาในงานรัฐพิธีต่าง ๆ  ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี  งานราชพิธีต่างๆ อัน
เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศ์ศานุวงศ์  ตลอดจนสิ่งของที่ใช้ในงานหรือ
กิจกรรมของเทศบาล  เช่น  พานพุ่มเงินพานพุ่มทอง  พานพุ่มดอกไม้
สด ฯลฯ  เพื่อใช้ในงานพิธีหรืองานราชพิธีที่จําเป็นและที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) 
งานบริหารทั่่วไป (00111)
(สํานักปลัดเทศบาล)

โครงการติดตั้งระบบโทรศัพท์ภายในอาคาร (ติดตั้งตู้สาขา) จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบโทรศัพท์ภายในอาคาร (ติดตั้งตู้
สาขา) เช่น  ค่าเดินสายโทรศัพท์  ค่าเครื่องโทรศัพท์  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
 ที่จําเป็น ฯลฯ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
งานบริหารทั่วไป (00111) (สํานักปลัดเทศบาล)

โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปกป้องสถานบันสําคัญของชาติ เช่น
ค่าวัสดุตามโครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ
ปรากฎในแผนงานบริหารทั่วไป (00110)
งานบริหารทั่วไป (00111)
(สํานักปลัด)

โครงการอบรมกฎหมายในชีวิตประจําวันแก่ประชาชน จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมกฎหมายในชีวิตประจําวันแก่
ประชาชน  เช่น  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ ฯลฯ 
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
งานบริหารทั่วไป (00111) (สํานักปลัดเทศบาล)

โครงการอบรมสัมมนาบุคลากรของเทศบาล  เพื่อปลูกจิตสํานึกในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมสัมมนาบุคลากรของ
เทศบาล  เพื่อปลูกจิตสํานึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและผล
ประโยชน์ทับซ้อน  เช่น  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  อาหารว่าง
ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ที่จําเป็นอื่น ๆ ฯลฯ  
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
งานบริหารทั่วไป (00111) (สํานักปลัดเทศบาล)

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดําเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชน จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยว
กับการดําเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชน  เช่น  ค่าอาหาร  ค่าอาหาร
ว่าง  
ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ในการดําเนินงาน ฯลฯ
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
งานบริหารทั่วไป (00111) (สํานักปลัดเทศบาล)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน  เพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ ฯลฯ  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าวัสดุ รวม 480,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพ  มีลักษณะใช้แล้วย่อมสิ้น
เปลืองหมดไป  แปรสภาพ  หรือไม่คงสภาพเดิม  เช่น  กระดาษต่าง ๆ
  ปากกา  ดินสอ  ลวดเย็บกระดาษ  กาว  แฟ้ม  เครื่องคิดเลข  หมึก
โรเนียว  ไม้บรรทัด  ยางลบ  นํ้าดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน  พระบรมฉายาลักษณ์  แผงปิดประกาศ  เก้าอี้พลาสติก ฯลฯ  ปราก
ฎในแผนงานบริหารงารทั่วไป  (00110)  งานบริหารทั่ว
ไป (00111) (สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น  ปลั๊กไฟ  เทปพันสายไฟ  
ถ่านไฟฉาย  ฯลฯ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  
งานบริหารทั่วไป (00111)  (สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุที่ใช้ในการทําความ
สะอาด  เช่น  แปรง  ไม้กวาด  เข่ง  มุ้ง  ผ้าปู่ที่นอน  ปลอก
หมอน  หมอน  ผ้าห่ม  ผ้าปูโต๊ะ 
ถ้วยชาม  ช้อนส้อม  แก้วนํ้า  จานรอง  กระจกเงา  ถาด ฯลฯ  ปรากฎใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 
(สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ เช่น  ยางนอก
ยางใน  แบตเตอรี่  ตลับลูกปืน  นํ้ามันเบรก  หัวเทียน  เบาะรถยนต์ ฯลฯ
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
งานบริหารทั่วไป (00111) (สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ เช่น นํ้ามันเบนซิน
นํ้ามันดีเซล  นํ้ามันเครื่อง  แก๊สหุงต้ม  นํ้ามันจารบี ฯลฯ  
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
งานบริหารทั่วไป (00111)  (สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร  เช่น สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและ
สัตว์ พันธุ์พืช  ปุ๋ย  พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์นํ้า  วัสดุเพาะชํา ฯลฯ ปรากฎใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111) (สํานัก
ปลัดเทศบาล)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่าง ๆ เช่น  กระดาษเขียน
โปสเตอร์  ฟิล์มถ่ายรูป  วีดีโอเทป  โฟม  แผ่นป้าย สี  พู่กัน เมมโมรี่การ์ด
 ฯลฯ  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110) 
งานบริหารทั่วไป (00111) (สํานักปลัดเทศบาล)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น กระดาษบันทึกข้อมูล  ผ้าหมึก
สําหรับเครื่องพิมพ์  ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์  แผ่นจัดเก็บ
ข้อมูล ฯลฯ  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (0011)
งานบริหารทั่วไป (00111) (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 340,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ในสํานักงานเทศบาล  สถานที่ที่อยู่ในความรับผิด
ชอบของเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง  3  ศูนย์   ฯลฯ
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
งานบริหารทั่วไป (00111) (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้าประปาที่ใช้ในสํานักงานเทศบาล  สถานที่ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของเทศบาล  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ ทั้ง  3  ศูนย์  ฯลฯ
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  
งานบริหารทั่วไป (00111) (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้บริการโทรศัพท์พื้นฐาน  และค่าใช้บริการโทรศัพท์
เคลื่อนที่ของผู้บริหาร  ประธานสภาเทศบาล  ที่ใช้ในการติดต่อราชการ
ของเทศบาลตําบลพันนา  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
งานบริหารทั่วไป (00111)  (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์  ค่าดวงตราไปรษณีย์ยากร  ค่าธรรมเนียมการ
โอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
งานบริหารทั่วไป (00111) (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต  ค่าธรรมเนียมการ
ใช้บริการ  และค่าสื่อสารอื่น ๆ ให้หมายรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการดังกล่าว  และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ฯลฯ 
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
งานบริหารทั่วไป (00111) (สํานักปลัดเทศบาล)
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งบลงทุน รวม 215,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 215,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด  13,000  บีทียู จํานวน 23,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด  13,000  บีทียู  สําหรับศูนย์
ยุติธรรมตําบลพันนา  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้
    1) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไม่ตํ่ากว่า  13,000  บีทียู
    2) ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
    3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็นขนาดไม่
เกิน        40,000  บีทียู  ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม        และฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5
    4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด  ทั้งหน่วยส่ง
ความ        เย็น  หน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
    5) เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ  สามรถดักจับอนุภาคฝุ่น
ละออง        และสามารถถอดล้างทําความสะอาดได้
        - ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน
        - ชนิดติดผนัง
สําหรับชนิดตู้ตั้งพื่้น  เป็นเครื่องปรับอากาศที่ไม่มีระบบฟอกอากาศ
    6) มีความหน่วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์
    7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  
        (1) แบบแยกส่วน  ประกอบด้วยอุปกรณ์  ดังนี้
             สวิตซ์  1  ตัว  ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว  4  เมตร  สาย
ไฟ             ยาวไม่เกิน  15  เมตร  จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของสํานักงบประมาณ  ประจําปี  พ.ศ. 2560  ปรากฏในแผนงานบริหาร
ทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) ตั้งอยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี  (พ
.ศ. 2561-2564)  ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร (สํานักปลัด)

จัดซื้อโพเดียม จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโพเดียมใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ของ
เทศบาล  จํานวน  2  ตัว ๆ ละ  15,000  บาท   โดยมีรายละเอียดดังนี้
     -  มีขนาดความกว้าง x ความ x  ความสูง ไม่น้อย
กว่า  0.50 x 70 x 80 ซม. 
จัดซื้อตามราคาซื้อขายของท้องถิ่น ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)   ตั้งอยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ
. 2561-2564)  ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร (สํานักปลัด
เทศบาล)
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จัดซื้อสุขาเคลื่อนที่ จํานวน 90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อห้องสุขาเคลื่อนที่  จํานวน  2  ห้อง ๆ ละ  45,000
  บาท
โดยมีรายละเอียด  ดังนี้
    - มีขนาดไม่น้อยกว่า  1.5 x 1.5 x 2.60  เมตร
    - โครงสร้างเป็นเหล็ก GI ชุบสังกะสี  พับขึ้นรูปด้วยการเชื่อม
    - มีระบบระบายนํ้าภายในโครงสร้าง
    - พื้นปูด้วยกระเบื่้อง
    - ไฟฟ้า 1 x 10  วัตต์  จํานวน  1  ชุด
    - พัดลมระบายอากาศไม่น้อยกว่า  6  นิ้ว  จํานวน  1  ชุด
    - ประตูบานเปิดขนาดไม่น้อยกว่า  90 x 190  เซนติเมตร  จํานวน  1
  ชุด
    - ชักโครก  จํานวน  1  ชุด
    - อ่างล้างหน้า  จํานวน  1  ชุด
จัดซื้อตามราคาซื้อขายของท้องถิ่น ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)   ตั้งอยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ
. 2561-2564)  ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร (สํานักปลัด
เทศบาล)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 จํานวน 22,000 บาท

 เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว) ราคา 22,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core)  
จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) ในกรณีที่มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 MB โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.8 GHz 
และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟฟิก (Graphics Processing Unit) 
ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ
2) ในกรณีที่มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
  1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความ  
      จําขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
  2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล  
      กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความ  
      จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
  3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ 
      Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจําหลัก
      ในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB  หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
- มDีVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มีContrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1
 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย
จัดซื้อตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร์  ประจําปี  พ.ศ
. 2560  ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปรากฎใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)   ตั้งอยู่
ในแผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)  ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการ
บริหาร (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่  ซึ่งยังไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติ  หรือค่าซ่อมกลาง  
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
งานบริหารทั่วไป (00111) (สํานักปลัดเทศบาล)
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งบเงินอุดหนุน รวม 64,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 64,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 64,000 บาท

เงินอุดหนุนโครงการขอรับการสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธี  
จํานวน  58,000  บาท
    เพื่อจ่ายอุดหนุนเทศบาลตําบลสว่างแดนดิน  ตามโครงการขอรับการ
สนับสนุนการจัดงานรัฐพิธี  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110
) งานบริหารทั่วไป (00111) (สํานักปลัดเทศบาล)

เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ
การจ้างระดับอําเภอ  จํานวน  6,000  บาท
   เพื่อจ่ายอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตําบลคําสะอาด  ตามโครงการสนับ
สนุนค่าใช้จ่ายศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างระดับอําเภอ  ปราก
ฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่วไป(00111) 
(สํานักปลัดเทศบาล)

งานบริหารงานคลัง รวม 2,668,100 บาท
งบบุคลากร รวม 2,250,700 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,250,700 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,696,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาล  และเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปีของพนักงานเทศบาล  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110)งานบริหารงานคลัง (00113) (กองคลัง)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง  สําหรับตําแหน่ง  อํานวยการท้อง
ถิ่น  และพนักงานที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ ปรากฎในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป(00110)  งานบริหารงานคลัง (00113) (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 436,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ  เงินปรับปรุงค่า
ตอบแทนต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้าง  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110)  งานบริหารงานคลัง (00113) (กองคลัง)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 58,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง  เช่น  เงินเพิ่มค่าการครอง
ชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างและอื่น ๆ ฯลฯ ปรากฎในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป  (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) (กองคลัง)

งบดําเนินงาน รวม 342,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 182,200 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น  ให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ค่าตอบแทนคณะ
กรรมการการจ้าง  เงินรางวัล  เงินทําขวัญฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว ฯลฯ  
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
งานบริหารงานคลัง (00113)  (กองคลัง)
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 114,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบ ฯปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111)(กองคลัง)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 38,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิก
ได้
ตามระเบียบ ฯ  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)งานบริหาร
ทั่วไป (00111)  (กองคลัง)

ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าจัดทํา
เอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับภาษีต่าง ๆ  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ค่าจ้าง
เหมาบริการ ฯลฯปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111)(กองคลัง)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล  พนักงานจ้าง  เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงค่า
พาหนะ
ค่าเช่าที่พัก  ค่าบริหารจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน  ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ  และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
งานบริหารทั่วไป (00111) (กองคลัง)

ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพและวัสดุคงทนถาวร  เช่น
กระดาษต่าง ๆ  ปากกา  ดินสอ  ลวดเย็บกระดาษ  กาว  แฟ้ม  เครื่องคิด
เลขหมึกโรเนียว  ไม้บรรทัด  ยางลบ  นํ้าดื่ม  ค่ารับวารสาร  หนังสือ
พิมพ์  ค่าหนังสือเกี่ยวกับกฎหมายต่าง ๆ  ฯลฯ  ปรากฎในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) (กองคลัง)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  กระดาษบันทึกข้อมูล  ผ้า
หมึกสําหรับเครื่องพิมพ์  ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์  แผ่นจัด
เก็บข้อมูล ฯลฯ  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)(กองคลัง)

งบลงทุน รวม 75,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 75,200 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร จํานวน 4,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ตําแหน่งอํานวยการท้องถิ่น  นักบริหารงานคลัง 
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงาน
คลัง (00113) (กองคลัง)
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จัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน จํานวน 28,800 บาท
- ค่าจัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อนจํานวน  3  หลัง ๆ ละ 5,600  บาท  
เป็นเงิน  16,800  บาท
        เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อนขนาดไม่น้อยกว่า
458 x 916 x 1,830  ซม.  ภายในมีชั้น  4  แผ่น  ปรับระดับได้

- ค่าจัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อนจํานวน  3  หลัง ๆ ละ 4,000  บาท  
เป็นเงิน  12,000  บาท  
        เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อนขนาดไม่น้อยกว่า
1,490 x 406 x 1,830 ซม.  ภายในมีชั้น  2  แผ่น  ปรับระดับ 
จัดซื้อตามราคาซื้อขายของท้องถิ่น  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) ตั้งอยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ
. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร (กองคลัง)

จัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็ก จํานวน 5,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็กขนาด  5  ฟุต  หรือขนาดไม่น้อย
กว่า
1,524 x 762 x 750  ซม. จํานวน  1  ตัว  จัดซื้อตามราคาซื้อขายของ
ท้องถิ่น  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงาน
คลัง (00113) ตั้งอยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์
ด้านการเมืองการบริหาร (กองคลัง)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสําหรับงานประมวลผล จํานวน 21,000 บาท

 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล * ราคา 21,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
จํานวน 1 หน่วย โดยมี
คุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) ในกรณีที่มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 MB ต้องมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.1 GHz และมีหน่วย
ประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8
 แกน หรือ
2) ในกรณีที่มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz 
และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถใน
การประมวลผลสูง
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
จํานวน 1 หน่วยหรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
- มDีVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth ได้เป็นอย่าง
น้อย
จัดซื้อตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร์  ประจําปี  พ.ศ
. 2560  ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปรากฎใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)   ตั้ง
อยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)  ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการ
บริหาร (กองคลัง)
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จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สีดํา  ชนิด Network แบบที่ 2 จํานวน 15,000 บาท
 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดํา ชนิด Network แบบ
ที่ 2 (33 หน้า/นาที) ราคา 15,000  บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 33 หน้าต่อนาที(ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดี
กว่า  จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
จัดซื้อตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร์  ประจําปี  พ.ศ
. 2560  ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปรากฎใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)   ตั้ง
อยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)  ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการ
บริหาร (กองคลัง)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 1,770,600 บาท

งบบุคลากร รวม 1,223,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,223,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 314,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาลและปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปีของพนักงานเทศบาล  ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภาย
ใน (00120)  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย (00123) (สํานักปลัด)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 811,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้เเก่พนักงานจ้าง  เงินปรับปรุงค่าตอบเเทน
ต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง  ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภาย
ใน (00120)  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย (00123) (สํานักปลัด)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 98,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง  เช่น  เงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราวให้เเก่พนักงานจ้างและอื่น ๆ  ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบ
ภายใน (00120)  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย (00123) (สํานักปลัด)

งบดําเนินงาน รวม 390,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 40,200 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้เเก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบ ฯ  ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน (00120)  งาน
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) (สํานักปลัด)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 4,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบ ฯ ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภาย
ใน (00120)  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย (00123) (สํานักปลัด)
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ค่าใช้สอย รวม 350,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน  เช่น  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ค่าใช้จ่ายในการอบรม
ต่าง ๆ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน (00120)  งาน
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) (สํานักปลัด)

โครงการป้องกันและเเก้ไขปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาล จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาล  เพื่อดําเนินการป้องกันและเเก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทาง
ถนนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  เช่น  เทศกาล
สงกรานต์  เทศกาลปีใหม่ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภาย
ใน (00120)  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย (00123) (สํานักปลัด)

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย  เช่น  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ที่จําเป็นอื่น ๆ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภาย
ใน (00120)  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย (00123) (สํานักปลัด)

โครงการฝึกอบรมทบทวน  อปพร. จํานวน 180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมทบทวน  อปพร. เช่น  ค่า
สมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง  ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นอื่น ๆ
 ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน (00120)  งานป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) (สํานักปลัด)

โครงสร้างเพิ่มประสิทธิภาพงานป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานป้องกันและระงับ
อัคคีภัยเบื้องต้น  เช่น  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง  ค่า
วัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นอื่น ๆ ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภาย
ใน (00120)  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย (00123) (สํานักปลัด)

งบลงทุน รวม 157,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 157,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อเก้าอี้คอมพิวเตอร์  จํานวน  1  ตัว จํานวน 3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้คอมพิวเตอร์  จํานวน  1  ตัว  โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 
   1.  มีขนาดไม่น้อยกว่า  กว้าง  53 ซม.  ลึก  58  ซม.  สูง  86  ซม.
    2.  ที่นั่งทําจากไม้อัดขึ้นรูป  บุฟองนํ้าหุ้มทับด้วยหนังเทียม
    3.  ที่ท้าวเเขนยาวไม่น้อยกว่า  26  มม.
    4.  ขาเก้าอี้  5  แฉก
จัดซื้อตามราคาซื้อขายของท้องถิ่น  ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบ
ภายใน(00120)งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123
) (สํานักปลัด)

วันที่พิมพ์ : 1/9/2560  13:43:20 หน้า : 17/45



ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง
ค่าจัดซื้อกระบองไฟกระพริบ  10  อัน ๆละ  750  บาท จํานวน 7,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกระบองไฟกระพริบ จํานวน 10  อัน ๆ
ละ 750  บาท จัดซื้อตามราคาซื้อขายของท้องถิ่น  ปรากฏในแผนงาน
รักษาความสงบภายใน (00120)  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย (00123) (สํานักปลัด)

ค่าจัดซื้อสายส่งนํ้าดับเพลิงยางสังเคราะห์พร้อมข้อต่อสวมเร็วขนาด  2.5  นิ้ว 
 2  เส้น ๆ ละ  13,500  บาท

จํานวน 27,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสายส่งนํ้าดับเพลิงยางสังเคราะห์  พร้อมข้อต่อสวม
เร็วขนาด  2.5  นิ้ว  จํานวน  2  เส้น จัดซื้อตามราคาซื้อขายของท้อง
ถิ่น  ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน (00120)  งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) (สํานักปลัด)

ค่าเติมนํ้ายาดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง จํานวน 19,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเติมนํ้ายาดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง จัดซื้อตามราคาซื้อขาย
ของท้องถิ่น  ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน (00120)  งาน
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) (สํานักปลัด)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติที่มีวงเงินเกินกว่า  5,000  บาท)  ปรากฏในแผนงาน
รักษาความสงบภายใน (00120)  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย (00123) (สํานักปลัด)

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,513,000 บาท

งบบุคลากร รวม 940,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 940,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 719,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาลและปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปีของพนักงานเทศบาล  ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (00211)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)  (กองการ
ศึกษา ฯ)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้กับตําแหน่งอํานวยการท้องถิ่นและ
พนักงานผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ  ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) (กองการ
ศึกษา ฯ)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 140,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้เเก่พนักงานจ้าง  เงินปรับปรุงค่าตอบเเทน
ต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง  ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (00210)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) (กองการ
ศึกษาฯ )

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 21,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง  เช่น  เงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราวให้เเก่พนักงานจ้างและอื่น ๆ  ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (00210)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) (กองการ
ศึกษา ฯ)
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งบดําเนินงาน รวม 542,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 142,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบเเทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจําปีให้เเก่พนักงานส่วนท้องถิ่น  ให้เป็นรายจ่ายอื่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561   ปรากฏ
ในแผนงานการศึกษา (00210)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา  (00211)  (กองการศึกษา ฯ)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้เเก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบ ฯ  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา  (00211)  (กองการศึกษา ฯ)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 8,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบ ฯ ปรากฏในเเผนงานการศึกษา (00210) งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)  (กองการศึกษา ฯ)

ค่าใช้สอย รวม 320,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้บุคคลทําการอย่างหนึ่งอย่างใดให้เเก่ผู้ 
ว่าจ้าง  เช่น  ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยครูผู้ดูเเลเด็ก  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บ
หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าโฆษณาหรือเผยเเพร่  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี  คําพิพากษา   ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล ฯลฯ  ปรากฏ
ในแผนงานการศึกษา  (00210)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา  (00211)  
(กองการศึกษา ฯ)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศและนอกราชอาณาจักร จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
เทศบาล  พนักงานจ้าง  เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ค่า
บริการจอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ  รวมถึงผู้ที่ได้รับ
คําสั่งให้เดินทางไปราชการที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ ปรากฏในแผน
งานการศึกษา (00210)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา  (00211)  (กองการศึกษา ฯ)

ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพมีลักษณะอันใช้แล้วย่อม
สิ้นเปลืองหมดไป  แปรสภาพ  หรือไม่คงสภาพเดิม  เช่น  กระดาษต่าง ๆ
ปากกา  ดินสอ  เป็ก  ลวดเย็บกระดาษ  กาว  แฟ้ม  เครื่องคิดเลข  หมึก
โรเนียว  ไม้บรรทัด  ยางลบ  ค่ารับวารสารเป็นค่าหนังสือพิมพ์  ค่าหนังสือ
เกี่ยวกับกฎหมายต่าง ๆ  ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)  (กองการ
ศึกษาฯ)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยเเพร่  เช่น  กระดาษเขียน
โปสเตอร์  พู่กันและสีปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)  งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) (กองการศึกษาฯ)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่นกระดาษบันทึกข้อมูล  ผ้าหมึก
สําหรับเครื่องพิมพ์  ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์  แผ่นจัดเก็บ
ข้อมูล ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา (00211) (กองการศึกษา ฯ)

งบลงทุน รวม 30,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 30,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อเก้าอี้สําหรับผู้บริหาร  จํานวน  2  ตัว ๆ ละ  4,500.-  บาท จํานวน 9,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สําหรับตําแหน่งอํานวยการท้องถิ่นและตําแหน่ง
นักบริหารการศึกษา  จํานวน  2  ตัวๆ ละ  4,500  บาท  จัดซื้อตามราคา
ซื้อขายของท้องถิ่น  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)  งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)  ตั้งอยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ
. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร (กองการศึกษา ฯ)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  จํานวน  1  เครื่อง จํานวน 21,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสําหรับงานประมวล
ผล  ราคา 21,000 บาท  มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
        - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกน
หลัก          (2 core) จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือดีกว่า นี้
            1) ในกรณีที่มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่
น้อยกว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย
กว่า  2.1 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟ
ฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ
           2) ในกรณีที่มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่
น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย
กว่า 2.5 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง
         - มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่
น้อยกว่า 8 GB
        - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB จํานวน 1 หน่วยหรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
       - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel 
และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
       - มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
       - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
      - สามารถใช้งาน Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth ได้เป็น
อย่างน้อย
จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจําปี  พ.ศ.  2560  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210
)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)  ตั้งอยู่ในแผนพัฒนาสี่
ปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร (กองการ
ศึกษา ฯ)
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 6,119,400 บาท
งบบุคลากร รวม 1,885,200 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,885,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,680,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้กับพนักงานครู
เทศบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งสามศูนย์  ปรากฏในเเผนงานการ
ศึกษา (00210)งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา(00212)(กอง
การศึกษา ฯ)

เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะครูชํานาญการ (คศ. 2) ปรากฏในเเผนงานการ
ศึกษา (00210)  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา  (00212) (กองการศึกษา ฯ)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 140,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบเเทนให้เเก่ผู้ช่วยครูผู้ดูเเลเด็ก  เงินปรับปรุงค่าตอบ
แทนต่าง ๆ ของผู้ช่วยครูผู้ดูเเลเด็กและอื่น ๆ  ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)(กอง
การศึกษา ฯ)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 23,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของผู้ช่วยครูผู้ดูเเลเด็ก เช่น  เงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราวให้เเก่ผู้ช่วยครูผู้ดูเเลเด็กและอื่น ๆ  ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (00210)  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) (กอง
การศึกษา ฯ)

งบดําเนินงาน รวม 2,221,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 12,600 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 12,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานครูเทศบาลที่มีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบ ฯ ปรากฏในเเผนงานการศึกษา (00210) งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) (กองการศึกษา ฯ)

ค่าใช้สอย รวม 969,200 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดงานวันเด็กเเห่งชาติ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันเด็กเเห่งชาติ  เช่น  ค่าของ
รางวัลสําหรับเด็ก ฯลฯ ปรากฏในเแผนงานการศึกษา ฯ
 (00210)            งานระดับก่อนวัยเรียนเเละประถมศึกษา (00212) ตั้ง
อยู่ในเเผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม  (กองการศึกษา ฯ)

โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันแม่เเห่งชาติ  ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ทั้ง  3  ศูนย์  สังกัดเทศบาลตําบลพันนา  เช่น  ค่าวัสดุที่จําเป็น  ค่า
อาหารว่าง  ค่านํ้าดื่ม ฯลฯ ปรากฏในเเผนงานการศึกษา (00210)งาน
ก่อนระดับวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) ตั้งอยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี (พ
.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  (กอง
การศึกษา ฯ)
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 904,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสื่อการเรียนสอน  วัสดุการศึกษา  เครื่องเล่นเสริม
พัฒนาการเด็ก  จํานวน  232,900  บาท  ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ทั้ง  3 ศูนย์  โดยมีรายละเอียดดังนี้
         1. ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพัน
นา  จํานวน  303,800  บาท
          2. ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
โมน  จํานวน  191,100  บาท
          3. ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามหนอง
สามัคคี  จํานวน  176,400  บาท
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งาน
ก่อนระดับวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) ตั้งอยู่ในแผนพัฒนาสี่
ปี  (พ.ศ.  2561-2564)  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม   
(กองการศึกษา ฯ) 

ค่าวัสดุ รวม 1,239,800 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น  ยาสีฟัน  ผงซัก
ฟอก  แปรงสีฟัน  แก้วนํ้า ฯลฯ สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งสาม
ศูนย์  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)  งานก่อนระดับวัยเรียนและ
ประถมศึกษา (00212) (กองการศึกษา ฯ)

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,149,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม)  สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดเทศบาลตําบลพันนา  เเละโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่ตําบลพันนา  ได้เเก่
     -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพันนา
     -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโมน
     -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามหนองสามัคคี
     -  โรงเรียนบ้านพันนา
     -  โรงเรียนบ้านโมน (เกาะแก้ววิทยา)
     -  โรงเรียนบ้านถ่อน
     -  โรงเรียนบ้านคําตานา
     -  โรงเรียนบ้านหนองหอยคันปลาเข็งไผ่ยาว
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210)  งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา (00212)  ตั้งอยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564
)  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม (กองการศึกษา ฯ)

วัสดุการศึกษา จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการ
ศึกษา  เช่น  กระดาษ  ปากกา  ดินสอ  กรรไกร  ยางลบ ไม้บรรทัด ฯลฯ
 สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งสามศูนย์  ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (00210)  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา (00212)  (กองการศึกษา ฯ)
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งบลงทุน รวม 95,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 95,600 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อชั้นวางของชนิดไม่มีบานปิด  2  หลัง ๆ ละ 550  บาท จํานวน 1,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นวางของชนิดไม่มีบานปิดสําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านโมน  จํานวน  2  หลัง ๆ  550  บาท   ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
    1.  มีขนาด  40 x 80  เซนติเมตร  
    2.  มีจํานวน  3  ช่อง
จัดซื้อตามราคาซื้อขายของท้องถิ่น  ปรากฏในเเผนงานการ
ศึกษา (00210)  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)  ตั้ง
อยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564)  ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการ
บริหาร (กองการศึกษา ฯ)

ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน  2  บาน จํานวน  3  หลังๆ ละ 4,700  
บาท

จํานวน 14,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน 2 บาน บานเลื่อน
กระจก สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามหนองสามัคคีและศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านโมนจํานวน 3 หลังๆ ละ 4,700  บาท  โดยมีขนาด  80 x 120
  เซ็นติเมตร  จัดซื้อตามราคาซื้อขายของท้องถิ่น  ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (00210)  งานก่อนระดับวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)  ตั้ง
อยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)  ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการ
บริหาร (กองการศึกษา ฯ)

ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบเหล็ก  4  ชั้น  จํานวน  1  หลัง จํานวน 5,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบเหล็ก  4  ชั้น  สําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านพันนา  จัดซื้อตามราคาซื้อขายของท้องถิ่น  ปรากฏใน
เเผนงานการศึกษา (00210)  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา (00212)  ตั้งอยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ
.  2561-2564)  ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร (กองการศึกษา ฯ)

ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ระดับ 3-6  จํานวน  1  ชุด จํานวน 4,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ระดับ 3 - 6  จํานวน  1  ชุด
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามหนองสามัคคี   จัดซื้อตามราคาซื้อขายของ
ท้องถิ่น  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)  งานก่อนระดับวัยเรียน
และประถมศึกษา (00212)  ตั้งอยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ
. 2561-2564)  ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร (กองการศึกษา ฯ)

ค่าจัดซื้อพัดลมติดผนังพร้อมติดตั้ง  จํานวน  8  ตัวๆ ละ 1,500  บาท จํานวน 12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมติดผนังพร้อมติดตั้ง  จํานวน  8  ตัว ๆ
ละ  1,500  บาท  สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโมนและศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสามหนองสามัคคี  โดยมีรายละเอียดดังนี้
    1.  ขนาดใบพัดไม่น้อยกว่า  16  นิ้ว
    2.  ปรับลมเเรงได้  3  ระดับ
    3.  มีฉลากประหยัดไฟเบอร์  5 
จัดซื้อตามราคาซื้อขายของท้องถิ่น  ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (00210)  งานก่อนระดับวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)  ตั้ง
อยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)  ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการ
บริหาร (กองการศึกษา ฯ)
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ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ค่าจัดซื้อลําโพงชุดช่วยสอน/เครื่องเสียงพกพาพร้อมพร้อมไมโครโฟน จํานวน 7,700 บาท

    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อลําโพงชุดช่วยสอน เครื่องเสียงพกพาพร้อม
ไมโครโฟน  สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามหนองสามัคคี  โดยมีราย
ละเอียดดังนี้
    1. ตู้ลําโพงขนาดไม่น้อยกว่า  8 นิ้ว
    2.  มีช่องรองรับ  USB/DVD/Biuetocth
    3.  มีไมค์ลอยย่าน  VHF  ไม่น้อยกว่า  2  ตัว
จัดซื้อตามราคาซื้อขายของท้องถิ่น  ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (00210)  งานก่อนระดับวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)  ตั้ง
อยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)  ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการ
บริหาร (กองการศึกษา ฯ)

จัดซื้อเครื่องเล่นดีวีดี  จํานวน  2  เครื่องๆ ละ 3,500  บาท จํานวน 7,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเล่น  ดีวีดี  จํานวน  2  เครื่อง ๆละ  3,500
  บาท  สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพันนาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสาม
หนองสามัคคี  โดยมีรายละเอียดดังนี้
    1.  อ่านแผ่น  BD/BD-R/D-RE/DVD/VCD/CD/CD-R/RW
    2.  มีเมนูการใช้งานภาษาไทย - อังกฤษ
    3. รองรับระบบภาพ  3D
จัดซื้อตามราคาซื้อขายของท้องถิ่น  ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (00210)  งานก่อนระดับวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)  ตั้ง
อยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)  ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการ
บริหาร (กองการศึกษา ฯ)

จัดซื้อโทรทัศน์ขนาด  32  นิ้ว  จํานวน  2  เครื่อง ๆ ละ 13,000  บาท จํานวน 26,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์ขนาด  32  นิ้ว  จํานวน  2  เครื่อง  สําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพันนาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามหนอง
สามัคคี  โดยมีรายละเอียดดังนี้
    1.  เป็นโทรทัศน์  LED
    2.  ระดับความละเอียดจอภาพ  1920x1080  พิกเซล
    3.  มีขนาด  32  นิ้ว
จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ ประจําปี พ.ศ
. 2560  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)  งานก่อนระดับวัยเรียน
และประถมศึกษา (00212) ตั้งอยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564
)  ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร (กองการศึกษา ฯ)  

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ค่าจัดซื้อเครื่องซักผ้า  จํานวน  1  เครื่อง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องซักผ้า  จํานวน  1  เครื่อง  สําหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านพันนา โดยมีรายละเอียดดังนี้
    1.  ความจุถังซักไม่น้อยกว่า  9  กิโลกรัม
    2.  มีฉลากประหยัดไฟเบอร์  5
    3.  ผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน  ISO  9001
จัดซื้อตามราคาซื้อขายของท้องถิ่น  ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (00210)  งานก่อนระดับวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)  ตั้ง
อยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)  ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการ
บริหาร (กองการศึกษา ฯ)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์  Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)  จํานวน  1  
เครื่อง

จํานวน 7,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโมน
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner 
และ FAX ภายในเครื่องเดียวกัน
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi 
หรือ 1200x4,800 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 33 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 15 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 10 ภาพต่อนาที (ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจําปี  พ.ศ.  2560  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)  งานก่อน
ระดับวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) ตั้งอยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี     (พ
.ศ.2561-2564)ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร(กองการศึกษา ฯ)
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,917,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,917,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 1,917,000 บาท

เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน  จํานวน  1,852,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันให้เเก่โรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในเขตพื้นที่ตําบลพันนา  ได้เเก่
    -  โรงเรียนบ้านพันนา
    -  โรงเรียนบ้านโมน (เกาะเเก้ววิทยา)
    -  โรงเรียนบ้านถ่อน
    -  โรงเรียนบ้านคําตานา
    -  โรงเรียนบ้านหนองหอยคันปลาเข็งไผ่ยาว
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)  งานระดับก่อนวัยเรียนเเละ
ประถมศึกษา (00212) ตั้งอยู่ในเเผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561-2564
) ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม(กองการศึกษา ฯ)

อุดหนุนโครงการเข้าค่ายพักเเรมลูกเสือ - เนตรนารี จํานวน 35,000
  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนในเขตพื้นที่ตําบลพันนา  ตามโครงการ
เข้าค่ายพักเเรมลูกเสือ - เนตรนารี  ปรากฏตามแผนงานการ
ศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) ตั้งอยู่
ใน   เเผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม  (กองการศึกษา ฯ)

อุดหนุนโครงการติวสอบ  O-NET  จํานวน   30,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนในเขตพื้นที่่ตําบลพันนาตามโครงการ
ติว สอบ  O-NETปรากฏตามแผนงานการศึกษา (00210)  งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)  ตั้งอยู่ในเเผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ
. 2561-2564)  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม(กอง
การศึกษา ฯ)

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 820,200 บาท

งบบุคลากร รวม 713,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 713,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 491,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาลและปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปีของพนักงานเทศบาล  ปรากฏในเเผนงานสาธารณ
สุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) (กอง
สาธารณสุขฯ)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้กับตําแหน่งอํานวยการท้องถิ่นและ
พนักงานผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ  ปรากฏในเเผนงานสาธารณ
สุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)(กอง
สาธารณสุข ฯ)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 138,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้เเก่พนักงานจ้าง  เงินปรับปรุงค่าตอบเเทน
ต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง  ปรากฏในเเผนงานสาธารณ
สุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) (กอง
สาธารณสุขฯ)
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง  เช่น  เงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราวให้เเก่พนักงานจ้างและอื่น ๆ  ปรากฏในเเผนงานสาธารณ
สุข (00220)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)  (กอง
สาธารณสุข ฯ)

งบดําเนินงาน รวม 86,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 46,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบเเทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจําปีให้เเก่พนักงานส่วนท้องถิ่น  ให้เป็นรายจ่ายอื่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561  ปรากฏ
ในเเผนงานสาธารณสุข (00220)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณ
สุข  (00221)   (กองสาธารณสุข ฯ)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้เเก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบ ฯ ปรากฏในเเผนงานสาธารณสุข  (00220)  งานบริหารทั่วไป  
เกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) (กองสาธารณสุข ฯ)

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าเดินทางไปราชการในประเทศและนอกราชอาณาจักร จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
เทศบาล  พนักงานจ้าง  เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะ  ค่าที่พัก  ค่าบริการ
จอดรถ ณ   ท่าอากาศยาน  ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ รวมถึงผู้ที่มีคําสั่งให้เดิน
ทางไปราชการ  ที่มีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบ ฯ  ปรากฏในเเผนงาน
สาธารณสุข (00220)   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณ
สุข (00221) (กองสาธารณสุข ฯ)

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพมีลักษณะอันใช้แล้วย่อม
สิ้นเปลือง  หมดไป  แปรสภาพ  หรือไม่คงสภาพเดิม  เช่น  กระดาษ
ต่าง ๆ ปากกา  ดินสอ  เป็ก  ลวดเย็บกระดาษ  กาว  แฟ้ม  เครื่องคิด
เลข  หมึกโรเนียว  ไม้บรรทัด  ยางลบ  ค่ารับวารสารเป็นค่าหนังสือ
พิมพ์  ค่าหนังสือเกี่ยวกับกฎหมายต่าง ๆ ปรากฏในเเผนงานสาธารณ
สุข  (00220)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) (กอง
สาธารณสุข ฯ)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์   เช่นกระดาษบันทึกข้อมูล   ผ้า
หมึกสําหรับเครื่องพิมพ์  ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์  แผ่นจัด
เก็บข้อมูล ฯลฯ  ปรากฏในเเผนงานสาธารณสุข  (00220)  งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) (กองสาธารณสุข ฯ)
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งบลงทุน รวม 21,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 21,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 21,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล  
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
    - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
        1) ในกรณีที่มีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.1 GHz 
และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่
น้อยกว่า 8 แกน หรือ
      2) ในกรณีที่มีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz 
และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถใน
การประมวลผลสูง
    - มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB
    - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
จํานวน 1 หน่วยหรือ ชนิด
จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจําปี  พ.ศ. 2560  ปรากฏในเเผนงานสาธารณสุข (00220
) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) ตั้งอยู่ในแผนพัฒนาสี่
ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร  (กอง
สาธารณสุข ฯ)

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 592,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 592,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 432,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 432,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้บุคคลทําการอย่างหนึ่งอย่างใดให้เเก่ผู้ 
รับจ้าง  เช่น  ค่าจ้างเหมาพนักงานกู้ชีพกู้ภัย  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บ
หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าโฆษณาหรือเผยเเพร่  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี  คําพิพากษา   ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล ฯลฯ  ปรากฏ
ในแผนงานสาธารณสุข  (00220)  งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอื่น (00223) (กองสาธารณสุข ฯ)

ค่าวัสดุ รวม 160,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่ใช้ในการฉีดพ่นหมอกควัน
กําจัดยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาลตําบลพัน
นา  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  (00220)  งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น (00223)  (กองสาธารณสุข ฯ)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุนํ้ายาเคมีพ่นหมอกควันกําจัด   ยุง
ลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก   และค่าวัสดุทรายอะเบท  ปรากฏในแผน
งานสาธารณสุข  (00220)  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุข
อื่น (00223)  (กองสาธารณสุข ฯ)
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,015,500 บาท

งบบุคลากร รวม 902,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 902,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 699,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาลและปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปีของพนักงานเทศบาล  ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห์ (00230)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห์ (00231) (กองสวัสดิการสังคม)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้กับตําแหน่งอํานวยการท้องถิ่นและ
พนักงานผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห์ (00230)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห์ (00231) (กองสวัสดิการสังคม)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 119,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้เเก่พนักงานจ้าง  เงินปรับปรุงค่าตอบเเทน
ต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง  ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห์ (00230)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห์ (00231) (กองสวัสดิการสังคม)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง  เช่น  เงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราวให้เเก่พนักงานจ้างและอื่น ๆ  ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห์ (00230)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห์ (00231) (กองสวัสดิการสังคม)

งบดําเนินงาน รวม 89,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 19,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบเเทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจําปีให้เเก่พนักงานส่วนท้องถิ่น  ให้เป็นรายจ่ายอื่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561  ปรากฏ
ในแผนงานสังคมสงเคราะห์  (00230)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห์ (00231) (กองสวัสดิการสังคม)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 9,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบ ฯปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห์ (00230)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห์  (00231) (กองสวัสดิการสังคม)  

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าเดินทางไปราชการในประเทศและนอกราชอาณาจักร จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
เทศบาล  พนักงานจ้าง  เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะ  ค่าที่พัก  ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน  ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ รวมถึงผู้ที่มีคําสั่งให้เดิน
ทางไปราชการที่มีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบ  ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห์ (00230)    งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห์ (00231) (กองสวัสดิการสังคม)
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ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพมีลักษณะอันใช้แล้วย่อม
สิ้นเปลือง  หมดไป  แปรสภาพ  หรือไม่คงสภาพเดิม  เช่น  กระดาษ
ต่าง ๆ ปากกา  ดินสอ  เป็ก  ลวดเย็บกระดาษ  กาว  แฟ้ม  เครื่องคิด
เลข  หมึกโรเนียว  ไม้บรรทัด  ยางลบ  ค่ารับวารสารเป็นค่าหนังสือ
พิมพ์  ค่าหนังสือเกี่ยวกับกฎหมายต่าง ๆ  ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห์ (00230)     
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (00231) (กองสวัสดิการสังคม)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่นกระดาษบันทึกข้อมูล  ผ้าหมึก
สําหรับเครื่องพิมพ์  ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์  แผ่นจัดเก็บ
ข้อมูล ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (00231) (กองสวัสดิการสังคม)

งบลงทุน รวม 24,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 24,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร จํานวน 9,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สําหรับผู้บริหาร  จํานวน  2  ตัว  โดยมีราย
ละเอียดดังนี้
    1.  ที่นั่งบุฟองนํ้า  หุ้มหนัง  PU  ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม
    2.  ที่วางแขนเหล็กชุบโครเมี่ยมหุ้มหนัง  PU
    3.  มีขาไม่น้อยกว่า 5 แฉก
    4.  สามารถปรับระดับสูงตํา◌่ได้
จัดซื้อตามราคาซื้อขายของท้องถิ่น  ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห์ (00230)    งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห์ (00231)  ตั้งอยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธ
ศาตร์ด้านการเมืองการบริหาร (กองสวัสดิการสังคม)

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง  จํานวน  1
  เครื่อง  โดยมีรายละเอียดดังนี้
    1.  ลําโพงขนาดไม่น้อยกว่า  15  นิ้้ว
    2.  กําลังขับพาวเวอร์แอมป์สูงสุดไม่น้อยกว่า  150  W
    3.  มีช่่องสําหรับเสียบ  USB และเล่น  MP3  ได้
    4.  มีเครื่องบันทึกเสียงในตัว
    5.  มีไมค์ลอยย่าน   VHF  จํานวนไม่น้อยกว่า  2  ตัว
    6.  สามารถใช้ไมโครโฟนสายได้
    7.  มีแบตเตอร์รี่สํารองในตัว
    8.  มีวอลุมปรับเสียงเบส  แหลม
จัดซื้อตามราคาซื้อขายของท้องถิ่น  ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห์ (00230) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์(00231
) ตั้งอยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาตร์ด้านการเมือง
การบริหาร (กองสวัสดิการสังคม)
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน รวม 3,183,300 บาท

งบลงทุน รวม 2,183,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,183,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านงิ้ว  หมู่ที่ 4  (บ้านงิ้ว - บ้านหนองหอย
คัน)

จํานวน 430,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านงิ้ว   หมู่ที่ 4 (บ้าน
งิ้ว - บ้านหนองหอยคัน) ขนาดผิวจราจร
กว้าง  5  เมตร  ยาว  150  เมตร   หนา 0.15  เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง
ข้างละ  0.00-0.50  เมตร พร้อมป้ายโครงการจํานวน  1  ป้าย (ตามแบบ
มาตรฐานเทศบาลตําบลพันนา  แบบเลขที่  ท-2561)   ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน  (00240)  งานไฟฟ้าและถนน (00242)  ตั้งอยู่ในแผน
พัฒนาสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (กอง
ช่าง)

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านเมืองทอง  หมู่ที่  11 (บ้านนายเสวียน  
โคตรสาลี -  นานายสัญญา  เสนคํา)

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านเมืองทอง  หมู่
ที่  11 (บ้านนายเสวียน  โคตรสาลี  -  นานายสัญญา  เสนคํา) ขนาดผิว
จราจรกว้าง  3  เมตร  ยาว  65  เมตร   หนา 0.15  เมตร ไหล่ทางลูกรัง
กว้างข้างละ  0.00-0.50  เมตร พร้อมป้ายโครงการจํานวน  1  ป้าย (ตาม
แบบมาตรฐานเทศบาลตําบลพันนา  แบบเลขที่  ท-2561)   ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน  (00240)  งานไฟฟ้าและถนน (00242)  ตั้งอยู่
ในแผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้น
ฐาน (กองช่าง)

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองหอยคัน  หมู่ที่ 7 (บ้านหนองหอย
คัน - บ้านงิ้ว)

จํานวน 430,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านหนองหอยคัน  หมู่
ที่ 7 (บ้านหนองหอยคัน - บ้านงิ้ว)  ขนาดผิวจราจร
กว้าง  5  เมตร  ยาว  150  เมตร   หนา 0.15  เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง
ข้างละ  0.00-0.50  เมตร พร้อมป้ายโครงการจํานวน  1  ป้าย (ตามแบบ
มาตรฐานเทศบาลตําบลพันนา  แบบเลขที่  ท-2561)   ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน  (00240)  งานไฟฟ้าและถนน (00242)  ตั้งอยู่ในแผน
พัฒนาสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (กอง
ช่าง)

ขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านโมน  หมู่ที่ 2 (บ้านนายสุพัฒน์  
แพนบุตร - ถนนนิตโย)

จํานวน 99,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   บ้านโมน  หมู่
ที่  2  (บ้านนายสุพัฒน์  แพนบุตร - ถนนนิตโย)  ขนาดผิวจราจรกว้างข้าง
ละ  1  เมตร  ยาว  180  เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  180  ตาราง
เมตร  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  (00240)  งานไฟฟ้าและ
ถนน (00242)  ตั้งอยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ
. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (กองช่าง)
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ขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2  ข้าง  บ้านพันนา  หมู่ที่ 1 (สายบ้านพัน
นา - บ้านถ่อน)

จํานวน 445,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  2  ข้างทางบ้านพัน
นา  หมู่ที่  1  (บ้านพันนา - บ้าถ่อน)  ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ยข้าง
ละ  0.5  เมตร  ยาว  800  เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  800  ตาราง
เมตร พร้อมป้ายโครงการจํานวน  1  ป้าย (ตามแบบมาตรฐานเทศบาล
ตําบลพันนา  แบบเลขที่  ท-2561) ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  (00240)  งานไฟฟ้าและถนน (00242)  ตั้งอยู่ในแผนพัฒนาสี่
ปี  (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (กองช่าง)

ขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2  ข้างทาง  บ้านงิ้ว  หมู่ที่  4 (วัดศรีบุญ
เรือง - สะพานลํานํ้ายาม)

จํานวน 212,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2  ข้างทาง บ้านงิ้ว  หมู่
ที่  4  (วัดศรีบุญเรือง - สะพานลํานํ้ายาม)  ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ยข้าง
ละ  0.5  เมตร  ยาว  370  เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  370  ตาราง
เมตร พร้อมป้ายโครงการจํานวน  1  ป้าย (ตามแบบมาตรฐานเทศบาล
ตําบลพันนา  แบบเลขที่  ท-2561) ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  (00240)  งานไฟฟ้าและถนน (00242)  ตั้งอยู่ในแผนพัฒนาสี่
ปี  (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (กองช่าง)

ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร  บ้านคําตานา  หมู่ที่  6  สายที่ 1 (สวน
นางละคร - นาพ่ออินตอง)  สายที่  2 (นานายสุบรรณ - นานายณัฐวุฒิ)

จํานวน 94,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร  บ้านคําตานา  หมู่
ที่  6  
สายที่  1  (สวนนางละคร - นาพ่ออินตอง)  ขนาดผิวจราจรกว้าง  3
  เมตร  ยาว  700  เมตร  ผิวจราจรหนาเฉลี่ย  0.30  เมตร 
สายที่  2  (นานายสุบรรณ - นานายณัฐวุฒิ) ขนาดผิวจราจรกว้าง  3
  เมตร  ยาว  500  เมตร  ผิวจราจรหนาเฉลี่ย  0.30  เมตร 
(ตามแบบมาตรฐานเทศบาลตําบลพันนา  แบบเลขที่  ท.001/2561
) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  (00240)  งานไฟฟ้าและ
ถนน (00242)  ตั้งอยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564
) ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (กองช่าง)

ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร  บ้านถ่อน  หมู่ที่ 3 (บ้านถ่อน - บ้านคํา
ตานา)

จํานวน 199,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร  บ้านถ่อน  หมู่
ที่  3  (บ้านถ่อน - คําตานา)  ขนาดผิวจราจร
กว้าง  4  เมตร  ยาว  2,100  เมตร  ผิวจราจรหนา
เฉลี่ย  0.25  เมตร  พร้อมป้ายโครงการจํานวน  1  ป้าย (ตามแบบ
มาตรฐานเทศบาลตําบลพันนา  แบบเลขที่  ท.002/2561) ปรากฏในแผน
งานเคหะและชุมชน  (00240)  งานไฟฟ้าและถนน (00242)  ตั้งอยู่ใน
แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้น
ฐาน (กองช่าง)
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ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร  บ้านพันนาใต้  หมู่ที่  10  จํานวน  2  
สาย  สายที่ 1(ถนนสายพันนา - หนองแสง - นานายชัชวาล  แสนพันธ์)  สาย
ที่  2  (บ้านพันนาใต้ - เหล่าเฒ่าเมี่ยง)

จํานวน 98,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร  บ้านพันนาใต้  หมู่
ที่  10  
สายที่  1  (ถนนสายบ้านพันนา - หนองแสง - นานายชัชวาล  แสน
พันธ์)  ขนาดผิวจราจรกว้าง  3  เมตร  ยาว  400  เมตร  ผิวจราจรหนา
เฉลี่ย  0.30  เมตร 
สายที่  2  (บ้านพันนาใต้ - เหล่าเฒ่าเมี่ยง) ขนาดผิวจราจรกว้าง  3
  เมตร  ยาว  850  เมตร  ผิวจราจรหนาเฉลี่ย  0.30  เมตร 
(ตามแบบมาตรฐานเทศบาลตําบลพันนา  แบบเลขที่  ท.003/2561
) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  (00240)  งานไฟฟ้าและ
ถนน (00242)  ตั้งอยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564
) ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (กองช่าง)

ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร  บ้านหนองหอยคัน  หมู่ที่  7  (บ้าน
หนองหอยคัน - ตลาดยาง)

จํานวน 76,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร  บ้านหนองหอย
คัน  หมู่ที่  7  (บ้านหนองหอยคัน - ตลาดยาง) ขนาดผิวจราจร
กว้าง  4  เมตร  ยาว  750  เมตร  ผิวจราจรหนาเฉลี่ย  0.30  เมตร (ตาม
แบบมาตรฐานเทศบาลตําบลพันนา  แบบเลขที่  ท.004/2561) ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน  (00240)  งานไฟฟ้าและถนน (00242)  ตั้งอยู่
ในแผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้น
ฐาน (กองช่าง)

งบเงินอุดหนุน รวม 1,000,300 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,000,300 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 1,000,300 บาท

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอสว่างแดนดิน  ในการขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตรซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
    1. ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร  บ้านแย้  หมู่ที่  5 (บ้านแย้ - หนอง
บ่อใหญ่)  จํานวน   96,100  บาท
    2. ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร  บ้านถ่อน  หมู่ที่  3 (บ้านถ่อน
 - นานาพ่อคําปิ่น)  จํานวน   85,900  บาท
    3. ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร  บ้านพันนานคร  หมู่ที่  12  (วัดป่า
บ้านพันนา - นานางคําเพียง)  จํานวน   197,100  บาท
    4.  ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้านคําตานา  หมู่ที่  6 (นานายสุ
บัน - นานางทิพย์เนตร)  จํานวน  84,100  บาท
    5.  ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร  บ้านคําตานา  หมู่ที่  6 (นานาย
เวียง  ธรรมอ่อน - สวนยางนายรัง  ธรรมสมบัติ)  จํานวน  99,400  บาท)
    6. ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้านคําตานา  หมู่ที่ 6 - บ้านถ่อน
  หมู่ที่  3 จํานวน  98,300  บาท
    7.  ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร  บ้านหนองไผ่ยาว  หมู่ที่  9 (นา
นายยุทธพงศ์ - นานายบุญจันทร์)  จํานวน  97,800  บาท
    8.  ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร  บ้านหนองไผ่ยาว  หมู่ที่  9 (นา
นายกิติศักดิ์  มายูร - นานายลุนณี  ชินบุตร)  จํานวน  71,700  บาท
    9. ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร  บ้านหนองไผ่ยาว  หมู่ที่  9 (นานาย
เฉลิมชัย - นานายสถาพร)  จํานวน  79,600  บาท
    10.  ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษาตร  บ้านพันนา  หมู่ที่  10  (บ้านพัน
นาใต้ - ป่าช้าเหล่าเฒ่าเมี่ยง)  จํานวน  90,300   ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน  (00240)  งานไฟฟ้าและถนน (00242)  ตั้งอยู่ในแผน
พัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน(กอง
ช่าง)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 360,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 360,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 360,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดเวทีประชาคม จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดเวทีประชาคมในเขตพื้นที่ตําบล  
พันนา  ซึ่งดําเนินการโดยเทศบาลตําบลพันนา  หรือเทศบาลตําบลพันนา
ร่วมกับหน่วยงานอื่น  เช่น  เวทีประชาคมเทศบาลพบประชาชน  เวที
ประชาคม ในการจัดทําแผนพัฒนา ฯลฯ ปรากฏในแผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน (00250)  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ของชุมชน (00252)  ตั้งอยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564
)  ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร (สํานักปลัด)

โครงการป้องกันการติดเชื้อ  HIV  และปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันการติดเชื้อ  HIV และปัญหา
การตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น  เช่น  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่า
อาหารว่าง  ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น ฯลฯ  ปรากฏในแผนงาน
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)  งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งของชุมชน (00252) ตั้งอยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ
.2561-2564)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและ
สังคม (กองสาธารณสุข ฯ)

โครงการป้องกันและเเก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและเเก้ไขปัญหายาเสพติดใน
เขตพื้นที่่ตําบลพันนา  เช่น  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าอาหาร
ว่าง  ค่าวัสดุ  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น ฯลฯ ปรากฏในแผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน (00250)  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้ม
แข็งของชุมชน (00252) ตั้งอยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ
.2561-2564)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและ
สังคม (สํานักปลัด)

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีและเเกนนําตําบลพันนา จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีและเเกนนํา
ตําบลพันนา  เช่น  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง  ค่า
วัสดุ  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น ฯลฯ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้ม
แข็งของชุมชน (00250)  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของ
ชุมชน (00252)  ตั้งอยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ
.2561-2564)  ยุทธศาสตร์ด้าน  การพัฒนาคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและ
สังคม (กองสวัสดิการสังคม)

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  เช่น  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าอาหาร
ว่าง     ค่าวัสดุ  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น ฯลฯ ปรากฏในแผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน (00250)  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้ม
แข็งของชุมชน (00252) ตั้งอยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ
.2561-2564)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและ
สังคม (กองสวัสดิการสังคม)
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โครงการสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนการจัดทําแผน
ชุมชน เช่น  ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคม ฯลฯ  ปรากฏในแผน
งานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)  งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งของชุมชน (00252)ตั้งอยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ
.2561-2564)  ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร (สํานักปลัด)

โครงการอบรมกิจการสภาเด็กเเละเยาวชน จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมกิจการสภาเด็กและ
เยาวชน  เช่น  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง  ค่า
วัสดุ  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น ฯลฯ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้ม
แข็งของชุมชน (00250)  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของ
ชุมชน (00252) ตั้งอยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)  ยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและสังคม (กองการศึกษา ฯ)

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสวัสดิการสังคมแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้ด้านสวัสดิการสังคมแก่
ผู้สูงอายุและผู้พิการ เช่น  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าอาหาร
ว่าง  ค่าวัสดุ  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น ฯลฯ ปรากฏในแผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน (00250)  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้ม
แข็งของชุมชน (00252)ตั้งอยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ
.2561-2564)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและ
สังคม (กองสวัสดิการสังคม)

โครงการอบรมอาชีพระยะสั้้น จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมอาชีพระยะสั้นสําหรับประชาชน
ทั่วไปที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรม  เช่น  ค่าสมนาคุณวิทยากร      ค่า
อาหาร  ค่าอาหารว่าง  ค่าวัสดุ  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น ฯลฯ ปรากฏ
ในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)  งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (00252)ตั้งอยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ
.2561-2564)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิเศรษฐกิจและ
สังคม (กองสวัสดิการสังคม)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 490,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 490,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 430,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการเเข่งขันกีฬาหมู่บ้านต้านยาเสพติด จํานวน 250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเเข่งกีฬาหมู่บ้านต้านยาเสพติดซึ่ง
ดําเนินการโดยเทศบาล เช่น ค่าจัดซื้ออุปรณ์ ค่าถ้วยรางวัล  ค่าจ้าง
เหมาบริการต่าง ๆ ฯลฯ ปรากฏในเเผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ (00260) งานกีฬาและนันทนาการ (00262) ตั้งอยู่ในแผน
พัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เศรษฐกิจและสังคม(กองการศึกษา ฯ)

โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันผู้สูงอายุ  ซึ่งดําเนินการโดย
เทศบาล  เช่น  ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ   ปรากฏในเเผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานกีฬาและ
นันทนาการ (00262)   ตั้งอยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ
.2561-2564) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและ
สังคม (กองสวัสดิการสังคม)
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โครงการจัดงานวันสตรีสากล จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสตรีสากล  สําหรับสตรีในเขตพื้นที่
ตําบลพันนา  ปรากฏในเเผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ (00260) งานกีฬาและนันทนาการ (00262) ตั้งอยู่ในแผน
พัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เศรษฐกิจและสังคม (กองสวัสดิการสังคม)

โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน  เช่น  ค่าจัดซื้อชุด
กีฬา  ค่าอุปกรณ์กีฬา ฯลฯ  ปรากฏในเเผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ (00260) งานกีฬาและนันทนาการ (00262) ตั้งอยู่ในแผน
พัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เศรษฐกิจและสังคม (กองการศึกษา ฯ)

ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬาประจําศูนย์กีฬาหมู่บ้าน  จํานวน  12  หมู่
บ้าน  เช่น  ค่าจัดซื้อลูกฟุตบอล ลูกตระกร้อ  ลูกวอลเลย์บอล ฯลฯ  ปรากฏ
ในแผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)  งานกีฬา
และนันทนาการ (00262) (กองการศึกษา ฯ)

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 116,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีต่าง ๆ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีบุญข้าวจี่  ประจําปีงบ
ประมาณ  พ.ศ  2561  เช่น  ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่
จําเป็นในการดําเนินงานตามโครงการ ฯลฯ ปรากฏในเเผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263) ตั้ง
อยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและสังคม (กองการศึกษา ฯ)

โครงการนํามวลชนเข้าร่วมงานวันวิสาขบูชา จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการนํามวลชนเข้าร่วมวันวิสาข
บูชา  เช่น     ค่าจ้างเหมายานพาหนะ  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ที่จําเป็น ฯลฯปรากฏในเเผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ (00260)         
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263) ตั้งอยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี        
(พ.ศ.2561-2564)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจ
และสังคม  (กองการศึกษา ฯ)

งบเงินอุดหนุน รวม 46,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 46,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตําบลตาลโกนตามโครงการ
กิจกรรมประกวดโคมบัวบูชาประเภทตกแต่งรถยนต์ขบวนแห่และ
กิจกรรมประกวดโต๊ะหมู่บูชาพระ  เนื่องในเทศกาลสัปดาห์วันวิสาข
บูชา  ประจําปี  พ.ศ.  2561  ปรากฏในเเผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263) ตั้งอยู่
ในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและสังคม (กองการศึกษา ฯ)
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เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลพันนา  ตามโครงการส่งเสริม
ประเพณีลอยกระทง  ปรากฏในเเผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263) ตั้งอยู่ใน
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเศรษฐกิจและสังคม (กองการศึกษา ฯ)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 1,834,600 บาท

งบบุคลากร รวม 1,184,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,184,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 800,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาลและปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปีของพนักงานเทศบาล  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา  (00310)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา (00311)  (กองช่าง)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้กับตําแหน่งอํานวยการท้องถิ่นและ
พนักงานผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา  (00310)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา (00311)  (กองช่าง)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 293,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้เเก่พนักงานจ้าง  เงินปรับปรุงค่าตอบเเทน
ต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา  (00310)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา (00311)  (กองช่าง)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 31,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง  เช่น  เงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราวให้เเก่พนักงานจ้างและอื่น ๆ  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา  (00310)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา (00311)  (กองช่าง)

งบดําเนินงาน รวม 599,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 74,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบเเทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจําปีให้เเก่พนักงานส่วนท้องถิ่น  ให้เป็นรายจ่ายอื่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561  ปรากฏ
ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (00310)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและการโยธา (00311)  (กองช่าง)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้เเก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบ ฯปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา  (00310)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา (00311)  (กองช่าง)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบ ฯ   ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา  (00310)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา (00311)  (กองช่าง)
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ค่าใช้สอย รวม 35,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการล้างอัดรูปที่ใช้ในกิจการเทศบาล  และค่าใช้จ่ายอื่น
 ๆ ที่จําเป็น  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (00310
)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา (00311)  (กอง
ช่าง)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าเดินทางไปราชการในประเทศและนอกราชอาณาจักร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
เทศบาล  พนักงานจ้าง  เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะ  ค่าที่พัก  ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน  ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ รวมถึงผู้ที่มีคําสั่งให้เดิน
ทางไปราชการที่มีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา  (00310)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา (00311)  (กองช่าง)

ค่าวัสดุ รวม 490,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพมีลักษณะอันใช้แล้วย่อม
สิ้นเปลือง  หมดไป  แปรสภาพ  หรือไม่คงสภาพเดิม  เช่น  กระดาษ
ต่าง ๆ ปากกา  ดินสอ  เป็ก  ลวดเย็บกระดาษ  กาว  แฟ้ม  เครื่องคิด
เลข  หมึกโรเนียว  ไม้บรรทัด  ยางลบ  ค่ารับวารสารเป็นค่าหนังสือ
พิมพ์  ค่าหนังสือเกี่ยวกับกฎหมายต่าง ๆ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา  (00310)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา (00311)  (กองช่าง)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุที่ใช้ในกิจการของเทศบาลตําบลพัน
นา    ได้เเก่  ไฟฟ้า  ฟิวส์  สวิตซ์ไฟฟ้า ฯลฯ ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา  (00310)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา (00311)  (กองช่าง)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  เช่น  ไม้ต่าง ๆ นํ้ามันทา
ไม้  ทินเนอร์  ทราย  ตะปู  กระเบื้อง  สังกะสี ฯลฯ  ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา  (00310)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา (00311)  (กองช่าง)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่นกระดาษบันทึกข้อมูล ผ้าหมึก
สําหรับเครื่องพิมพ์  ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์  แผ่นจัดเก็บ
ข้อมูล ฯลฯ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา  (00310)        งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา (00311)  (กองช่าง)

งบลงทุน รวม 51,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 51,600 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน  จํานวน  2  หลัง จํานวน 8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน  จํานวน  2  หลัง ๆ
 ละ 4,000  บาทขนาดไม่น้อยกว่า  1,490 x 406 x 1,830 ซม. จัดซื้อ
ตามราคาซื้อขายของท้องถิ่น  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา  (00310) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา (00311) ตั้งอยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาตร์
ด้านการเมืองการบริหาร  (กองช่าง) 
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ค่าจัดซื้อตู้เหล็กชนิดบานทึบ  จํานวน  2   หลัง จํานวน 11,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กชนิดบานทึบ  จํานวน  2  หลัง ๆ
 ละ 5,600  บาทจัดซื้อตามราคาซื้อขายของท้องถิ่น ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา  (00310) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา (00311) ตั้งอยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ
. 2561-2564) ยุทธศาตร์ด้านการเมืองการบริหาร  (กองช่าง) 

ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน  ระดับ 3 - 6 จํานวน 3,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน  ระดับ 3-6  จํานวน  1  ตัว  จัดซื้อตาม
ราคาซื้อขายของท้องถิ่น  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา  (00310) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา (00311)  ตั้งอยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาตร์
ด้านการเมืองการบริหาร(กองช่าง) 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 21,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน
    - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
        1) ในกรณีที่มีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.1 GHz 
และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟฟิก (Graphics Processing Unit) 
ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ
        2) ในกรณีที่มีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz 
และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถใน
การประมวลผลสูง
    - มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB
    - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
จํานวน 1 หน่วยหรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth ได้เป็นอย่าง
น้อย
 จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
คอมพิวเตอร์  ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ
สาร ประจําปี พ.ศ.  2560  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา (00310) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา (00311)  ตั้งอยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาตร์
ด้านการเมืองการบริหาร  (กองช่าง) 
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ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับกระดาษขนาด 
A3

จํานวน 7,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับ
กระดาษขนาด A3 
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
    - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
    - ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)
    - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อย
กว่า 30 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 10.2 ภาพต่อนาที (ipm)
    - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อย
กว่า 17 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.1 ภาพต่อนาที (ipm)
    - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
    - สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาด
ใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
คอมพิวเตอร์  ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ
สาร ประจําปี พ.ศ.  2560   ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา (00310) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา (00311)  ตั้งอยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาตร์
ด้านการเมืองการบริหาร  (กองช่าง) 

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 3,900,000 บาท
งบลงทุน รวม 3,900,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,900,000 บาท
อาคารต่าง ๆ

ก่อสร้างซุ้มประตูบ้านเมืองทอง  หมู่ที่  11 จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างซุ้มประตู  บ้านเมืองทอง  หมู่ที่  11  ขนาด
กว้าง  8  เมตร  สูง  5.80  เมตร  โครงถักเหล็กอาบสังกะสี  หลังคาโครง
เหล็กมุงด้วยแมทัลชีท  พร้อมป้ายโครงการ  จํานวน  1   ป้าย ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (00310)  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน (00321) ตั้งอยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  (00311)  (กองช่าง) 

ก่อสร้างห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์เทศบาลตําบลพันนา จํานวน 247,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างห้องเก็บวัสดุ  อุปกรณ์เทศบาลตําบลพันนา  ขนาด
กว้าง  7  เมตร  ยาว  7  เมตร  สูง  3  เมตร  พร้อมป้าย
โครงการ  จํานวน  1   ป้าย ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา  (00310)  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (00321) ตั้งอยู่ในแผน
พัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้น
ฐาน  (00311)  (กองช่าง) 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
ก่อสร้างท่อระบายนํ้า  บ้านแย้  หมู่ที่  5 จํานวน 494,000 บาท

ก่อสร้างท่อระบายนํ้า  บ้านแย้  หมู่ที่  5  ขนาดเส้นผ่านศูนย์
กลาง  0.60  เมตร  ยาว  275  เมตร  บ่อพัก  12  บ่อ พร้อมป้าย
โครงการ  จํานวน  1   ป้าย ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา  (00310)  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (00321)  ตั้งอยู่ในแผน
พัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้น
ฐาน  (00311)  (กองช่าง) 

วันที่พิมพ์ : 1/9/2560  13:43:23 หน้า : 40/45



ก่อสร้างรางระบายนํ้า  บ้านคําตานา  หมู่ที่  6  (บ้านนางดวงกมล  คนเที่ยง - 
บ้านนายมานิต  มะโนมัย)

จํานวน 466,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนํ้า  บ้านคําตานา  หมู่ที่  6  (บ้าน
นางดวงกมล  คนเที่ยง - บ้านนายมานิต  มะโนมัย)  ขนาด
กว้าง  0.50  เมตร  ยาว  207  เมตร  ลึก  0.50  เมตร  พร้อมป้าย
โครงการ  จํานวน  1   ป้าย ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา  (00310)  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (00321)  ตั้งอยู่ในแผน
พัฒนาสี่ปี   (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้น
ฐาน  (00311)  (กองช่าง) 

ก่อสร้างรางระบายนํ้า  บ้านพันนา  หมู่ที่  1 (บ้านนายปวิตร  หอมสร้อย - 
บ้านนางวิเศษ  โคตรเรือง)

จํานวน 450,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนํ้าบ้านพันนา  หมู่ที่  1 (บ้านนาย
ปวิตร  หอมสร้อย - บ้านนางวิเศษ  โคตรเรือง) ขนาด
กว้าง  0.50  เมตร   ยาว  194.60  เมตร  ลึก  0.50  เมตร  บ่อพัก
จํานวน  2  บ่อ  พร้อมป้ายโครงการ  จํานวน  1   ป้าย ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา  (00310)  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน (00321)  ตั้งอยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี   (พ.ศ
. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  (00311)  (กองช่าง) 

ก่อสร้างรางระบายนํ้า  บ้านพันนาใต้  หมู่ที่  10 (บ้านนางโสภา  ไชยเพชร - 
ห้วยคําอ้อ)

จํานวน 338,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนํ้าบ้านพันนาใต้  หมู่ที่ 10 (บ้านนาง
โสภา  ไชยเพชร - ห้วยคําอ้อ)  ขนาด
กว้าง  0.50  เมตร  ยาว  144.60  เมตร  ลึก  0.50  เมตร  บ่อ
พัก  2  บ่อ  พร้อมป้ายโครงการ  จํานวน  1   ป้าย ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา  (00310)  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน (00321)  ตั้งอยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  (00311)  (กองช่าง)

ก่อสร้างรางระบายนํ้า  บ้านพันนานคร  หมูู่ที่  12  ( บ้านพ่อเงิน  ซาภา - 
บ้านนางบุญมี  อินทองชู)

จํานวน 388,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนํ้า  บ้านพันนานคร  หมู่ที่  12 (บ้านพ่อ
เงิน  ซาพา - บ้านนางบุญมี  อินทองชู)  ขนาด
กว้าง  0.50  เมตร  ยาว  170   เมตร  ลึก  0.50  เมตร  พร้อมป้าย
โครงการ  จํานวน  1   ป้าย ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา  (00310)  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (00321)  ตั้งอยู่ในแผน
พัฒนาสี่ปี   (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้น
ฐาน  (00311)  (กองช่าง) 

ก่อสร้างรางระบายนํ้า  บ้านเมืองทอง  หมู่ที่  11 จํานวน 401,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนํ้าบ้านเมืองทอง  หมู่ที่  1 จํานวน  3
 ช่วง 
ช่วงที่  1  บ้านนางเกษแก้ว  เนื่องจากจันทร์ - บ้านนางวงเดือน  ชา
ประดิษฐ์ 
ขนาดกว้าง  0.50  เมตร  ยาว  59  เมตร  ลึก  0.50  เมตร  
ช่วงที่  2  บ้านนางเทพ  ไชยคุณ - บ้านนางคําไป่  ศิริบํารุง  ขนาด
กว้าง  0.50  เมตร  ยาว  59  เมตร  ลึก  0.50  เมตร
ช่วงที่  3  บ้านนางเกษร  ธรรมสิทธิ - บ้านนางวิลาวรรณ  อินทร
เกษม ขนาดกว้าง  0.50  เมตร  ยาว  60  เมตร  ลึก  0.50  เมตร     
พร้อมป้ายโครงการ  จํานวน  1   ป้าย ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา  (00310)  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (00321) ตั้งอยู่
ในแผนพัฒนาสี่ปี   (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้น
ฐาน  (00311)  (กองช่าง) 
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ก่อสร้างรางระบายนํ้า  บ้านโมน  หมู่ที่  2  (หน้าบ้านนายสุพัฒน์  แพนบุตร 
- ถนนนิตโย)

จํานวน 441,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนํ้า  บ้านโมน หมู่ที่  2 (หน้าบ้านนายสุ
พัฒน์  แพงบุตร - ถนนนิตโย) ขนาด
กว้าง  0.50  เมตร  ยาว  194.30  เมตร  ลึก  0.50  เมตร  บ่อพัก
จํานวน  1  บ่อ  พร้อมป้ายโครงการ  จํานวน  1   ป้าย ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา  (00310)  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน (00321)  ตั้งอยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  (00311)  (กองช่าง) 

ขุดลอกสระบ้านถ่อน จํานวน 274,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกสระบ้านถ่อน  ขนาดพื้นที่ปากบ่อ
เฉลี่ย  กว้าง  23  เมตร  ยาว  58  เมตร  ลึก  4  เมตร  ปริมาตรดินขุดไม่
น้อยกว่า  2,048  ลบ.ม.  พร้อมวางท่อเส้นผ่านศูนย์
กลาง  1  เมตร  จํานวน  58  ท่อน พร้อมป้าย
โครงการ  จํานวน  1   ป้าย ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา  (00310)  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (00321)  ตั้งอยู่ในแผน
พัฒนาสี่ปี   (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้น
ฐาน  (00311)  (กองช่าง) 

โครงการวางท่อประปาเพื่อการเกษตร  บ้านพันนา  หมู่ที่ 1 จํานวน 97,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อประปาเพื่อการเกษตร  บ้านพันนา  หมู่
ที่  1 ท่อ  PVC  ขนาด  ยาว  4  เมตร  ชั้น  8.5  ปลายบาน  นํ้ายาเชื่อท่อ
ขนาด 1,000  กรัม  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา  (00310)  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (00321)  ตั้งอยู่ในแผน
พัฒนาสี่ปี   (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้น
ฐาน  (00311)  (กองช่าง) 

ปรับปรุงรางระบายนํ้า  บ้านพันนานคร  หมู่ที่  12 (บ้านแม่กอง  สุมาลัย - 
บ้านนางสุภาพร  ผลบุตร)

จํานวน 104,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงรางระบายนํ้า  บ้านพันนานคร  หมู่ที่  12  (บ้าน
แม่กอง  สุมาลัย - บ้านนางสุภาพร  ผลบุตร)  ขุดลอกดินในราง  ขนาด
กว้าง  0.30 x 0.30  ระยะทาง  128  เมตร  ขุดดินในรางขนาด
กว้าง  0.40 x 1.00  เมตร  จํานวน  121  ฝา  พร้อมป้าย
โครงการ  จํานวน  1   ป้าย ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา  (00310)  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (00321)  ตั้งอยู่ในแผน
พัฒนาสี่ปี   (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้น
ฐาน  (00311)  (กองช่าง) 

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ ฯลฯ   ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา  (00310)  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (00321)   (กอง
ช่าง)

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 908,400 บาท

งบบุคลากร รวม 754,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 754,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 550,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาลและปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปีของพนักงานเทศบาล  ปรากฏในแผนงานการ
เกษตร  (00320)  งานส่งเสริมการเกษตร (00321)  (กองส่งเสริมการ
เกษตร)
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้กับตําแหน่งอํานวยการท้องถิ่นและ
พนักงานผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ  ปรากฏในแผนงานการ
เกษตร  (00320)  งานส่งเสริมการเกษตร (00321)                 
 (กองส่งเสริมการเกษตร)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 142,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้เเก่พนักงานจ้าง  เงินปรับปรุงค่าตอบเเทน
ต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง  ปรากฏในแผนงานการเกษตร  (00320)  งาน
ส่งเสริมการเกษตร (00321)  (กองส่งเสริมการเกษตร)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง  เช่น  เงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราวให้เเก่พนักงานจ้างและอื่น ๆ ปรากฏในแผนงานการ
เกษตร  (00320)  งานส่งเสริมการเกษตร (00321)  (กองส่งเสริมการ
เกษตร)

งบดําเนินงาน รวม 154,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 52,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบเเทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจําปีให้เเก่พนักงานส่วนท้องถิ่น  ให้เป็นรายจ่ายอื่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561  ปรากฏ
ในแผนงานการเกษตร  (00320)  งานส่งเสริมการ
เกษตร (00321) (กองส่งเสริมการเกษตร)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้เเก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบ ฯ  ปรากฏในแผนงานการเกษตร  (00320)  งานส่งเสริมการ
เกษตร (00321)  (กองส่งเสริมการเกษตร)

ค่าใช้สอย รวม 45,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าเดินทางไปราชการในประเทศและนอกราชอาณาจักร จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
เทศบาล  พนักงานจ้าง  เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะ  ค่าที่พัก  ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน  ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ รวมถึงผู้ที่มีคําสั่งให้เดิน
ทางไปราชการที่มีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบปรากฏในแผนงานการ
เกษตร  (00320)  งานส่งเสริมการเกษตร (00321)  (กองส่งเสริมการ
เกษตร)

โครงการควบคุมป้องกันและกําจัดโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาลตําบลพันนา จํานวน 25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการควบคุมป้องกันและกําจัดโรคพิษสุนัข
บ้าในเขตเทศบาลตําบลพันนา  ได้เเก่  ค่าวัสดุที่จําเป็นในการดําเนิน
งาน ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการเกษตร  (00320)  งานส่งเสริมการ
เกษตร (00321)ตั้งอยู่ในเแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ
. 2561-2564)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและ
สังคม  (กองส่งเสริมการเกษตร)
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ค่าวัสดุ รวม 57,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพมีลักษณะอันใช้แล้วย่อม
สิ้นเปลือง  หมดไป  แปรสภาพ  หรือไม่คงสภาพเดิม  เช่น  กระดาษ
ต่าง ๆ ปากกา  ดินสอ  เป็ก  ลวดเย็บกระดาษ  กาว  แฟ้ม  เครื่องคิด
เลข  หมึกโรเนียว  ไม้บรรทัด  ยางลบ  ค่ารับวารสารเป็นค่าหนังสือ
พิมพ์  ค่าหนังสือเกี่ยวกับกฎหมายต่าง ๆ  ปรากฏในแผนงานการ
เกษตร  (00320)  งานส่งเสริมการเกษตร (00321)  (กองส่งเสริมการ
เกษตร)

วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร  เช่น  อาหารสัตว์  พันธุ์พืช  ปุ๋ย  ที่
ใช้ในงานของเทศบาล  ปรากฏในแผนงานการเกษตร  (00320)  งานส่ง
เสริมการเกษตร (00321)  (กองส่งเสริมการเกษตร)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 27,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่นกระดาษบันทึกข้อมูล  ผ้าหมึก
สําหรับเครื่องพิมพ์  ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์  แผ่นจัดเก็บ
ข้อมูล ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการเกษตร  (00320)  งานส่งเสริมการ
เกษตร (00321)  (กองส่งเสริมการเกษตร)

งานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและป่าไม้ รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ฯ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโเครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จาก พระราชดําริ ฯ  เช่น  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าอาหาร
ว่าง  ค่าเดินทางไปราชการเพื่อศึกษาดูงาน  ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จํา
เป็น  ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320)งานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและ
ป่าไม้  (00322) ตั้งอยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ
.2561-2564)  ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งเเวด
ล้อม (สํานักปลัด)

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 600,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 600,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 400,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น  ไม้ต่าง ๆ แปรงทาสี  เหล็ก
เส้น   ประตูนํ้า  ท่อนํ้า  และอุปกรณ์ประปาอื่น ๆ ฯลฯ ปรากฏในแผนงาน
การพาณิชย์ (00330)  งานกิจการประปา (00332) (สํานักปลัด)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 300,000 บาท
เพื่อ่จ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์สําหรับใช้ในกิจการ
ประปา  เช่น  สารส้ม  คลอรีน  เวชภัณฑ์  เคมีภัณฑ์  นํ้ายาต่าง ๆ และ
อื่น ๆ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ (00330)  งานกิจการ
ประปา (00332) (สํานักปลัด)

วัสดุอื่น จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่ไม่เข้าลักษณะประเภทใดตามบัญชีจําแนก
ประเภทรายจ่าย  เช่น  มิเตอร์นํ้า  ตะเเกรงกันสวะ  หัวเชื่อมแก๊ส  หัววาล์ว
เปิด-ปิดเเก๊สและอื่น ๆ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการ
พาณิชย์ (00330)  งานกิจการประปา (00332) (สํานักปลัด)

วันที่พิมพ์ : 1/9/2560  13:43:23 หน้า : 44/45



ค่าสาธารณูปโภค รวม 200,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ในกิจการประปาที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
เทศบาลตําบลพันนา  ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ (00330)  งาน
กิจการประปา (00332) (สํานักปลัด)

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 12,690,640 บาท

งบกลาง รวม 12,690,640 บาท
งบกลาง รวม 12,690,640 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 150,000 บาท

เพื่อหักจ่ายสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างร้อย
ละ 5 ของ  ค่าจ้างที่เทศบาลจะต้องจ่ายให้แก่พนักงานจ้างที่อยู่ในความรับ
ผิดชอบของเทศบาลตําบลพันนา  คํานาณตามพระราชบัญญัติประกัน
สังคม  ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410)  งานงบ
กลาง (00411) (สํานักปลัด)

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 7,600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ที่มีอายุ  60  ปี  บริบูรณ์ขึ้น
ไป  และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลัก
เกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น                พ.ศ. 2522  และได้ขอขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้
กับเทศบาลตําบลพันนาแล้ว  ปรากฏในเเผนงานงบ
กลาง (00410)  งานงบกลาง (00411) (กองสวัสดิการสังคม)

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 4,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการหรือทุพลภาพ  ในเขต
เทศบาลตําบลพันนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์
การจ่ายเบี้ยยังชีพความพิการ  พ.ศ. 2553  ปรากฏในเเผนงานงบ
กลาง (00410)  งานงบกลาง (00411)  (กองสวัสดิการสังคม)

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์
ได้รับรองและวินิจฉัยแล้ว  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์ พ.ศ. 2548
 ปรากฏในเเผนงานงบกลาง (00410)  งานงบกลาง (00411)  
(กองสวัสดิการสังคม)

สํารองจ่าย จํานวน 300,000 บาท
เพื่อจ่ายในกรณีจําเป็นหรือบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชน  เช่น ไฟไหม้  เหตุเกิดจากอุทกภัย  ภัยแล้ง  ภัยหนาวฯลฯ
  กรณีไม่สามารถคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า ปรากฏในเเผนงานงบ
กลาง (00410)  งานงบกลาง (00411)  (สํานักปลัด)

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 160,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล
ตําบลพันนา  โดยจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ  50  ของค่าบริการสาธารณสุขที่
ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเเห่งชาติตามประกาศคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพเเห่งชาติ  ปรากฏในเเผนงานงบ
กลาง (00410)  งานงบกลาง (00411)  (สํานักปลัด)

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 360,640 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
คํานวณไว้ตั้งจ่ายร้อยละ  2  ของรายได้ตามงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  แต่
ไม่รวมรายได้พันธบัตร  เงินกู้  เงินที่มีผู้อุทิศให้  หรือเงินอุดหนุน ปรากฏ
ในเเผนงานงบกลาง (00410)  งานงบกลาง (00411)  (สํานักลัด)
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 160,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 120,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 150,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 7,600,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

360,640

สํารองจ่าย 300,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 4,000,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 142,400 293,000 119,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 20,000 31,000 24,000

เงินเดือนพนักงาน 550,000 800,000 699,500

เงินวิทยฐานะ

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 60,000 60,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 18,000 9,000

ค่าเบี้ยประชุม

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 160,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 120,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 150,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 7,600,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

360,640

สํารองจ่าย 300,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 4,000,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 120,000 120,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1,490,400 1,490,400

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

198,720 198,720

เงินเดือนนายก/รองนายก 695,520 695,520

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 120,000 120,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 138,000 280,400 811,000 857,200 2,641,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 54,000 54,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 24,000 44,000 98,400 108,900 350,300

เงินเดือนพนักงาน 491,200 2,399,000 314,000 3,834,200 9,087,900

เงินวิทยฐานะ 42,000 42,000

เงินประจําตําแหน่ง 60,000 60,000 288,000 570,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 21,400 4,200 52,600 105,200

ค่าเบี้ยประชุม 30,000 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

10,000 20,000 10,000

ค่าเช่าบ้าน 42,000 36,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 5,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ประเพณีต่าง ๆ 50,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการใน
ประเทศและนอกราช
อาณาจักร

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร
ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตั้ง

ค่าใช้จ่ายในการังวัด
แนวเขตที่สาธารณ
ประโยชน์
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน

ค่าเดินทางไปราชการ
ในประเทศและนอก
ราชอาณาจักร

20,000 30,000 30,000

ค่าพวงมาลัย  ช่อ
ดอกไม้และพวงมาลา

โครงการเเข่งขันกีฬา
หมู่บ้านต้านยาเสพติด 250,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

10,000 50,000 80,620 180,620

ค่าเช่าบ้าน 36,000 84,000 36,000 282,000 516,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 432,000 250,000 280,000 967,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ 70,000 70,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ประเพณีต่าง ๆ 50,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการใน
ประเทศและนอกราช
อาณาจักร

70,000 70,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

130,000 130,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตั้ง 300,000 300,000

ค่าใช้จ่ายในการังวัด
แนวเขตที่สาธารณ
ประโยชน์

20,000 20,000

ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน

20,000 20,000

ค่าเดินทางไปราชการ
ในประเทศและนอก
ราชอาณาจักร

20,000 100,000

ค่าพวงมาลัย  ช่อ
ดอกไม้และพวงมาลา 10,000 10,000

โครงการเเข่งขันกีฬา
หมู่บ้านต้านยาเสพติด 250,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการควบคุม
ป้องกันและกําจัดโรค
พิษสุนัขบ้าในเขต
เทศบาลตําบลพันนา

25,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
เเห่งชาติ
โครงการจัดงานวันผู้
สูงอายุ 50,000

โครงการจัดงานวันแม่
แห่งชาติศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

โครงการจัดงานวัน
สตรีสากล 30,000

โครงการจัดเวที
ประชาคม 20,000

โครงการติดตั้งระบบ
โทรศัพท์ภายในอาคาร 
(ติดตั้งตู้สาขา)
โครงการนํามวลชนเข้า
ร่วมงานวันวิสาขบูชา 20,000

โครงการปกป้อง
สถาบันสําคัญของชาติ
โครงการป้องกันการ
ติดเชื้อ  HIV  และ
ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่
พร้อมในวัยรุ่น

30,000

โครงการป้องกันและ
เเก้ไขปัญหายาเสพติด 30,000

โครงการป้องกันและ
เเก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ
บนท้องถนนช่วง
เทศกาล

โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

โครงการฝึกอบรม
ทบทวน  อปพร.
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการควบคุม
ป้องกันและกําจัดโรค
พิษสุนัขบ้าในเขต
เทศบาลตําบลพันนา

25,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
เเห่งชาติ 50,000 50,000

โครงการจัดงานวันผู้
สูงอายุ 50,000

โครงการจัดงานวันแม่
แห่งชาติศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

15,000 15,000

โครงการจัดงานวัน
สตรีสากล 30,000

โครงการจัดเวที
ประชาคม 20,000

โครงการติดตั้งระบบ
โทรศัพท์ภายในอาคาร 
(ติดตั้งตู้สาขา)

50,000 50,000

โครงการนํามวลชนเข้า
ร่วมงานวันวิสาขบูชา 20,000

โครงการปกป้อง
สถาบันสําคัญของชาติ 20,000 20,000

โครงการป้องกันการ
ติดเชื้อ  HIV  และ
ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่
พร้อมในวัยรุ่น

30,000

โครงการป้องกันและ
เเก้ไขปัญหายาเสพติด 30,000

โครงการป้องกันและ
เเก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ
บนท้องถนนช่วง
เทศกาล

100,000 100,000

โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

20,000 20,000

โครงการฝึกอบรม
ทบทวน  อปพร. 180,000 180,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มสตรีและ
เเกนนําตําบลพันนา

100,000

โครงการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมแข่งขัน 100,000

โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้ตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

50,000

โครงการสนับสนุนการ
จัดทําแผนชุมชน 10,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา
โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริ ฯ

50,000

โครงการอบรม
กฎหมายในชีวิตประจํา
วันแก่ประชาชน
โครงการอบรมกิจการ
สภาเด็กเเละเยาวชน 50,000

โครงการอบรมสัมมนา
บุคลากรของเทศบาล  
เพื่อปลูกจิตสํานึกใน
การป้องกันและปราบ
ปรามการทุจริตและผล
ประโยชน์ทับซ้อน
โครงการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการ
ดําเนินงานของศูนย์
ยุติธรรมชุมชน

โครงการอบรมให้
ความรู้ด้านสวัสดิการ
สังคมแก่ผู้สูงอายุและผู้
พิการ

20,000

โครงการอบรมอาชีพ
ระยะสั้้น 50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มสตรีและ
เเกนนําตําบลพันนา

100,000

โครงการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมแข่งขัน 100,000

โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้ตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

50,000

โครงการสนับสนุนการ
จัดทําแผนชุมชน 10,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

904,200 904,200

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริ ฯ

50,000

โครงการอบรม
กฎหมายในชีวิตประจํา
วันแก่ประชาชน

30,000 30,000

โครงการอบรมกิจการ
สภาเด็กเเละเยาวชน 50,000

โครงการอบรมสัมมนา
บุคลากรของเทศบาล  
เพื่อปลูกจิตสํานึกใน
การป้องกันและปราบ
ปรามการทุจริตและผล
ประโยชน์ทับซ้อน

30,000 30,000

โครงการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการ
ดําเนินงานของศูนย์
ยุติธรรมชุมชน

30,000 30,000

โครงการอบรมให้
ความรู้ด้านสวัสดิการ
สังคมแก่ผู้สูงอายุและผู้
พิการ

20,000

โครงการอบรมอาชีพ
ระยะสั้้น 50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงสร้างเพิ่ม
ประสิทธิภาพงาน
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัยเบื้องต้น

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุคอมพิวเตอร์ 27,000 20,000 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 150,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

วัสดุกีฬา 60,000

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 300,000

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุการเกษตร 20,000

วัสดุก่อสร้าง 50,000 300,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วัสดุสํานักงาน 10,000 20,000 20,000

วัสดุอื่น 50,000

วัสดุการศึกษา

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล

ค่าไฟฟ้า 200,000

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงสร้างเพิ่ม
ประสิทธิภาพงาน
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัยเบื้องต้น

30,000 30,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 70,000 70,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 50,000 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000 30,000 60,000 167,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,000 155,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 60,000 300,000 360,000

วัสดุกีฬา 60,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 60,000 20,000 80,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 100,000 400,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,149,800 1,149,800

วัสดุการเกษตร 5,000 25,000

วัสดุก่อสร้าง 350,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 20,000 20,000 40,000

วัสดุสํานักงาน 10,000 30,000 100,000 190,000

วัสดุอื่น 50,000

วัสดุการศึกษา 30,000 30,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม 50,000 50,000

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล 20,000 20,000

ค่าไฟฟ้า 200,000 400,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 20,000 20,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 50,000 50,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ค่าจัดซื้อเก้าอี้
คอมพิวเตอร์  จํานวน  
1  ตัว

ค่าจัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร 9,000

ค่าจัดซื้อเก้าอี้สําหรับผู้
บริหาร  จํานวน  2  ตัว 
ๆ ละ  4,500.-  บาท
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับ
อากาศขนาด  13,000 
 บีทียู

ค่าจัดซื้อชั้นวางของ
ชนิดไม่มีบานปิด  2  
หลัง ๆ ละ 550  บาท

ค่าจัดซื้อตู้กระจกบาน
เลื่อน  จํานวน  2  หลัง 8,000

ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร
ชนิดบานเลื่อน  2  
บาน จํานวน  3  หลังๆ 
ละ 4,700  บาท

ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร
แบบเหล็ก  4  ชั้น  
จํานวน  1  หลัง
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กชนิด
บานทึบ  จํานวน  2   
หลัง

11,200

ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน  
ระดับ 3 - 6 3,500

ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน
พร้อมเก้าอี้ระดับ 3-6  
จํานวน  1  ชุด

ค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง
พร้อมติดตั้ง  จํานวน  
8  ตัวๆ ละ 1,500  
บาท

จัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร

จัดซื้อตู้กระจกบาน
เลื่อน

จัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็ก
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ค่าจัดซื้อเก้าอี้
คอมพิวเตอร์  จํานวน  
1  ตัว

3,000 3,000

ค่าจัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร 9,000

ค่าจัดซื้อเก้าอี้สําหรับผู้
บริหาร  จํานวน  2  ตัว 
ๆ ละ  4,500.-  บาท

9,000 9,000

ค่าจัดซื้อเครื่องปรับ
อากาศขนาด  13,000 
 บีทียู

23,000 23,000

ค่าจัดซื้อชั้นวางของ
ชนิดไม่มีบานปิด  2  
หลัง ๆ ละ 550  บาท

1,100 1,100

ค่าจัดซื้อตู้กระจกบาน
เลื่อน  จํานวน  2  หลัง 8,000

ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร
ชนิดบานเลื่อน  2  
บาน จํานวน  3  หลังๆ 
ละ 4,700  บาท

14,100 14,100

ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร
แบบเหล็ก  4  ชั้น  
จํานวน  1  หลัง

5,500 5,500

ค่าจัดซื้อตู้เหล็กชนิด
บานทึบ  จํานวน  2   
หลัง

11,200

ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน  
ระดับ 3 - 6 3,500

ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน
พร้อมเก้าอี้ระดับ 3-6  
จํานวน  1  ชุด

4,500 4,500

ค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง
พร้อมติดตั้ง  จํานวน  
8  ตัวๆ ละ 1,500  
บาท

12,000 12,000

จัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร 4,500 4,500

จัดซื้อตู้กระจกบาน
เลื่อน 28,800 28,800

จัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็ก 5,900 5,900
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อโพเดียม

จัดซื้อสุขาเคลื่อนที่

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  
จํานวน  1  เครื่อง

ค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
สําหรับงานประมวลผล

21,000

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์  
Multifunction แบบ
ฉีดหมึก (Inkjet)  
จํานวน  1  เครื่อง

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์
แบบฉีดหมึก (Inkjet 
Printer) สําหรับ
กระดาษขนาด A3

7,900

จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ต
บุ๊กสําหรับงานประมวล
ผล

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์สําหรับ
งานประมวลผลแบบที่ 
1

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์หรือชนิด LED 
สีดํา  ชนิด Network 
แบบที่ 2
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ค่าจัดซื้อเครื่องซักผ้า  
จํานวน  1  เครื่อง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อโพเดียม 30,000 30,000

จัดซื้อสุขาเคลื่อนที่ 90,000 90,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  
จํานวน  1  เครื่อง

21,000 21,000

ค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
สําหรับงานประมวลผล

21,000

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์  
Multifunction แบบ
ฉีดหมึก (Inkjet)  
จํานวน  1  เครื่อง

7,700 7,700

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์
แบบฉีดหมึก (Inkjet 
Printer) สําหรับ
กระดาษขนาด A3

7,900

จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ต
บุ๊กสําหรับงานประมวล
ผล

21,000 21,000

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์สําหรับ
งานประมวลผลแบบที่ 
1

22,000 22,000

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์หรือชนิด LED 
สีดํา  ชนิด Network 
แบบที่ 2

15,000 15,000

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล

21,000 21,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ค่าจัดซื้อเครื่องซักผ้า  
จํานวน  1  เครื่อง 10,000 10,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 100,000 50,000 150,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

ค่าจัดซื้อเครื่องขยาย
เสียงเคลื่อนที่แบบลาก
จูง

15,000

ค่าจัดซื้อลําโพงชุดช่วย
สอน/เครื่องเสียงพกพา
พร้อมพร้อม
ไมโครโฟน

จัดซื้อเครื่องเล่นดีวีดี  
จํานวน  2  เครื่องๆ ละ 
3,500  บาท

จัดซื้อโทรทัศน์ขนาด  
32  นิ้ว  จํานวน  2  
เครื่อง ๆ ละ 13,000  
บาท

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

ค่าจัดซื้อกระบองไฟ
กระพริบ  10  อัน ๆละ 
 750  บาท

ค่าจัดซื้อสายส่งนํ้าดับ
เพลิงยางสังเคราะห์
พร้อมข้อต่อสวมเร็ว
ขนาด  2.5  นิ้ว  2  
เส้น ๆ ละ  13,500  
บาท
ค่าเติมนํ้ายาดับเพลิง
ชนิดผงเคมีแห้ง

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  บ้านงิ้ว  
หมู่ที่ 4  (บ้านงิ้ว - 
บ้านหนองหอยคัน)

430,000

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  บ้านเมือง
ทอง  หมู่ที่  11 (บ้าน
นายเสวียน  โคตรสาลี 
-  นานายสัญญา  เสน
คํา)

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

ค่าจัดซื้อเครื่องขยาย
เสียงเคลื่อนที่แบบลาก
จูง

15,000

ค่าจัดซื้อลําโพงชุดช่วย
สอน/เครื่องเสียงพกพา
พร้อมพร้อม
ไมโครโฟน

7,700 7,700

จัดซื้อเครื่องเล่นดีวีดี  
จํานวน  2  เครื่องๆ ละ 
3,500  บาท

7,000 7,000

จัดซื้อโทรทัศน์ขนาด  
32  นิ้ว  จํานวน  2  
เครื่อง ๆ ละ 13,000  
บาท

26,000 26,000

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

ค่าจัดซื้อกระบองไฟ
กระพริบ  10  อัน ๆละ 
 750  บาท

7,500 7,500

ค่าจัดซื้อสายส่งนํ้าดับ
เพลิงยางสังเคราะห์
พร้อมข้อต่อสวมเร็ว
ขนาด  2.5  นิ้ว  2  
เส้น ๆ ละ  13,500  
บาท

27,000 27,000

ค่าเติมนํ้ายาดับเพลิง
ชนิดผงเคมีแห้ง 19,500 19,500

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  บ้านงิ้ว  
หมู่ที่ 4  (บ้านงิ้ว - 
บ้านหนองหอยคัน)

430,000

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  บ้านเมือง
ทอง  หมู่ที่  11 (บ้าน
นายเสวียน  โคตรสาลี 
-  นานายสัญญา  เสน
คํา)

100,000

วันที่พิมพ์ : 30/8/2560  09:54:23 หน้า : 16/22



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านหนอง
หอยคัน  หมู่ที่ 7 (บ้าน
หนองหอยคัน - บ้าน
งิ้ว)

430,000

ก่อสร้างท่อระบายนํ้า  
บ้านแย้  หมู่ที่  5 494,000

ก่อสร้างรางระบายนํ้า  
บ้านคําตานา  หมู่ที่  6  
(บ้านนางดวงกมล  คน
เที่ยง - บ้านนายมานิต  
มะโนมัย)

466,000

ก่อสร้างรางระบายนํ้า  
บ้านพันนา  หมู่ที่  1 
(บ้านนายปวิตร  หอม
สร้อย - บ้านนางวิเศษ  
โคตรเรือง)

450,000

ก่อสร้างรางระบายนํ้า  
บ้านพันนาใต้  หมู่ที่  
10 (บ้านนางโสภา  
ไชยเพชร - ห้วยคําอ้อ)

338,000

ก่อสร้างรางระบายนํ้า  
บ้านพันนานคร  หมูู่ที่  
12  ( บ้านพ่อเงิน  ซา
ภา - บ้านนางบุญมี  
อินทองชู)

388,000

ก่อสร้างรางระบายนํ้า  
บ้านเมืองทอง  หมู่ที่  
11

401,000

ก่อสร้างรางระบายนํ้า  
บ้านโมน  หมู่ที่  2  
(หน้าบ้านนายสุพัฒน์  
แพนบุตร - ถนนนิ
ตโย)

441,000

ขยายไหล่ถนนกรี
ตเสริมเหล็ก 2  ข้าง  
บ้านพันนา  หมู่ที่ 1 
(สายบ้านพันนา - บ้าน
ถ่อน)

445,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านหนอง
หอยคัน  หมู่ที่ 7 (บ้าน
หนองหอยคัน - บ้าน
งิ้ว)

430,000

ก่อสร้างท่อระบายนํ้า  
บ้านแย้  หมู่ที่  5 494,000

ก่อสร้างรางระบายนํ้า  
บ้านคําตานา  หมู่ที่  6  
(บ้านนางดวงกมล  คน
เที่ยง - บ้านนายมานิต  
มะโนมัย)

466,000

ก่อสร้างรางระบายนํ้า  
บ้านพันนา  หมู่ที่  1 
(บ้านนายปวิตร  หอม
สร้อย - บ้านนางวิเศษ  
โคตรเรือง)

450,000

ก่อสร้างรางระบายนํ้า  
บ้านพันนาใต้  หมู่ที่  
10 (บ้านนางโสภา  
ไชยเพชร - ห้วยคําอ้อ)

338,000

ก่อสร้างรางระบายนํ้า  
บ้านพันนานคร  หมูู่ที่  
12  ( บ้านพ่อเงิน  ซา
ภา - บ้านนางบุญมี  
อินทองชู)

388,000

ก่อสร้างรางระบายนํ้า  
บ้านเมืองทอง  หมู่ที่  
11

401,000

ก่อสร้างรางระบายนํ้า  
บ้านโมน  หมู่ที่  2  
(หน้าบ้านนายสุพัฒน์  
แพนบุตร - ถนนนิ
ตโย)

441,000

ขยายไหล่ถนนกรี
ตเสริมเหล็ก 2  ข้าง  
บ้านพันนา  หมู่ที่ 1 
(สายบ้านพันนา - บ้าน
ถ่อน)

445,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ขยายไหล่ถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 2  
ข้างทาง  บ้านงิ้ว  หมู่ที่ 
 4 (วัดศรีบุญเรือง - 
สะพานลํานํ้ายาม)

212,000

ขยายไหล่ถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 
ข้างทาง  บ้านโมน  หมู่
ที่ 2 (บ้านนายสุพัฒน์  
แพนบุตร - ถนนนิ
ตโย)

99,000

ขุดลอกสระบ้านถ่อน 274,000

โครงการวางท่อประปา
เพื่อการเกษตร  บ้าน
พันนา  หมู่ที่ 1

97,000

ซ่อมแซมถนนลูกรัง
เพื่อการเกษตร  บ้าน
คําตานา  หมู่ที่  6  สาย
ที่ 1 (สวนนางละคร - 
นาพ่ออินตอง)  สายที่  
2 (นานายสุบรรณ - 
นานายณัฐวุฒิ)

94,000

ซ่อมแซมถนนลูกรัง
เพื่อการเกษตร  บ้าน
ถ่อน  หมู่ที่ 3 (บ้านถ่อ
น - บ้านคําตานา)

199,000

ซ่อมแซมถนนลูกรัง
เพื่อการเกษตร  บ้าน
พันนาใต้  หมู่ที่  10  
จํานวน  2  สาย  สายที่ 
1(ถนนสายพันนา - 
หนองแสง - นานาย
ชัชวาล  แสนพันธ์)  
สายที่  2  (บ้านพันนา
ใต้ - เหล่าเฒ่าเมี่ยง)

98,000

ซ่อมแซมถนนลูกรัง
เพื่อการเกษตร  บ้าน
หนองหอยคัน  หมู่ที่  7 
 (บ้านหนองหอยคัน - 
ตลาดยาง)

76,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ขยายไหล่ถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 2  
ข้างทาง  บ้านงิ้ว  หมู่ที่ 
 4 (วัดศรีบุญเรือง - 
สะพานลํานํ้ายาม)

212,000

ขยายไหล่ถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 
ข้างทาง  บ้านโมน  หมู่
ที่ 2 (บ้านนายสุพัฒน์  
แพนบุตร - ถนนนิ
ตโย)

99,000

ขุดลอกสระบ้านถ่อน 274,000

โครงการวางท่อประปา
เพื่อการเกษตร  บ้าน
พันนา  หมู่ที่ 1

97,000

ซ่อมแซมถนนลูกรัง
เพื่อการเกษตร  บ้าน
คําตานา  หมู่ที่  6  สาย
ที่ 1 (สวนนางละคร - 
นาพ่ออินตอง)  สายที่  
2 (นานายสุบรรณ - 
นานายณัฐวุฒิ)

94,000

ซ่อมแซมถนนลูกรัง
เพื่อการเกษตร  บ้าน
ถ่อน  หมู่ที่ 3 (บ้านถ่อ
น - บ้านคําตานา)

199,000

ซ่อมแซมถนนลูกรัง
เพื่อการเกษตร  บ้าน
พันนาใต้  หมู่ที่  10  
จํานวน  2  สาย  สายที่ 
1(ถนนสายพันนา - 
หนองแสง - นานาย
ชัชวาล  แสนพันธ์)  
สายที่  2  (บ้านพันนา
ใต้ - เหล่าเฒ่าเมี่ยง)

98,000

ซ่อมแซมถนนลูกรัง
เพื่อการเกษตร  บ้าน
หนองหอยคัน  หมู่ที่  7 
 (บ้านหนองหอยคัน - 
ตลาดยาง)

76,000

วันที่พิมพ์ : 30/8/2560  09:54:23 หน้า : 20/22



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ปรับปรุงรางระบายนํ้า  
บ้านพันนานคร  หมู่ที่  
12 (บ้านแม่กอง  สุ
มาลัย - บ้านนางสุภา
พร  ผลบุตร)

104,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 100,000

อาคารต่าง ๆ

ก่อสร้างซุ้มประตูบ้าน
เมืองทอง  หมู่ที่  11 100,000

ก่อสร้างห้องเก็บวัสดุ
อุปกรณ์เทศบาลตําบล
พันนา

247,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 10,000

เงินอุดหนุนเอกชน 36,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์ 1,000,300

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

รวม 12,690,640 600,000 958,400 5,734,600 606,000 360,000 3,183,300 1,015,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ปรับปรุงรางระบายนํ้า  
บ้านพันนานคร  หมู่ที่  
12 (บ้านแม่กอง  สุ
มาลัย - บ้านนางสุภา
พร  ผลบุตร)

104,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 100,000

อาคารต่าง ๆ

ก่อสร้างซุ้มประตูบ้าน
เมืองทอง  หมู่ที่  11 100,000

ก่อสร้างห้องเก็บวัสดุ
อุปกรณ์เทศบาลตําบล
พันนา

247,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 64,000 74,000

เงินอุดหนุนเอกชน 36,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์ 1,000,300

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 1,917,000 1,917,000

รวม 1,412,200 7,632,400 1,770,600 10,506,360 46,470,000
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ประกาศเทศบาลต าบลพันนา 
เรื่อง  การใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 

 
 

   ตามที่เทศบาลต าบลพันนา  ได้จัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561  
โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบลพันนาในการประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่  /2560  เมื่อ
วันที่  15  สิงหาคม  2560  และครั้งที่ 2 / 2560 เมื่อวันที่ 24  สิงหาคม 2560 เพ่ือพิจารณาร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561  และเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครพิจารณาตามมาตรา  
62  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  2496  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  13)  พ.ศ.  2542  นั้น 

   บัดนี้  นายอ าเภอสว่างแดนดิน  (ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร  ตามค าสั่งจังหวัด
สกลนคร  ที่  231/2556  ลงวันที่  28  เดือนมกราคม  พ.ศ.  2556  เรื่องมอบอ านาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด  
หัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัด  หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง  นายอ าเภอปฏิบัติราชการแทนและก ากับ
ดูแลแทนผู้ว่าราชการจังหวัด)  ได้พิจารณาเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ       
พ.ศ. 2562 เรียบร้อยแล้ว  จึงอาศัยอ านาจตามมาตรา  62  และ  63  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 
และแก้ไขเพ่ิม (ฉบับที่  13) พ.ศ.  2552  เทศบาลต าบลพันนา  จึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561  เพ่ือใช้ในการบริหารราชการท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 

    จึงประกาศมาเพ่ือให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๘  กันยายน  พ.ศ.๒๕60 
 
 
 

 
(นายสนั่น  ชินมา) 

นายกเทศมนตรีต าบลพันนา 
 
 
 

 


