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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

เทศบาลเมืองนครพนม 
อ าเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม 

(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
-------------------------------------------------------- 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น   28,884,620   บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรร  และ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 

แผนงานสาธารณสุข 
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข     รวม       28,884,620   บาท 
1. งบบุคลากร        รวม       12,390,120   บาท 
 1.1  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)     รวม       12,390,120   บาท 
 - เงินเดือนพนักงาน      จ านวน     5,701,080   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจ าปี  จ านวน  18  อัตรา 
 

 - เงินเพิ่มต่างๆ  ของพนักงาน     จ านวน       221,700   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม  เงินเพิ่มส าหรับต าแหน่ง
ท่ีมีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข  (พ.ต.ส.)  ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพ  และเงินเพิ่มค่าครองชีพ
ช่ัวคราวส าหรับพนักงานเทศบาลท่ีมีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบฯ 
 

 - เงินประจ าต าแหน่ง      จ านวน       248,400   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม  พยาบาลวิชาชีพ  และ
พนักงานเทศบาลท่ีมีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบฯ 
 

 - ค่าจ้างลูกจ้างประจ า      จ านวน     1,113,480   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจ าและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจ า  จ านวน  5  อัตรา 
 

 - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง     จ านวน     4,549,800   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน  7  อัตรา  และ
พนักงานจ้างท่ัวไป  จ านวน  34  อัตรา 
 

 - เงินเพิ่มต่างๆ  ของพนักงานจ้าง    จ านวน       555,660   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน  7  อัตรา  และพนักงานจ้าง
ท่ัวไป  จ านวน  34  อัตรา  ท่ีมีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบฯ 
 

2. งบด าเนินงาน        รวม       14,397,000   บาท 
 2.1  ค่าตอบแทน      รวม           382,000   บาท 
 - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   จ านวน       150,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ  ให้แก่  พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้างท่ีได้รับค าส่ังให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
 

 - ค่าเช่าบ้าน       จ านวน       132,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลท่ีมีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบฯ 
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 - เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร     จ านวน       100,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจ าท่ีมีสิทธิ์เบิกได้
ตามระเบียบฯ 
 

 2.2  ค่าใช้สอย       รวม       13,175,000   บาท 
 - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ     จ านวน   12,905,000   บาท 
 1. ค่าบอกรับวารสาร  เพื่อจ่ายเป็นค่าบอกรับวารสารต่างๆ  เช่น  หนังสือพิมพ์  นิตยสาร  วารสาร
ส่ิงพิมพ์ต่างๆ  และอื่นๆ  ต้ังไว้  5,000  บาท 
 

 2. ค่าจ้างเหมาบริการ  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างท าการอย่างใดอย่างหนึ่งตามความ
จ าเป็น  เช่น  ค่าจ้างคนงานท าความสะอาด  คนงานเก็บขนขยะมูลฝอย  คนงานตัดหญ้า  คนงานพ่นสารเคมี
คนงานประจ าโรงฆ่าสัตว์  ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน  และอื่นๆ  ต้ังไว้  12,900,000  บาท 
 

 -  ราย จ่ า ย เ ก่ี ย ว เนื่ อ ง กับก ารป ฏิ บั ติ ร า ชกา รที่ ไ ม่ เ ข้ า ลั กษณะรา ยจ่ า ยหมวดอื่ น ๆ
จ านวน   170,000   บาท 
 1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  เช่น  ค่าเบี้ยเล้ียง
เดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าท่ีพัก  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  และอื่นๆ  ของพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า  และ
พนักงานจ้างท่ีได้รับค าส่ังให้เดินทางไปราชการ  ต้ังไว้  70,000  บาท 
 

 2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและทัศนศึกษาดูงาน  เพื่อจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ  เช่น  ค่าวัสดุต่างๆ  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม  ค่าอาหารเสริม  ค่าพาหนะ
ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าของท่ีระลึก  ค่าเวชภัณฑ์  ค่าชุดปฏิบัติการ  และอื่นๆ  ท่ีเกี่ยวข้องจ าเป็นกับโครงการ
ในการจัดประชุมอบรมศึกษาดูงาน  จัดหน่วยบริการ  และจัดกิจกรรมต่างๆ  ตามโครงการ  ต้ังไว้  100,000  บาท
(ตามแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี  พ.ศ. 2561-2564) 
 

 - ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม     จ านวน       100,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินอื่นๆ  ของเทศบาลให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ    
 

 2.3  ค่าวัสดุ       รวม           570,000   บาท 
 - วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ      จ านวน         10,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น  สายไฟฟ้า  ปล๊ักไฟฟ้า  บัลลาสท์  สตาร์ทเตอร์  หลอดไฟฟ้า
สายไมโครโฟน  ฯลฯ 
 

 - วัสดุงานบ้านงานครัว      จ านวน       300,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น  ไม้กวาด   แปรง  เข่ง  ถังขยะ  ผงซักฟอก  น้ ายาล้างจาน 
สก๊อตไบรท์  ฯลฯ 
   - วัสดุก่อสร้าง       จ านวน         20,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  เช่น  เหล็กเส้น  ตะปู  สังกะสี  ค้อน  คีม  สี  สว่าน  ชะแลง  จอบ  เสียม
กระเบ้ือง  อิฐหรือซีเมนต์บล๊อก  ปูนซีเมนต์  ทราย  ไม้ต่างๆ  ท่อต่างๆ  โถส้วม  อ่างล้างมือ  ฯลฯ 
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 - วัสดุยานพาหนะและขนส่ง     จ านวน       100,000   บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น  ยางนอก  ยางใน  แบตเตอรี่  ตลับลูกปืน  น้ ามันเบรก
ไขควง  กุญแจปากตาย  กุญแจเล่ือน  คีมล็อค  ฯลฯ 
 

 - วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์     จ านวน       100,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  เช่น  น้ ายาต่างๆ  เวชภัณฑ์  กระบอกฉีดยา  เข็มเย็บแผล 
พลาสเตอร์ติดแผล  ส าลี  ผ้าก๊อซ  ฯลฯ   
 

 - วัสดุการเกษตร       จ านวน         10,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร  เช่น  พันธุ์พืช  ปุ๋ย  สารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืชและสัตว์  ผ้าใบ
หรือผ้าพลาสติก  จอบหมุน  ฯลฯ 
  

 - วัสดุเคร่ืองแต่งกาย      จ านวน         30,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย  เช่น  เส้ือ  กางเกง  ผ้า  เครื่องแบบ  หมวก  ถุงมือ  ถุงเท้า  รองเท้า
ฯลฯ 
 

 2.4  ค่าสาธารณูปโภค      รวม           270,000   บาท 
 - ค่าไฟฟ้า       จ านวน       100,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานท่ีต่างๆ  ท่ีอยู่ในการดูแลรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
และอื่นๆ  ท่ีเกี่ยวข้อง   
 

 - ค่าน้ าประปา               จ านวน       140,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ าประปาของสถานท่ีต่างๆ  ท่ีอยู่ในการดูแลรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
และอื่นๆ  ท่ีเกี่ยวข้อง 
 

 - ค่าบริการโทรศัพท์      จ านวน         30,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์พื้นฐาน  โทรศัพท์เคลื่อนท่ี  ค่าเช่าเครื่อง  ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์
ค่าบ ารุงรักษาสาย  และอื่นๆ  ท่ีเกี่ยวข้อง  ของกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
 
3. งบลงทุน        รวม         2,097,500   บาท 
 3.1  ค่าครุภัณฑ์       รวม         2,097,500   บาท 
 - ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์    จ านวน       150,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ต่างๆ  ของเทศบาลให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
(ซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่  ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง)  
 

 - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง     รวม         1,900,000   บาท 
 1. ค่าจัดซ้ือรถบรรทุกขยะมูลฝอย  แบบเปิดข้างเทท้าย  จ านวน     1,900,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย  ขนาด  1  ตัน  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า  2,400  ซีซี
หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า  110  กิโลวัตต์  แบบเปิดข้างเทท้าย  จ านวน  2  คัน  โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ
สังเขปดังนี้ 
  - ตู้บรรทุกมูลฝอยมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า  3  ลูกบาศก์เมตร  หรือ  4  ลูกบาศก์หลา 
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  - พื้นตัวถังท าด้วยแผ่นเหล็กอาบสังกะสี  หนาไม่น้อยกว่า  2  มิลลิเมตร 
   - มีบานเล่ือนขึ้น-ลงได้ข้างละ  2  บาน 
  - มีประตูเปิด-ปิด  ชนิดล็อกได้  2  บาน 
  - ยกเทท้ายด้วยระบบไฮดรอลิก  สามารถควบคุมได้จากห้องโดยสาร 
  - มีอุปกรณ์สัญญาณไฟและอุปกรณ์อื่นๆ 
  โดยจัดซื้อตามราคาท่ีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ของกองมาตรฐานงบประมาณ 1
ส านักงบประมาณ  ต้ังไว้  1,900,000  บาท  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  พ.ศ. 2561-2564) 
 

 - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว     รวม             47,500   บาท 
 1. ค่าจัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้า  แบบข้อแข็ง    จ านวน         47,500   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า  แบบข้อแข็ง  จ านวน  5  เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปดังนี้ 
  - เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย 
  - เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า  1.5  แรงม้า 
  - ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า  30  ซีซี 
  - พร้อมใบมีด 
  โดยจัดซื้อตามราคาท่ีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ของกองมาตรฐานงบประมาณ 1
ส านักงบประมาณ  ต้ังไว้  47,500  บาท  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  พ.ศ. 2561-2564) 
 

****************************************************************************** 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

เทศบาลเมืองนครพนม 
อ าเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม 

(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
-------------------------------------------------------- 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น   1,310,000   บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรร  และ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 

แผนงานสาธารณสุข 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น    รวม         1,310,000   บาท 
1. งบด าเนินงาน        รวม         1,310,000   บาท 
 1.1  ค่าใช้สอย       รวม         1,310,000   บาท 
 -  ร าย จ่ า ย เ ก่ี ย ว เนื่ อ ง กับก ารป ฏิ บั ติ ร า ชกา รที่ ไ ม่ เ ข้ า ลั กษณะรา ยจ่ า ยหมวดอื่ น ๆ
จ านวน   1,310,000   บาท 
 1. โครงการส่งเสริมสุขภาพ  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ  เช่น  ค่าวัสดุต่างๆ  ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม  ค่าอาหารเสริม  ค่าพาหนะ  ค่าตอบแทนวิทยากร   ค่าของท่ีระลึก  ค่าเวชภัณฑ์
ค่าชุดปฏิบัติการ  และอื่นๆ  ท่ีเกี่ยวข้องจ าเป็นกับโครงการ  ในการจัดประชุมอบรมศึกษาดูงาน  จัดหน่วยบริการ
จัดกิจกรรมต่างๆ  เช่น  คัดกรองกลุ่มเส่ียงเบาหวาน  ความดัน  มะเร็งเต้านม  มะเร็งปากมดลูก  ผู้ป่วยเรื้อรัง 
ผู้พิการ  เด็กแรกเกิดถึง  6  ปี  อนามัยแม่และเด็ก  อนามัยโรงเรียน  โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  สภาสุขภาพ
โรงเรียน  การจัดกิจกรรมรณรงค์  และอื่นๆ  ต้ังไว้  100,000  บาท  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  พ.ศ. 2561-
2564) 
 

 2. โครงการป้องกันและควบคุมโรค  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ  เช่น  ค่าวัสดุต่างๆ  ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม  ค่าอาหารเสริม  ค่าพาหนะ  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าตอบแทนบุคลากร  ค่าของ
ท่ีระลึก  ค่าเวชภัณฑ์  ค่าชุดปฏิบัติการ  และอื่นๆ  ท่ีเกี่ยวข้องจ าเป็นกับโครงการ  ในการจัดประชุมอบรม
ศึกษาดูงาน  จัดหน่วยบริการ  และจัดกิจกรรมป้องกันควบคุมโรคตามฤดูกาล  โรคอุบัติใหม่  โรคเรื้อรัง  ต้ังไว้
150,000  บาท  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  พ.ศ. 2561-2564) 
 

 3. โครงการสร้างสุขผู้สูงวัย  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ  เช่น  ค่าวัสดุต่างๆ  ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม  ค่าพาหนะ  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าตอบแทนบุคลากร  ค่าของท่ีระลึก  ค่าอาหาร
เสริม  ค่าเวชภัณฑ์  ค่าสนับสนุนชมรมผู้สูงอายุ  และอื่นๆ  ท่ีเกี่ยวข้องจ าเป็นกับโครงการ  ในการจัดประชุม
อบรมศึกษาดูงาน  จัดหน่วยบริการ  และจัดกิจกรรมต่างๆ  ตามโครงการ  ต้ังไว้  100,000  บาท  (ตามแผน 
พัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  พ.ศ. 2561-2564) 
 

 4. โครงการป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดจากสัตว์  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ  เช่น  ค่าวัสดุ
ต่างๆ  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม  ค่าอาหารเสริม  ค่าพาหนะ  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าตอบแทน
บุคลากร  ค่าของท่ีระลึก  ค่าเวชภัณฑ์  ค่าชุดปฏิบัติการ  และอื่นๆ  ท่ีเกี่ยวข้องจ าเป็นกับโครงการ  ในการจัด
ประชุมอบรมศึกษาดูงาน  จัดหน่วยบริการ  และจัดกิจกรรมต่างๆ  ตามโครงการ  ต้ังไว้  100,000  บาท
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  พ.ศ. 2561-2564) 
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 5. โครงการพัฒนาศักยภาพแกนน าสุขภาพ  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ  เช่น  ค่าวัสดุต่างๆ
ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าอาหารเสริม  ค่าพาหนะ  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าของที่ระลึก
ค่าเวชภัณฑ์  ค่าชุดปฏิบัติการ  และอื่นๆ  ท่ีเกี่ยวข้องจ าเป็นกับโครงการ  ในการจัดประชุมอบรมศึกษาดูงาน
จัดหน่วยบริการ  และจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้  วัน อสม. แห่งชาติ  คัดเลือก อสม. ดีเด่น  การจัดกิจกรรม
รณรงค์  และอื่นๆ  ต้ังไว้  200,000  บาท  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  พ.ศ. 2561-2564) 

 
 6. โครงการหน่วยบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ  เช่น  ค่าวัสดุต่างๆ
ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม  ค่าอาหารเสริม  ค่าพาหนะ  ค่าตอบแทนวิทยากร   ค่าของที่ระลึก
ค่าเวชภัณฑ์  ค่าชุดปฏิบัติการ  และอื่นๆ  ท่ีเกี่ยวข้องจ าเป็นกับโครงการ  ในการประชุมอบรมศึกษาดูงาน
จัดหน่วยบริการ  และจัดกิจกรรมต่างๆ  ตามโครงการ  ต้ังไว้  150,000  บาท  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
พ.ศ. 2561-2564) 
 
 7. โครงการตลาดสดน่าซื้อ  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ  เช่น  ค่าวัสดุต่างๆ  ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม  ค่าพาหนะ  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าเวชภัณฑ์  และอื่นๆ  ท่ีเกี่ยวข้องจ าเป็นกับ
โครงการ  ในการจัดประชุมอบรมศึกษาดูงาน  จัดหน่วยบริการ  และจัดกิจกรรมต่างๆ  ตามโครงการ  ต้ังไว้
100,000  บาท  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  พ.ศ. 2561-2564) 
 
 8. โครงการพัฒนาสถานท่ีจ าหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ  เช่น  ค่าวัสดุ
ต่างๆ  ค่าอาหาร  ค่าพาหนะ  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าตอบแทนบุคลากร  ค่าเวชภัณฑ์  ค่าชุดปฏิบัติการ
และอื่นๆ  ท่ีเกี่ยวข้องจ าเป็นกับโครงการ  ในการจัดประชุมอบรมศึกษาดูงาน  จัดหน่วยบริการ  และจัดกิจกรรม
ต่างๆ  ตามโครงการ  ต้ังไว้  30,000  บาท  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  พ.ศ. 2561-2564) 
 
 9. โครงการนครพนมเมืองน่าอยู่  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ  เช่น  ค่าวัสดุต่างๆ  ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม  ค่าพาหนะ  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าตอบแทนบุคลากร  ค่าชุดปฏิบัติการ  และอื่นๆ
ท่ีเกี่ยวข้องจ าเป็นกับโครงการ  ในการจัดประชุมอบรมศึกษาดูงาน  จัดหน่วยบริการ  และจัดกิจกรรมต่างๆ
ตามโครงการ  ต้ังไว้  50,000  บาท  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  พ.ศ. 2561-2564) 
 
 10. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สัมผัสอาหารและผู้ประกอบกิจการด้านอาหาร  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการ  เช่น  ค่าวัสดุต่างๆ  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม  ค่าพาหนะ  ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าตอบแทนบุคลากร  ค่าของท่ีระลึก  ค่าชุดปฏิบัติการ  และอื่นๆ  ท่ีเกี่ยวข้องจ าเป็นกับโครงการ  ในการจัด
ประชุมอบรมศึกษาดูงาน  จัดหน่วยบริการ  และจัดกิจกรรมต่างๆ  ตามโครงการ  ต้ังไว้  50,000  บาท  (ตามแผน 
พัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  พ.ศ. 2561-2564) 
 
 11.  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการ  เช่น  ค่าวัสดุต่างๆ  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม  ค่าพาหนะ  ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าตอบแทนบุคลากร  ค่าของท่ีระลึก  ค่าเวชภัณฑ์  ค่าชุดปฏิบัติการ  และอื่นๆ  ท่ีเกี่ยวข้องจ าเป็นกับโครงการ
ในการจัดประชุมอบรมศึกษาดูงาน  จัดหน่วยบริการ  และจัดกิจกรรมต่างๆ  ตามโครงการ  ต้ังไว้  50,000  บาท 
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  พ.ศ. 2561-2564) 
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 12. โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ  เช่น  ค่าวัสดุ
ต่างๆ  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม  ค่าพาหนะ  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าตอบแทนบุคลากร  ค่าของ
ท่ีระลึก  ค่าชุดปฏิบัติการ  และอื่นๆ  ท่ีเกี่ยวข้องจ าเป็นกับโครงการ  ในการจัดประชุมอบรมศึกษาดูงาน  จัดหน่วย
บริการ  และจัดกิจกรรมต่างๆ  ตามโครงการ  ต้ังไว้  20,000  บาท  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  พ.ศ. 2561-
2564) 
 

 13. โครงการสิ่งแวดล้อมดีชีวีมีสุข  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ  เช่น  ค่าวัสดุต่างๆ  ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม  ค่าพาหนะ  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าเวชภัณฑ์  และอื่นๆ  ท่ีเกี่ยวข้องจ าเป็นกับ
โครงการ  ในการจัดประชุมอบรมศึกษาดูงาน  จัดหน่วยบริการ  และจัดกิจกรรมต่างๆ  ตามโครงการ  ต้ังไว้
100,000  บาท  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีป ี พ.ศ. 2561-2564) 
 

 14. โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในชุมชน  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ  เช่น  ค่าวัสดุ
ต่างๆ  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม  ค่าพาหนะ  ค่าตอบแทนวิทยากร  และอื่นๆ  ท่ีเกี่ยวข้องจ าเป็น
กับโครงการ  ในการจัดประชุมอบรมศึกษาดูงาน  จัดหน่วยบริการ  และจัดกิจกรรมต่างๆ  ตามโครงการ  ต้ังไว้
30,000  บาท  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  พ.ศ. 2561-2564) 
  
 15. โครงการพัฒนามาตรฐานโรงฆ่าสัตว์เทศบาล  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ  เช่น  ค่าวัสดุ
ต่างๆ  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าเวชภัณฑ์และอื่นๆ  ท่ีเกี่ยวข้องจ าเป็น
กับโครงการ  ในการจัดประชุมอบรมศึกษาดูงาน  จัดหน่วยบริการ  และจัดกิจกรรมต่างๆ  ตามโครงการ  ต้ังไว้  
50,000  บาท  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  พ.ศ. 2561-2564) 
 

 16. โครงการสถานที่ท างานน่าอยู่น่าท างาน  (Healthy Workplace)  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการ  เช่น  ค่าวัสดุต่างๆ  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าเวชภัณฑ์
และอื่นๆ  ท่ีเกี่ยวข้องจ าเป็นกับโครงการ  ในการจัดประชุมอบรมศึกษาดูงาน  จัดหน่วยบริการ  และจัดกิจกรรม
ต่างๆ  ตามโครงการ  ต้ังไว้  30,000  บาท  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  พ.ศ. 2561-2564) 
 

****************************************************************************** 


