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เทศบาลต าบลนาค า 

อ าเภออุบลรัตน์    จังหวัดขอนแก่น 
 
 
 
 



 
 

 

สารบัญ 
เร่ือง           หน้า 
 

ส่วนที่ ๑ ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙   ๑ 
 สถานะการคลังของเทศบาลต าบลนาค า      ๒-๓ 
 การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ  ๒๕๕๙    ๔-๕ 
  
ส่วนที่ ๒บันทึกหลักการและเหตุผล       ๖  

  บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่างเทศบัญญัติ     ๗ 
      งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙   
  รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙   ๘-๑๑ 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙                          ๑๒-๑๓ 
รายงานประมาณการรายรับ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙   ๑๔-๑๕ 
รายงานรายละเอียดงบประมาณรายรับ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  ๑๖ 
รายงานประมาณการรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙   ๑๗-๔๔ 
 
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
แผนงาน   บริหารงานทั่วไป        ๔๕-๕๙ 
แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน      ๖๐-๖๓ 
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 แผนงาน    สร้างความเข้มแข็งของชุมชน     ๗๕-๗๖ 
 แผนงาน    การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ    ๗๗-๗๘ 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา      ๗๙-๘๑ 
 แผนงาน    การเกษตร        ๘๒ 
แผนงาน งบกลาง        ๘๓-๘๔ 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย       ๘๕-๘๖ 
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ของ 
 

เทศบาลต าบลนาค า 
อ าเภออุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2559 

เทศบาลต าบลนาค า 
อ าเภออุบลรัตน์    จังหวัดขอนแก่น 

@@@@@@@@@@@@@@@@ 
ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาค า  
 

  บัดนี้  ถึงเวลาที่นายกเทศมนตรีต าบลนาค า  จะได้เสนอร่างเทศบั ญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 2559 ต่อสภาเทศบาลต าบลนาค าอีกครั้งหนึ่ง  ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลนาค า จึง
ขอแถลงให้ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาค าทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานการณ์คลัง  ตลอดจน
หลักการและแนวนโยบายการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.  2559 ดังต่อไปนี้ 

1. สถานะการคลัง 
1.1 งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  ณ   วันที่  30    เดือน กันยายน  พ.ศ. 2557 
เทศบาลต าบลนาค ามีสถานะการเงิน  ดังนี้   ณ    วันที่ 30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2557 
1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น    11,642,584.55    บาท 
1.1.2 เงินสะสม                    4,172,428.73     บาท 
1.1.3 ทุนส ารองเงินสะสม        8,172,428.73     บาท 
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่เบิกจ่า จ านวน โครงการ รวม      -   บาท 
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  จ านวน  -     โครงการ 

     รวม      -     บาท 

      1.2 เงินกู้คงค้าง       3,779,988.00   บาท 
  

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ  2557 
(2.1) รายรับจริงท้ังสิ้น                  24,002,248.22   บาท  ประกอบด้วย 

  หมวดภาษีอากร                                          155,997.55  บาท 
  หมวดค่าธรรมเนียม   ค่าปรับ   และค่าใบอนุญาต   143,272.00  บาท 
  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                250,840.98  บาท 
  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์      -     บาท 
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด               154,228.93 บาท 
  หมวดรายได้จากทุน                 -       บาท 
  หมวดภาษีจัดสรร                            14,882,753.76  บาท 
  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                       8,415,155.00  บาท 
 
 
 
 



 
 
 

(2.2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน       8,038,690.00    บาท 
 (2.3)รายจ่ายจริง                 จ านวน      22,895,433.04       บาท    ประกอบด้วย 
งบกลาง                                                               1,782,301.03  บาท 
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจางชั่วคราว)           7,890,702      บาท 
งบด าเนินงาน(หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  และหมวดค่าสาธารณูปโภค)) 8,798,796.254 บาท 
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์  ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง)     2,127,380.00  บาท 
งบรายจ่ายอ่ืน (หมวดรายจ่ายอ่ืน)               -       บาท 
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)         2,296,253.76  บาท  
    
(2.4) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 8,038,690.00      บาท 
(2.5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่   จ านวน          2,663,009.00      บาท 
 
3.  งบเฉพาะการ        
 ประเภทกิจการประปา 
  ปีงบประมาณ   พ.ศ.2557  มี   รายรับจริง  -           บาท    
        รายจ่ายจริง           -           บาท 
  กู้เงินจากธนาคาร /กสท./อ่ืน  ๆ   จ านวน                     -           บาท 
  ยืมเงินสะสมจากเทศบาล    จ านวน                    -            บาท 
  ก าไรสุทธิ     จ านวน            -            บาท 
  เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น  วันที่....................  จ านวน                    -           บาท 
  ทรัพย์จ าน า      จ านวน                    -           บาท 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ค าแถลงงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 

          เทศบาลต าบลนาค า 
        อ าเภออุบลรัตน์    จังหวัดขอนแก่น 

 
 

1.1 รายรับ  ปีงบประมาณ  2559 ประมาณการไว้  รวมทั้งสิ้น   25,000,000 บาท 
 

 
รายรับ 

รับจริง 
ปี 2557 

ประมาณการ 
ปี  2558 

ประมาณการ 
ปี  2559 

รายได้ที่จัดเก็บเอง    

    1.1 หมวดภาษีอากร   155,997.55 151,000.00 149,000.00 

    1.2 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 143,272.00 25,000.00 30,200.00 

1.3 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 250,840.98 208,000.00 190,000.00 

1.4 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย ์ - - - 

1.5 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 154,228.93 364,000.00 
 

336,000.00 

1.6 หมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 0.00 

    รวมรายได้ที่จัดเก็บ 704,339.46 748,000.00 705,200.00 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
หมวดภาษีจัดสรร 14,882,753.76 16,872,000.00 14,494,800.00 

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

14,882,753.76 16,872,000.00 14,494,800.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 8,415,155.00 8,380,000.00 9,800,000.00 

รายได้ที่ได้รับการอุดหนุนจาก อปท.ในเขต อ.อุบลรัตน์ - - - 

หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - - - 

รวมรายได้ที่รัฐบาลและอปท.ในเขตอ าเภออุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

8,415,155.00 8,380,000.00 9,800,000.00 

รวม 24,002,248.22     26,000,000.00 25,000,000.00 

 
 
 



 
 
 

ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 

         เทศบาลต าบลนาค า 
         อ าเภออุบลรัตน์    จังหวัดขอนแก่น 

 
1.2 รายจ่าย   ปีงบประมาณ  2559 ประมาณการไว้  รวมทั้งสิ้น   25,000,000 บาท 

 

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี  2557 ประมาณการปี 2558 ประมาณการปี 2559 

จ่ายจากงบประมาณ    
1.งบกลาง 1,782,301.03 2,703,000.00 2,481,000.00 

2.งบบุคลากร 7,890,702.00 9,351,320.00 8,506,300.00 

3.งบด าเนินงาน 8,798,796.25 8,705,119.00 10,491,400.00 

4.งบลงทุน 2,127,380.00 2,757,761.00 1,439,500.00 

5.งบเงินอุดหนุน 2,296,253.76 2,482,800.00 2,081,800.00 

รวมรายจ่ายจากงบประมาณ 22,895,433.04 26,000,000.00 25,000,000.00 

รวม 22,895,433.04 26,000,000.00 25,000,000.00 

 



เทศบาลตําบลนาคํา

ของ

อําเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบัญญัติ

ส่วนที 2

งบประมาณรายจ่าย

เรือง





ของ เทศบาลตําบลนาคํา
อําเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

แผนงานงบกลาง 2,481,000

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1,290,100

แผนงานการเกษตร 60,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานเคหะและชุมชน 2,094,960

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 167,300

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 685,900

แผนงานการศึกษา 4,778,600

แผนงานสาธารณสุข 194,500

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 453,600

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานบริหารงานทัวไป 11,202,240

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,591,800

ด้านบริหารทัวไป

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 25,000,000

ด้าน ยอดรวม





แผนงานการรักษาความสงบภายใน

1,591,80065,0001,526,800

190,0000190,000

934,60065,000869,600

97,000097,000

1,221,60065,0001,156,600

370,2000370,200

370,2000370,200

                                             รวม

    ค่าวัสดุ

    ค่าใช้สอย

    ค่าตอบแทน

งบดําเนินงาน

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

งบบุคลากร

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย

งานบริหารทัวไปเกียวกับ
การรักษาความสงบภายใน

งานงบ

แผนงานบริหารงานทัวไป

11,202,2402,201,000698,8008,302,440

35,0000035,000

35,0000035,000

11,50011,50000

11,50011,50000

422,600422,60000

570,000170,0000400,000

2,430,600460,400251,8001,718,400

751,500244,50087,000420,000

4,174,7001,297,500338,8002,538,400

4,356,400892,000360,0003,104,400

2,624,640002,624,640

6,981,040892,000360,0005,729,040

                                             รวม

    เงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน

    ค่าครุภัณฑ์

งบลงทุน

    ค่าสาธารณูปโภค

    ค่าวัสดุ

    ค่าใช้สอย

    ค่าตอบแทน

งบดําเนินงาน

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

งบบุคลากร

รวมงานบริหารงานคลังงานวางแผนสถิติและ
วิชาการ

งานบริหารทัวไปงานงบ

อําเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น
เทศบาลตําบลนาคํา

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย



แผนงานสังคมสงเคราะห์

453,600453,600

453,600453,600

453,600453,600

                                             รวม

    ค่าใช้สอย

งบดําเนินงาน

รวมงานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์

งานงบ

แผนงานสาธารณสุข

194,500194,500

144,500144,500

144,500144,500

50,00050,000

50,00050,000

                                             รวม

    เงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน

    ค่าวัสดุ

งบดําเนินงาน

รวมงานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอืน

งานงบ

แผนงานการศึกษา

4,778,6003,848,600930,000

1,710,0001,710,0000

1,710,0001,710,0000

99,00099,0000

16,00016,0000

115,000115,0000

1,227,6001,147,60080,000

1,282,000876,000406,000

156,0000156,000

2,665,6002,023,600642,000

288,0000288,000

288,0000288,000

                                             รวม

    เงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

    ค่าครุภัณฑ์

งบลงทุน

    ค่าวัสดุ

    ค่าใช้สอย

    ค่าตอบแทน

งบดําเนินงาน

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

งบบุคลากร

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

งานบริหารทัวไปเกียวกับ
การศึกษา

งานงบ



685,900325,000360,900

105,00090,00015,000

105,00090,00015,000

580,900235,000345,900

580,900235,000345,900

                                             รวม

    เงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน

    ค่าใช้สอย

งบดําเนินงาน

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิน

งานกีฬาและนันทนาการงานงบ

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

167,300167,300

87,30087,300

87,30087,300

80,00080,000

80,00080,000

                                             รวม

    เงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน

    ค่าใช้สอย

งบดําเนินงาน

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน

งานงบ

แผนงานเคหะและชุมชน

2,094,9602,094,960

22,90022,900

22,90022,900

285,000285,000

714,000714,000

206,000206,000

1,205,0001,205,000

867,060867,060

867,060867,060

                                             รวม

    ค่าครุภัณฑ์

งบลงทุน

    ค่าวัสดุ

    ค่าใช้สอย

    ค่าตอบแทน

งบดําเนินงาน

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

งบบุคลากร

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน

งานงบ



แผนงานงบกลาง

2,481,0002,481,000

2,481,0002,481,000

2,481,0002,481,000

                                             รวม

    งบกลาง

งบกลาง

รวมงบกลางงานงบ

60,00060,000

20,00020,000

40,00040,000

60,00060,000

                                             รวม

    ค่าวัสดุ

    ค่าใช้สอย

งบดําเนินงาน

รวมงานอนุรักษ์แหล่งนําและ
ป่าไม้

งานงบ

แผนงานการเกษตร

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

1,290,1001,290,100

1,290,1001,290,100

1,290,1001,290,100

                                             รวม

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

งบลงทุน

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพืน
ฐาน

งานงบ



 

เทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2559  

เทศบาลต าบลนาค า  

อ าเภออุบลรัตน์ จั งหวัดขอนแก่น  

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559  อาศัยอ านาจตามความใน
พระราชบัญญัติ เทศบาล พ .ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา 65  จึงตราเทศ
บัญญัตินี้ขึ้นไว้  โดยความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  ดังต่อไปนี้  

ข้อ 1. เทศบัญญัตินี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 2559 
ข้อ 2. เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่  วันที่ 1 ตุลาคม พ .ศ. 2559  เป็นต้นไป 
ข้อ3.  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ.2559  ให้ตั้งจ่ายเป็นจ านวน  25,000,000  บาท  โดยแยก
รายละเอียดตามแผนงานได้ดั งนี้ 
ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่ วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่ วไป 
เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 25,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดั งนี้ 

แผนงาน  ยอดรวม 
ด้านบริหารทั่วไป   

แผนงานบริหารงานทั่ วไป  11,202,240 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน   1,591,800 

ด้านบริการชุมชนและสังคม   
แผนงานการศึกษา  4,778,600 
แผนงานสาธารณสุข   194,500 
แผนงานสังคมสงเคราะห์   453,600 
แผนงานเคหะและชุมชน   2,094,960 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   167,300 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   685,900 

ด้านเศรษฐกิจ   
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   1,290,100 
แผนงานการเกษตร   60,000 
แผนงานการพาณิชย์  - 

ด้านการบริหารด้านอ่ืนๆ   
แผนงานงบกลาง   2,481,000 

 งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 25,000000 
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อําเภอ อุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น
เทศบาลตําบลนาคํา

รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559

     ค่าเขียนแบบแปลน 0.00 0.00 0.00 0 0.00 % 0

     รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ 0.00 15,150.00 0.00 154,000 -11.69 % 136,000

     ค่าขายแบบแปลน 0.00 0.00 0.00 210,000 -4.76 % 200,000

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 0.00 15,150.00 0.00 364,000 336,000

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     ดอกเบีย 0.00 0.00 0.00 208,000 -8.65 % 190,000

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 0.00 0.00 0.00 208,000 190,000

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

     ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร 0.00 0.00 0.00 1,000 -100.00 % 0

     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ 0.00 150.00 0.00 500 -100.00 % 0

     ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตังแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพือ
การโฆษณา 0.00 0.00 0.00 500 -100.00 % 0

     ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิงปฏิกูล 0.00 0.00 0.00 1,000 -100.00 % 0

     ค่าธรรมเนียมอืน ๆ 0.00 316.00 0.00 5,000 500.00 % 30,000

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร 0.00 0.00 0.00 2,000 -100.00 % 0

     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ 0.00 0.00 0.00 15,000 -100.00 % 0

     ค่าปรับการผิดสัญญา 0.00 0.00 0.00 0 100.00 % 200

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 0.00 466.00 0.00 25,000 30,200

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ภาษีบํารุงท้องที 0.00 0.00 0.00 128,000 -6.25 % 120,000

     ภาษีโรงเรือนและทีดิน 0.00 0.00 0.00 18,000 22.22 % 22,000

     ภาษีป้าย 0.00 0.00 0.00 5,000 40.00 % 7,000

รวมหมวดภาษีอากร 0.00 0.00 0.00 151,000 149,000

หมวดภาษีอากร

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%) ปี 2559



     เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 0.00 2,744,338.00 0.00 8,380,000 16.95 % 9,800,000

รวมหมวดเงินอุดหนุนทัวไป 0.00 2,744,338.00 0.00 8,380,000 9,800,000

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป

     ค่าภาคหลวงแร่ 0.00 0.00 0.00 40,000 0.00 % 40,000

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 0.00 108,415.25 0.00 409,000 -14.43 % 350,000
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายทีดิน 0.00 0.00 0.00 550,000 0.00 % 550,000

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ 0.00 499,846.57 0.00 3,500,000 -17.58 % 2,884,800

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 0.00 1,137,030.48 0.00 8,500,000 -16.47 % 7,100,000

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 0.00 0.00 0.00 280,000 -3.57 % 270,000

     ภาษีสรรพสามิต 0.00 417,495.04 0.00 2,465,000 -14.81 % 2,100,000

     ภาษีสุรา 0.00 176,008.12 0.00 1,128,000 6.38 % 1,200,000

รวมหมวดภาษีจัดสรร 0.00 2,338,795.46 0.00 16,872,000 14,494,800

หมวดภาษีจัดสรร

รวมทุกหมวด 0.00 5,098,749.46 0.00 26,000,000 25,000,000
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อําเภอ อุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น

เทศบาลตําบลนาคํา

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559

เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 9,800,000 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป รวม 9,800,000 บาท
รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีดิน จํานวน 550,000 บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 350,000 บาท
ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 40,000 บาท
ภาษีสรรพสามิต จํานวน 2,100,000 บาท
ภาษีสุรา จํานวน 1,200,000 บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 270,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 2,884,800 บาท
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 7,100,000 บาท
หมวดภาษีจัดสรร รวม 14,494,800 บาท

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ จํานวน 136,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน จํานวน 200,000 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 336,000 บาท
ดอกเบียเงินฝากธนาคาร
ดอกเบีย จํานวน 190,000 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 190,000 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 200 บาท
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
ค่าธรรมเนียมอืน ๆ จํานวน 30,000 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 30,200 บาท
ภาษีป้าย จํานวน 7,000 บาท
ภาษีบํารุงท้องที จํานวน 120,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและทีดิน จํานวน 22,000 บาท
หมวดภาษีอากร รวม 149,000 บาท

รายได้จัดเก็บ
ประมาณการรายรับรวมทังสิน 25,000,000   บาท  แยกเป็น
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ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

0 0 0 20,000 750 % 170,000

ค่าตอบแทน

งบดําเนินงาน

เงินประจําตําแหน่ง 0 0 0 126,000 61.9 % 204,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 121,200 239.27 % 411,200

เงินเดือนพนักงาน 0 0 0 2,163,180 15.07 % 2,489,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 2,410,380 3,104,400

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 0 1,490,400 0 % 1,490,400

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล

0 0 0 198,720 0 % 198,720

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

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก 0 0 0 120,000 0 % 120,000

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

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

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

รวมงบบุคลากร 0 0 0 5,035,020 5,729,040

งบบุคลากร

งานบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559

อําเภออุบลรัตน์    จังหวัดขอนแก่น
เทศบาลตําบลนาคํา

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
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ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการฯ 0 0 0 147,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ เผยแพร่และปกป้อง
สถาบันสําคัญของชาติ

0 0 0 20,000 -100 % 0

๕.  โครงการจัดตังศูนย์ปรองดองสมานฉันท์
เทศบาลตําบล

0 0 0 0 100 % 20,000

๖.โครงการสนับสนุนการขับเคลือนงานศูนย์ดํารง
ธรรมตามนโยบายของรัฐบาล

0 0 0 0 100 % 50,000

ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธีและพิธีการต่างๆ 0 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการจัดซือธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ  เมษายน
2558 (ตังจ่ายจากเงินรายได้ป ปรากฎในแผน
พัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)ปรับปรุงฉบับที 2
พ.ศ.2558

0 0 0 100,000 -100 % 0

๒. ค่าใช้จ่ายในงานทางรัฐพิธีและพิธีการต่างๆ 0 0 0 0 100 % 20,000

๑. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 0 100 % 150,000

๔.โครงการรณรงค์เผยแพร่และปกป้องสถาบัน
สําคัญของชาติ

0 0 0 0 100 % 20,000

๓. โครงการจัดกิจกรรมในวันสําคัญของสถาบัน
ชาติ พระมหากษัตริย์

0 0 0 0 100 % 300,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอืนๆ

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 49,400 -19.03 % 40,000

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 1,209,600 -15.81 % 1,018,400

ค่าใช้สอย

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 50,000 0 % 50,000

ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 130,000 15.38 % 150,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 0 100 % 30,000

ค่าเบียประชุม 0 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 220,000 420,000

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559
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ค่าจัดซือโต๊ะประชุมรูปตัวยูพร้อมเก้าอีครบชุด 0 0 0 100,000 -100 % 0

ค่าจัดซือโต๊ะรับแขก 0 0 0 25,000 -100 % 0

จัดซือตู้รางเลือนแบบมือผลัก 6 ตู้ 0 0 0 58,300 -100 % 0

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าครุภัณฑ์

งบลงทุน

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 70,000 -42.86 % 40,000

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

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0 0 0 150,000 33.33 % 200,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 0 20,000 0 % 20,000

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

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100,000 0 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 390,000 400,000

ค่าวัสดุ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 50,000 100 % 100,000

โครงการเทศบาลเคลือนที ประจําปี 2558 0 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการจัดตังศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เทศบาล
ตําบลนาคํา

0 0 0 30,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 1,646,000 1,718,400

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 2,256,000 2,538,400

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 150,000 -100 % 0

ค่าจัดซือเครืองปรินเตอร์ 0 0 0 13,500 -100 % 0

ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สําหรับสํานักงาน 0 0 0 45,000 -100 % 0

ค่าจัดซือจอภาพแบบlcdหรือled 0 0 0 3,500 -100 % 0

ค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า 0 0 0 12,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซือโทรทัศน์ 0 0 0 18,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

โครงการจัดซือไมค์ลอย ตังไว้ 9,000บาท เพือจ่าย
เป็นค่าจัดซือไมคฺ์ลอยสําหรับห้องประชุมเทศบาล
ตําบลนาคํา จํานวน ๑ ชุด ราคาชุดละ 9,000บาท

0 0 0 9,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

โครงการจัดซือเครืองสูบนํา มอเตอร์ไฟฟ้า
(อัตโนมัติ) พร้อมถังครบชุดติดตัง ตังไว้ 11,000
บาท จํานวน 1 เครือง  (สภาเทศบาลตําบลนาคํา มี
มติเห็นชอบโอนงบประมาณ เมือประชุมสภา สมัย
สามัญ สมัยแรก ประจําปี 2558 เมือวันที 23
กุมภาพันธ์ 2558

0 0 0 11,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

โครงการจัดซือรถเข็นนําล้อมอเตอร์ไซค์ ชนิด 2
ล้อ ตังไว้ 5,600.-บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือรถเข็น
นําล้อมอเตอร์ไซค์ ชนิด 2 ล้อ ขนาดกว้างไม่น้อย
กว่า 0.50 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1.50เมตร
จํานวน 2 คัน ราคาคันละ 2,800บาท ปรากฎใน
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560หน้าที140 ข้อ
3 (มติทีประชุมสภาฯเมือวันที 26 มิถุนายน 2558
มีมติเห็นชอบ)

0 0 0 5,600 -100 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 450,900 0

รวมงบลงทุน 0 0 0 450,900 0

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559
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ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 36,000 16.67 % 42,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 15,000 0 % 15,000

ค่าเบียประชุม 0 0 0 5,000 -100 % 0

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

0 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 56,000 87,000

ค่าตอบแทน

งบดําเนินงาน

เงินเดือนพนักงาน 0 0 0 250,000 44 % 360,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 250,000 360,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

รวมงบบุคลากร 0 0 0 250,000 360,000

งบบุคลากร

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 0 35,000 0 % 35,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 35,000 35,000

เงินอุดหนุน

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 35,000 35,000

งบเงินอุดหนุน

รายจ่ายอืน 0 0 0 624,561 -100 % 0

รวมรายจ่ายอืน 0 0 0 624,561 0

รายจ่ายอืน

รวมงบรายจ่ายอืน 0 0 0 624,561 0

งบรายจ่ายอืน

รวมงานบริหารทัวไป 0 0 0 8,401,481 8,302,440

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 0 45,000 -100 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 65,000 -100 % 0

เงินประจําตําแหน่ง 0 0 0 42,000 0 % 42,000

เงินเดือนพนักงาน 0 0 0 555,000 53.15 % 850,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

งบบุคลากร

งานบริหารงานคลัง

โครงการประชุมสัมมนาการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ทต.นาคํา

0 0 0 10,000 -100 % 0

๓. โครงการประชุมสัมมนาการติดตามและประเมิน
ผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาคํา

0 0 0 0 100 % 15,000

๔. โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้เกียวกับ
กฎหมาย

0 0 0 0 100 % 20,000

๑. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการ 0 0 0 0 100 % 30,000

๒. โครงการจัดทําและทบทวนแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒)

0 0 0 0 100 % 30,000

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราช 0 0 0 15,000 -100 % 0

โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้เกียวกับกฎหมาย 0 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ทางวินัยให้แก่
บุคลากร ทต.นาคํา

0 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการจัดทําและทบทวนแผนพัฒนาสามปี 0 0 0 30,000 -100 % 0

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอืนๆ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 35,000 348 % 156,800

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 130,000 251,800

ค่าใช้สอย

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 186,000 338,800

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0 0 0 436,000 698,800

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559
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วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 50,000 0 % 50,000

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

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100,000 0 % 100,000

ค่าวัสดุ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 10,000 200 % 30,000

โครงการจัดทํา/ปรับปรุงแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

0 0 0 20,000 -100 % 0

๒. โครงการจัดทํา/ปรับปรุงแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

0 0 0 0 100 % 20,000

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 0 0 0 70,000 -100 % 0

๑. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 0 100 % 40,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอืนๆ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 110,400 235.51 % 370,400

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 210,400 460,400

ค่าใช้สอย

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 4,500 0 % 4,500

ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 100,000 0 % 100,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

ค่าเบียประชุม 0 0 0 10,000 0 % 10,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

0 0 0 20,000 500 % 120,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 144,500 244,500

ค่าตอบแทน

งบดําเนินงาน

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 707,000 892,000

รวมงบบุคลากร 0 0 0 707,000 892,000

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559
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รายจ่ายอืน 0 0 0 102,384 -100 % 0

รวมรายจ่ายอืน 0 0 0 102,384 0

รายจ่ายอืน

งบรายจ่ายอืน

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 20,000 -100 % 0

ค่าจัดซือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สําหรับสํานักงาน 0 0 0 15,000 -100 % 0

ค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า 0 0 0 3,000 -100 % 0

เครืองปรินเตอร์ ชนิดเลเซอร์ 0 0 0 0 100 % 7,500

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซือโทรทัศน์ 0 0 0 18,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

เก้าอีผู้บริหาร 0 0 0 0 100 % 4,000

ค่าจัดซือโต๊ะทํางาน3-6พร้อมเก้าอี 0 0 0 11,200 -100 % 0

ครุภัณฑ์สํานักงาน

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 67,200 11,500

ค่าครุภัณฑ์

รวมงบลงทุน 0 0 0 67,200 11,500

งบลงทุน

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 0 0 0 120,000 0 % 120,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

ค่าไฟฟ้า 0 0 0 330,000 -11.33 % 292,600

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 460,000 422,600

ค่าสาธารณูปโภค

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 180,000 170,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 994,900 1,297,500

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559
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๑. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 0 100 % 20,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอืนๆ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 267,600 0 % 267,600

ค่าใช้สอย

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 10,000 100 % 20,000

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

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 20,000 -75 % 5,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

0 0 0 20,000 50 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 86,000 97,000

ค่าตอบแทน

งบดําเนินงาน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 0 144,000 -100 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 86,400 -100 % 0

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 10,200 0 % 10,200

เงินเดือนพนักงาน 0 0 0 275,000 30.91 % 360,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 515,600 370,200

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

รวมงบบุคลากร 0 0 0 515,600 370,200

งบบุคลากร

งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

รวมงบรายจ่ายอืน 0 0 0 102,384 0

รวมงานบริหารงานคลัง 0 0 0 1,871,484 2,201,000

รวมแผนงานบริหารงานทัวไป 0 0 0 10,708,965 11,202,240

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 67,400 -100 % 0

ค่าครุภัณฑ์

งบลงทุน

วัสดุเครืองดับเพลิง 0 0 0 32,600 53.37 % 50,000

วัสดุเครืองแต่งกาย 0 0 0 20,000 -100 % 0

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0 0 0 100,000 0 % 100,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 192,600 190,000

ค่าวัสดุ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 50,000 100 % 100,000

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 0 0 0 20,000 -100 % 0

๕.โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
(EMS)  ของเทศบาลตําบลนาคํา

0 0 0 0 100 % 292,000

๔. โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต์

0 0 0 0 100 % 80,000

๒. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ให้กับ
สมาชิก อปพร.

0 0 0 0 100 % 30,000

๓. โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่

0 0 0 0 100 % 80,000

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการให้กับสมาชิกอปพร 0 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการลดอุบัติช่วงสงกรานต์ 0 0 0 100,000 -100 % 0

โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 0 0 0 100,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
EMS ของเทศบาลตําบลนาคํา

0 0 0 292,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 859,600 869,600

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 1,138,200.49 1,156,600

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559
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จัดซือถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์
ตังไว้ 36,000บาท จํานวน 20 ถัง ราคาถังละ
1,800 บาท (สภาเทศบาลตําบลนาคํา มีมติเห็น
ชอบโอนงบประมาณ เมือประชุมสภา สมัยสามัญ
สมัยแรก ประจําปี 2558 เมือวันที 23 กุมภาพันธ์
2558

0 0 0 36,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง

ค่าครุภัณฑ์

งบลงทุน

๑.โครงการจัดกิจกรรมวัน อปพร.แห่งชาติ 0 0 0 0 100 % 20,000

๒. โครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย หรือ ซ้อมแผนลดอุบัติเหตุทางถนน

0 0 0 0 100 % 15,000

โครงการฝึกอบรมจัดตังหรือฝึกอบรมทบทวน
อปพร

0 0 0 200,000 -100 % 0

๓.โครงการฝึกอบรมทบทวนเพือเพิมศักยภาพกู้ชีพ
กู้ภัย

0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หรือซ้อมแผนลดอุบัติเหตุทางถนน

0 0 0 15,000 -100 % 0

โครงการจัดกิจกรรมวัน อปพรแห่งชาติ 0 0 0 15,100 -100 % 0

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอืนๆ

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 230,100 65,000

ค่าใช้สอย

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 230,100 65,000

งบดําเนินงาน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 67,400 0

รวมงบลงทุน 0 0 0 67,399.51 0

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน 0 0 0 1,721,200 1,526,800

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559
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ค่าใช้จ่ายในงานทางรัฐพิธีและพิธีการศาสนาฯ 0 0 0 0 100 % 50,000

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 0 0 0 50,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 0 100 % 50,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอืนๆ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 541,000 -54.53 % 246,000

ค่าใช้สอย

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

ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 36,000 0 % 36,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 5,000 100 % 10,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

0 0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 61,000 156,000

ค่าตอบแทน

งบดําเนินงาน

เงินเดือนพนักงาน 0 0 0 256,000 12.5 % 288,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 256,000 288,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

รวมงบบุคลากร 0 0 0 256,000 288,000

งบบุคลากร

งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

แผนงานการศึกษา

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 36,000 0

รวมงบลงทุน 0 0 0 36,000 0

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 0 0 0 266,100 65,000

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 0 0 0 1,987,300 1,591,800

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559
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ค่าจัดซือเครืองปรินเตอร์ 0 0 0 4,500 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซือเก้าอี 0 0 0 50,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าครุภัณฑ์

งบลงทุน

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 30,000 -33.33 % 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 50,000 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 90,000 80,000

ค่าวัสดุ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 15,000 300 % 60,000

ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธีและพิธีการต่างๆและพิธีการ
ศาสนา

0 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการความปรองดองสมานฉันท์และเทิดทูนไว้
ซึงสถาบันชาติ ศาสนา และ สถาบันพระมหา
กษัตริย์

0 0 0 100,000 -100 % 0

โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระ
บรมราชินีนาถ

0 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการพิธีเปิดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังใหม่
ปี 2558

0 0 0 60,000 -100 % 0

โครงการจัดซือธงชาติธงเฉลิมพระเกียรติประดับธง
ชาติบ้านเรือน

0 0 0 100,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 926,000 406,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 1,077,000 642,000

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559



วันทีพิมพ์ : 22/9/2558  23:17:13 หน้า : 14/28

โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 0 0 0 140,000 -100 % 0

โครงการบัณฑิตน้อย 0 0 0 20,000 -100 % 0

๓. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนาคํา

0 0 0 0 100 % 10,000

๔.โครงการสานฝันสู่วันสําเร็จ 0 0 0 0 100 % 20,000

๑. โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลนาคํา

0 0 0 0 100 % 560,000

โครงการปฐมนิเทศหรือประชุมผู้ปกครองนักเรียน 0 0 0 25,000 -100 % 0

๒. โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ 0 0 0 0 100 % 100,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอืนๆ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 39,600 369.7 % 186,000

ค่าใช้สอย

งบดําเนินงาน

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รายจ่ายอืน 0 0 0 123,149 -100 % 0

รวมรายจ่ายอืน 0 0 0 123,149 0

รายจ่ายอืน

รวมงบรายจ่ายอืน 0 0 0 123,149 0

งบรายจ่ายอืน

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 50,000 -100 % 0

ค่าจัดซือซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 0 0 0 100,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์อืน

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 204,500 0

รวมงบลงทุน 0 0 0 204,500 0

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา 0 0 0 1,660,649 930,000

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559
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ค่าจัดซือเครืองกรองนํา 0 0 0 25,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ค่าจัดซือพัดลมติดผนัง 0 0 0 19,600 -100 % 0

๒.ค่าจัดซือพัดลมติดผนัง 0 0 0 0 100 % 8,000

ค่าจัดซือโต๊ะญีปุ่น 0 0 0 24,000 -100 % 0

ค่าจัดซือถังนําแบบสแตนเลสขนาด 2000ลิตร
พร้อมขาตัง

0 0 0 40,000 -100 % 0

ค่าจัดซือพัดลมตังพืน 0 0 0 11,000 -100 % 0

ค่าจัดซือตู้เอกสาร 0 0 0 16,500 -100 % 0

๑. ค่าจัดซือพัดลมตังพืน เพือใช้ในอาคาร  ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (อาคารหลังใหม่)

0 0 0 0 100 % 8,000

ครุภัณฑ์สํานักงาน

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 136,100 16,000

ค่าครุภัณฑ์

งบลงทุน

วัสดุการศึกษา 0 0 0 30,000 0 % 30,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 0 0 0 818,080 34.17 % 1,097,600

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 50,000 -60 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 898,080 1,147,600

ค่าวัสดุ

โครงการอาหารกลางวันเด็กเล็ก 0 0 0 504,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 728,600 876,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 1,626,680 2,023,600

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559
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โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 0 0 0 40,000 -100 % 0

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอืนๆ

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 40,000 0

ค่าใช้สอย

งบดําเนินงาน

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน

แผนงานสาธารณสุข

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 0 1,436,000 19.08 % 1,710,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 1,436,000 1,710,000

เงินอุดหนุน

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 1,436,000 1,710,000

งบเงินอุดหนุน

โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลนา
คํา

0 0 0 0 100 % 99,000

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.
นาคํา

0 0 0 80,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างหอถังนําประปา ภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ทต.นาคํา

0 0 0 35,000 -100 % 0

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 0 115,000 99,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

รวมงบลงทุน 0 0 0 251,100 115,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 0 0 0 3,313,780 3,848,600

รวมแผนงานการศึกษา 0 0 0 4,974,429 4,778,600

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559



วันทีพิมพ์ : 22/9/2558  23:17:14 หน้า : 17/28

โครงการก่อสร้างบ้านท้องถินไทย 0 0 0 100,000 -100 % 0

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

งบลงทุน

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 106,800 324.72 % 453,600

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 106,800 453,600

ค่าใช้สอย

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 106,800 453,600

งบดําเนินงาน

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

แผนงานสังคมสงเคราะห์

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

เงินอุดหนุนเอกชน 0 0 0 195,000 -50 % 97,500

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 0 37,000 0 % 37,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 242,000 144,500

เงินอุดหนุน

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 242,000 144,500

งบเงินอุดหนุน

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 0 32,739 52.72 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 32,739 50,000

ค่าวัสดุ

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 72,739 50,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน 0 0 0 314,739 194,500

รวมแผนงานสาธารณสุข 0 0 0 314,739 194,500

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559
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รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 673,200 -10.28 % 604,000

ค่าใช้สอย

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 20,000 0 % 20,000

ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 60,000 10 % 66,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 10,000 100 % 20,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

0 0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 90,000 206,000

ค่าตอบแทน

งบดําเนินงาน

เงินประจําตําแหน่ง 0 0 0 42,000 0 % 42,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 17,912 126.11 % 40,500

เงินเดือนพนักงาน 0 0 0 579,900 35.29 % 784,560

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 639,812 867,060

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

รวมงบบุคลากร 0 0 0 639,812 867,060

งบบุคลากร

งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน

แผนงานเคหะและชุมชน

โครงการพัฒนาการให้บริการสาธารณแก่
ประชาชนและสิงอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ด้อย
โอกาสในสังคม

0 0 0 100,000 -100 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 0 200,000 0

รวมงบลงทุน 0 0 0 200,000 0

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 306,800 453,600

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 306,800 453,600

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559
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๑.จัดซือเลือยวงเดือนแบบมือถือ 0 0 0 0 100 % 6,900

๒.จัดซือนังร้านแบบเหล็กสูง 0 0 0 0 100 % 16,000

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ค่าจัดซือเก้าอี 0 0 0 4,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าครุภัณฑ์

งบลงทุน

วัสดุอืน 0 0 0 10,000 0 % 10,000

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

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 15,000 0 % 15,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0 0 0 50,000 0 % 50,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุก่อสร้าง 0 0 0 30,000 33.33 % 40,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 100,000 0 % 100,000

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 275,000 285,000

ค่าวัสดุ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 30,000 66.67 % 50,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 20,000 -100 % 0

๑. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 0 100 % 45,000

๒. โครงการจัดทําผังเมืองรวมในเขตพืนทีตําบลนา
คํา

0 0 0 0 100 % 15,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอืนๆ

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 723,200 714,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 1,088,200 1,205,000

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559
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รายจ่ายอืน 0 0 0 142,494 -100 % 0

รวมรายจ่ายอืน 0 0 0 142,494 0

รายจ่ายอืน

รวมงบรายจ่ายอืน 0 0 0 142,494 0

งบรายจ่ายอืน

โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ บ้านหนอง
ขาม

0 0 0 88,700 -100 % 0

โครงการปรับปรุบซ่อมแซมห้องนําเทศบาลตําบล
นาคํา

0 0 0 64,400 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านหนองขาม

0 0 0 99,500 -100 % 0

โครงการจ้างเหมาจัดทําขาตังถังนําอุปโภค บริโภค
ภายในหมู่บ้าน

0 0 0 53,000 -100 % 0

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างศาลาทีพักสําหรับประชาชนบ้าน
หนองแวงใหม่

0 0 0 100,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างศาลาทีพักสําหรับบริการ
ประชาชนบ้านหนองขาม หมู่ 9

0 0 0 100,000 -100 % 0

อาคารต่าง ๆ

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 0 505,600 0

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 50,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 54,000 22,900

รวมงบลงทุน 0 0 0 559,600 22,900

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน 0 0 0 2,430,106 2,094,960

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559
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โครงการฝึกอบรมการจัดทํา/ทบทวนปรับปรุงแผน
ชุมชน ภายใต้เศรษฐกิจพอเพียว

0 0 0 40,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมเพือเพิมศักยภาพของคณะ
กรรมการชุมชนเพือสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์

0 0 0 20,000 -100 % 0

๒.โครงการฝึกอบรมอาชีพเพือเพิมทักษะตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

0 0 0 0 100 % 10,000

๓.โครงการลดรายจ่ายครัวเรือนเกษตรกรทียากจน
ตามแนวปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียงประจําปีงบ
ประมาณ ๒๕๕๙

0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพ เพือเอา
ชนะยาเสพติด

0 0 0 5,000 -100 % 0

๑.โครงการฝึกอบรมการจัดทํา/ทบทวนปรับปรุง
แผนชุมชนภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง

0 0 0 0 100 % 40,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้สอย

งบดําเนินงาน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 0 0 0 277,500 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 277,500 0

เงินอุดหนุน

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 277,500 0

งบเงินอุดหนุน

รวมงานไฟฟ้าถนน 0 0 0 277,500 0

งานไฟฟ้าถนน

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 0 0 0 2,707,606 2,094,960

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559
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วัสดุกีฬา 0 0 0 100,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 100,000 0

ค่าวัสดุ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 0 100 % 20,000

๑.โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนตําบลนาคําต้าน
ยาเสพติด

0 0 0 0 100 % 15,000

โครงการแข่งขันกีฬาอุบลรัตน์สัมพันธ์ 0 0 0 200,000 -100 % 0

๒. โครงการแข่งขันกีฬาอุบลรัตน์สัมพันธ์ 0 0 0 0 100 % 310,900

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอืนๆ

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 200,000 345,900

ค่าใช้สอย

งบดําเนินงาน

งานกีฬาและนันทนาการ

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 0 87,300 0 % 87,300

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 87,300 87,300

เงินอุดหนุน

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 87,300 87,300

งบเงินอุดหนุน

โครงการฝึกอบรมอาชีพ เพือเพิมทักาะตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สําหรับกลุ่มสตรีตําบลนา
คํา

0 0 0 30,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 95,000 80,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 95,000 80,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 0 0 0 182,300 167,300

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 0 0 182,300 167,300

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559



วันทีพิมพ์ : 22/9/2558  23:17:15 หน้า : 23/28

โครงการจัดกิจกรรมรดนําดําหัวผู้สูงอายุ เนืองใน
วันเทศกาลวันสงกรานต์ประจําปี 2558

0 0 0 120,400 -100 % 0

๓.โครงการจัดงานประเพณีบุญบังไฟ 0 0 0 0 100 % 165,000

โครงการประเพณีเข้าพรรษา  ออกพรรษา 0 0 0 50,000 -100 % 0

โครงการจัดงานประเพณีบุญบังไฟ 0 0 0 365,000 -100 % 0

๒. โครงการประเพณีเข้าพรรษา -ออกพรรษา 0 0 0 0 100 % 10,000

๑. โครงการจัดกิจกรรมร้อยรักดวงใจห่วงใยผู้สูง
อายุ

0 0 0 0 100 % 60,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอืนๆ

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 535,400 235,000

ค่าใช้สอย

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 535,400 235,000

งบดําเนินงาน

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน

เงินอุดหนุนเอกชน 0 0 0 0 100 % 15,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 0 15,000

เงินอุดหนุน

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 0 15,000

งบเงินอุดหนุน

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 300,000 345,900

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0 0 0 300,000 360,900

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559
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- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
บริเวณหมู่บ้าน บ้านนาคําน้อย
 ตังไว้  ๑๐๐,๐๐๐.- บาท

0 0 0 0 100 % 100,000

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

งบลงทุน

งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 0 0 0 20,000 0 % 20,000

เงินอุดหนุนเอกชน 0 0 0 45,000 11.11 % 50,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 85,000 90,000

เงินอุดหนุน

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 85,000 90,000

งบเงินอุดหนุน

โครงการก่อสร้างฐานจุดบังไฟงานบุญประเพณี
เทศบาลตําบลนาคํา ตังไว้ 80,000 บาท (สภา
เทศบาลตําบลนาคํา มีมติเห็นชอบโอนงบประมาณ
เมือประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี
2558 เมือวันที 23 กุมภาพันธ์ 2558

0 0 0 80,000 -100 % 0

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 0 80,000 0

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

รวมงบลงทุน 0 0 0 80,000 0

งบลงทุน

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน 0 0 0 700,400 325,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 0 0 0 1,000,400 685,900

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559
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-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
บริเวณหมู่บ้าน บ้านหนองแวง
 ตังไว้  ๑๐๐,๐๐๐ .-บาท

0 0 0 0 100 % 100,000

-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
บริเวณหมู่บ้าน บ้านสัมพันธ์
ตังไว้  ๑๐๐,๐๐๐.- บาท

0 0 0 0 100 % 100,000

-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
บริเวณหมู่บ้าน บ้านหนองขาม
ตังไว้  ๗๘,๐๐๐.-บาท

0 0 0 0 100 % 78,000

-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
บริเวณหมู่บ้าน บ้านหนองแวงใหม่
 ตังไว้  ๓๙,๐๐๐.- บาท

0 0 0 0 100 % 39,000

-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
บริเวณหมู่บ้าน บ้านหนองขาม
ตังไว้  ๒๑,๐๐๐.-บาท

0 0 0 0 100 % 21,000

-โครงการก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาลภายในบริเวณ
หมู่บ้าน บ้านทานตะวัน
ตังไว้  ๙๓,๕๐๐.-บาท

0 0 0 0 100 % 93,500

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
บริเวณ หมู่บ้านหนองแวง

0 0 0 98,700 -100 % 0

-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
บริเวณหมู่บ้าน บ้านโนนราศรี ตังไว้ ๙๙,๐๐๐.-
บาท

0 0 0 0 100 % 99,000

-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
บริเวณหมู่บ้าน บ้านเล้า
 ตังไว้  ๑๐๐,๐๐๐.-บาท

0 0 0 0 100 % 100,000

-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
บริเวณหมู่บ้าน บ้านนาคํา ตังไว้ ๑๐๐,๐๐๐.- บาท

0 0 0 0 100 % 100,000

-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
บริเวณหมู่บ้าน บ้านหนองแวงใหม่ตังไว้
๖๑,๐๐๐.-บาท

0 0 0 0 100 % 61,000

-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
บริเวณหมู่บ้าน บ้านกุดกระหนวน
ตังไว้  ๙๙,๐๐๐.-บาท

0 0 0 0 100 % 99,000

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559
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โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง บ้าน
โนนราศรี หมู่ที 2

0 0 0 100,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง บ้านเล้า
หมู่ที 8

0 0 0 100,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง บ้าน
หนองแวง หมู่ที 10

0 0 0 100,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมดินลูกรัง บ้าน
กุดกระหนวน หมู่ที 3

0 0 0 73,641 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

-โครงการก่อสร้างถนนลูกรังภายในบริเวณหมู่บ้าน
บ้านห้วยคําน้อย ตังไว้ ๙๙,๘๐๐.-บาท

0 0 0 0 100 % 99,800

-โครงการก่อสร้างถนนลูกรังภายในบริเวณหมู่บ้าน
พระพุทธบาท ตังไว้  ๙๙,๘๐๐.-บาท

0 0 0 0 100 % 99,800

โครงการก่อสร้างหอถังประปาหมู่บ้าน บ้านหนอง
ไหล หมู่ที 4

0 0 0 100,000 -100 % 0

-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
บริเวณหมู่บ้าน บ้านหนองไหล
 ตังไว้  ๑๐๐,๐๐๐.- บาท

0 0 0 0 100 % 100,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน

0 0 0 99,600 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงดินลูกรัง บ้าน
หนองขาม หมู่ 9

0 0 0 100,000 -100 % 0

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านนาคําน้อย หมู่ที 12 0 0 0 98,060 -100 % 0

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านนาคํา หมู่ที 1 0 0 0 98,060 -100 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 0 968,061 1,290,100

รวมงบลงทุน 0 0 0 968,061 1,290,100

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน 0 0 0 968,061 1,290,100

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 968,061 1,290,100

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559
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ค่าจัดซือเครืองตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 0 0 0 19,000 -100 % 0

ค่าจัดซือเครืองตัดหญ้าแบบเข็ญ 0 0 0 13,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 32,000 0

ค่าครุภัณฑ์

รวมงบลงทุน 0 0 0 32,000 0

งบลงทุน

วัสดุการเกษตร 0 0 0 18,000 11.11 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 18,000 20,000

ค่าวัสดุ

๑. โครงการท้องถินไทย รวมใจภักษ์ รักษ์พืนทีสี
เขียว

0 0 0 0 100 % 20,000

๒. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมอันเนืองมาจากพระ
ราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราช
กุมารี

0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการท้องถินไทย ร่วมใจภักดิรักพืนทีสีเขียว 0 0 0 40,000 -100 % 0

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอืนๆ

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 40,000 40,000

ค่าใช้สอย

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 58,000 60,000

งบดําเนินงาน

รวมงานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ 0 0 0 90,000 60,000

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้

รวมแผนงานการเกษตร 0 0 0 90,000 60,000

แผนงานการเกษตร

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน
(กบท.)

0 0 0 352,400 7.83 % 380,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 0 0 0 343,000 74.93 % 600,000

สํารองจ่าย 0 0 0 1,500,000 -33.33 % 1,000,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 0 0 0 24,000 25 % 30,000

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 0 0 0 96,000 -79.17 % 20,000

ค่าชําระดอกเบีย 0 0 0 113,500 -11.89 % 100,000

ค่าชําระหนีเงินต้น 0 0 0 330,500 6.2 % 351,000

รวมงบกลาง 0 0 0 2,759,400 2,481,000

งบกลาง

รวมงบกลาง 0 0 0 2,759,400 2,481,000

งบกลาง

รวมงบกลาง 0 0 0 2,759,400 2,481,000

งบกลาง

รวมแผนงานงบกลาง 0 0 0 2,759,400 2,481,000

แผนงานงบกลาง

รวมทุกแผนงาน 0 0 0 26,000,000 25,000,000

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559



วันทีพิมพ์ : 22/9/2558  23:20:35 หน้า : 1/35

อําเภอ อุบลรัตน์   จังหวัดขอนแก่น

เทศบาลตําบลนาคํา

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

-เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรีและรอง
นายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย เงินค่าตอบแทน
และประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนานก
เทศมนตรี ทีปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายค่าเบียประชุมกรรมการ
สภาเทศบาล  พ.ศ. ๒๕๕๔ และหนังสือสังการต่างๆทีเกียวข้อง   แยกราย
ละเอียด ดังนี

(๑)  เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรี ตังไว้  ๔๘,๐๐๐.-
บาท   เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรี จ่ายใน
อัตราเดือนละ   ๔,๐๐๐โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน ๑๒   เดือน

(๒) เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งรองนายกเทศมนตรี   ตัง
ไว้   ๗๒,๐๐๐.-บาทเพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งรองนายก
เทศมนตรี     ในอัตราเดือนละ  ๓,๐๐๐.-บาท /คน     รวม  ๒   โดย
คํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน ๑๒    เดือน

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่าง
อืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา
เทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนานกเทศมนตรี ทีปรึกษานายก
เทศมนตรีและการจ่ายค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล  พ.
ศ. ๒๕๕๔ และหนังสือสังการต่างๆทีเกียวข้อง  แยกรายละเอียด ดังนี

    (๑) เงินเดือนของนายกเทศมนตรี   ตังไว้๓๓๑,๒๐๐.-บาทเพือจ่ายเป็น
เงินเดือนของนายกเทศมนตรี    ในอัตราเดือนละ๒๗,๖๐๐.-บาท โดย
คํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน  ๑๒   เดือน / เงินเดือน

   (๒) เงินเดือน รองนายกเทศมนตรี   ตังไว้  ๓๖๔,๓๒๐.-บาทเพือจ่าย
เป็นเงินเดือนรองนายกเทศมนตรี    ในอัตราเดือนละ   ๑๕,๑๘๐.-บาท /
คน   รวม ๒  คน โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน     ๑๒   เดือน / เงินเดือน

เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 695,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
งบบุคลากร รวม 5,729,040 บาท
งานบริหารทัวไป รวม 8,302,440 บาท

แผนงานบริหารงานทัวไป

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 25,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุด
หนุนทัวไป แยกเป็น
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-เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนตําแหน่งเลขานุการนายกเทศมนตรี  /ที
ปรึกษานายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย เงินค่า
ตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนานก
เทศมนตรี ทีปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายค่าเบียประชุมกรรมการ
สภาเทศบาล  พ.ศ. 2554 และหนังสือสังการต่างๆทีเกียวข้อง   แยกราย
ละเอียด ดังนี

(๑) เงินค่าตอบแทนตําแหน่งเลขานุการนายกเทศมนตรี    ตัง
ไว้ ๑๑๕,๙๒๐.-บาท   เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนตําแหน่งเลขานุการ
นายกเทศมนตรี   ในอัตราเดือนละ  ๙,๖๖๐โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่
เกิน ๑๒   เดือน

(๒) เงินค่าตอบแทนตําแหน่งทีปรึกษานายกเทศมนตรี   ตังไว้  ๘๒,๘๐๐.-
บาท  เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนตําแหน่งทีปรึกษานายกเทศมนตรี   ใน
อัตราเดือนละ   ๖,๙๐๐โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน  ๑๒  เดือน

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล

จํานวน 198,720 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษสําหรับนายกเทศมนตรี   ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่าง
อืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล สมาชิก
สภาเทศบาล เลขานุการนานกเทศมนตรี ทีปรึกษานายกเทศมนตรีและการ
จ่ายค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล  พ.ศ. ๒๕๕๔ และหนังสือสังการ
ต่างๆทีเกียวข้อง  แยกรายละเอียด ดังนี

  (๑)  เงินค่าตอบแทนพิเศษสําหรับนายกเทศมนตรี   ตังไว้   ๔๘,๐๐๐.-
บาท เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษสําหรับนายกเทศมนตรี   ในอัตรา
เดือนละ๔,๐๐๐โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน ๑๒   เดือน

  (๒) เงินค่าตอบแทนพิเศษสําหรับรองนายกเทศมนตรี   ตัง
ไว้   ๗๒,๐๐๐.-บาทเพือจ่ายเป็น เงินค่าตอบแทนพิเศษสําหรับรองนายก
เทศมนตรี ในอัตราเดือนละ    ๓,๐๐๐.-บาท /คน  รวม   ๒  คน     โดย
คํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน ๑๒

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท



วันทีพิมพ์ : 22/9/2558  23:20:35 หน้า : 3/35

-เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ พร้อมทังเงินปรับปรุงอืน ๆ  ของข้าราชการ
ส่วนท้องถินหรือพนักงานเทศบาลสามัญ สํานักปลัด ,หน่วยตรวจสอบภาย
ใน  ตามแผนอัตรากําลังสามปี (๒๕๕๘-๒๕๖๐) พร้อมทังฉบับปรับ
ปรุง แยกรายละเอียด ดังนี
 (๑) ค่าตอบแทนรายเดือนของผู้บริหาร  ตังไว้   ๑๒๐,๐๐๐.-บาท   เพือ
จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนสําหรับผู้บริหาร  (๑๐,๐๐๐X๑๒)

 (๒) เงินเพิมตามคุณวุฒิ     ตังไว้    ๕๐,๐๐๐.-บาท   เพือจ่ายเป็นเงินเพิม
ตามคุณวุฒิ   สําหรับคุณวุฒิที ก.พ.หรือคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาลรับรองว่าคุณวุฒินันเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งทีได้รับ
แต่งตังให้กับพนักงานเทศบาลทีปฏิบัติงานในสังกัดสํานักปลัดเทศบาลตาม
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลเรืองหลักเกณฑ์และวิธีการ
กําหนดอัตราเงินเดือนและจํานวนเงินทีปรับเพิมสําหรับคุณวุฒิทีก.พ. หรือ
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลรับรองว่าคุณวุฒินันเป็นคุณสมบัติ
เฉพาะสําหรับตําแหน่งทีได้รับแต่งตัง (ฉบับที ๒) ลงวัน
ที  ๔ สิงหาคม  ๒๕๕๔

 (๓) เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานเทศบาลสามัญตัง
ไว้    ๑๘๗,๒๐๐.-บาทเพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวของข้า
ราชการส่วนท้องถินหรือพนักงานเทศบาลสามัญ

 (๔) เงินเพิมสําหรับตําแหน่งทีมีเหตุพิเศษ ตําแหน่ง  นิติกร (พ.ต.ก.) ตัง
ไว้    ๕๔,๐๐๐.-บาท   เพือจ่ายเงินเพิมสําหรับตําแหน่งทีมีเหตุ
พิเศษ ตําแหน่ง  นิติกร (พ.ต.ก.)  (๔,๕๐๐ X ๑๒)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 411,200 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานเทศบาลสามัญพร้อมทังเงิน
ปรับปรุงเงินประจําปี สําหรับข้าราชการส่วนท้องถินหรือพนักงานเทศบาล
สามัญ สํานักปลัด, หน่วยตรวจสอบภายใน ตามแผนอัตรากําลังสาม
ปี (๒๕๕๘-๒๕๖๐) พร้อมทังฉบับปรับปรุง  โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน
๑๒ เดือน

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,489,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,104,400 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล   ประธานสภา
เทศบาล  รองประธานสภาเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่า
ด้วย เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนานกเทศมนตรี ทีปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่าย
ค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล  พ.ศ. ๒๕๕๔ และหนังสือสังการ
ต่างๆทีเกียวข้อง  แยกรายละเอียด ดังนี
 (๑)  เงินค่าตอบแทนของประธานสภาเทศบาล       ตังไว้   ๑๘๒,๑๖๐.-
บาทเพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนของประธานสภาเทศบาล   ในอัตราเดือน
ละ    ๑๕,๑๘๐โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน๑๒  เดือน

 (๒) เงินค่าตอบแทนของรองประธานสภาเทศบาล ตังไว้   ๑๔๙,๐๔๐.-
บาทเพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนของรองประธานสภาเทศบาลในอัตรา
เดือนละ ๑๒,๔๒๐โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน ๑๒   เดือน

 (๓)  เงินค่าตอบแทนของสมาชิกสภาเทศบาล  ตังไว้   ๑,๑๕๙,๒๐๐.-บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนของสมาชิกสภาเทศบาล ในอัตราเดือน
ละ  ๙,๖๖๐.-บาท  /คน   รวม    ๑๐  คน โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่
เกิน ๑๒   เดือน

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,490,400 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย   ดังนี

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 1,018,400 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,718,400 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการหรือพนักงาน
เทศบาลสามัญ สํานักปลัดฯ  คณะผู้บริหารท้องถิน         ทีมีสิทธิเบิกได้
ตามระเบียบฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน /ค่าเช่าซือบ้าน /กู้ยืมเงินซือบ้าน /กู้ยืมเงินเพือ
ปลูกสร้างบ้านของข้าราชการหรือพนักงานเทศบาลสามัญ  สํานักปลัดฯ ที
มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบฯ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 150,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ข้าราชการ
ส่วนท้องถิน/พนักงานเทศบาลสามัญและพนักงานจ้างทีมีคําสังให้มาปฏิบัติ
งานในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการตามความจําเป็นและเร่งด่วน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าเบียประชุมให้แก่คณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาล
ตําบลนาคํา แต่ละชุดทีมาปฏิบัติงานฯลฯ  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย เงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบ
แทนอย่างอืนของนายกเทศมนตรีรองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล
ทีดํารงตําแหน่ง     ประธานสภาเทศบาล    รองประธานสภา
เทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีปรึกษานายก
เทศมนตรีและการจ่ายเงินค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.
ศ.๒๕๔๗แก้ไขเพิมเติมจนถึง (ฉบับที ๒) พ.ศ.๒๕๔๘

ค่าเบียประชุม จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี
(๑)ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน ตังไว้ ๒๐,๐๐๐.-บาท เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมนาคุณคณะ
กรรมการตรวจผลงานการประเมินวิทยฐานะ,คณะกรรมการผู้ออกข้อ
สอบ ผู้ควบคุมข้อสอบและคณะกรรมการดําเนินการสอบตลอดจนเจ้า
หน้าทีผู้มีส่วนเกียวข้องในการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล  ตามที
กฎหมายหรือหนังสือสังการกําหนด

(๒)เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)สําหรับ
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิน
ตังไว้  ๑๕๐,๐๐๐.-บาท   เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณี
พิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)   สําหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้อง
ถิน   สังกัดสํานักปลัด,หน่วยตรวจสอบภายใน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย  การกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้
เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. ๒๕๕๗ และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๐๗๒ ลงวัน
ที ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 170,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 420,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,538,400 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง สําหรับผู้บริหาร ตําแหน่ง นักบริหาร
งานเทศบาล (ปลัดเทศบาล),รองปลัดเทศบาล  และ ตําแหน่งหัวหน้าสํานัก
ปลัด   จํานวน  ๓   คน โดยคํานวณตังจ่ายไว้   ๑๒ เดือน

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 204,000 บาท
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๑. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในประเทศและต่างประเทศ     ตัง
ไว้   ๘๐,๐๐๐.-บาท       เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนใน
ประเทศและต่างประเทศสําหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้า
ราชการส่วนท้องถิน  หรือพนักงาน เทศบาลสามัญ  พนักงานจ้างของ
เทศบาลและบุคคลภายนอก  ฯลฯ

๒.    ค่าจ้างจัดทําสือโฆษณา ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ตังไว้ ๒๐,๐๐๐.-บาท       เพือจ่ายเป็นค่าจ้างจัดทําสือโฆษณา ประชา
สัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกียวกับกิจการงานของเทศบาลตําบล
นาคํา   อาทิ เช่น วิทยุกระจายเสียง,โทรทัศน์,สือสิงพิมพ์ และอืน ๆ    และ
จ้างจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์โครงการทีจะดําเนินการ ป้ายประชาสัมพันธ์
รายงานประจําปี     เป็นต้น

๓. ค่าปรับปรุง/เชือมต่อระบบ Internet ตังไว้ ๒๐,๐๐๐.- บาท      เพือ
จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุง/เชือมต่อระบบ Internet หรือ จัดทําเว็ปไซ
ต์,หรือจ้างเหมาอืน ๆ  ทีจําเป็นต้องทํา

๔.  ค่าเบียประกันภัยตังไว้  ๓๐,๐๐๐.-บาท   เพือจ่ายเป็นค่าจัดทําประกัน
ภัยรถยนต์ส่วนกลาง  อาทิเช่น รถยนต์ส่วนกลาง , รถยนต์บรรทุกนํา,รถ
ยนต์กู้ชีพ,รถกระเช้า ฯลฯ

๕. ค่าจ้างเหมาบริการอืน ๆ  ตังไว้๒๐,๐๐๐.-บาทเพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา
จัดทําของ หรือค่าจ้างเหมา อืนๆ ทีจําเป็นต้องทํา

๖. โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพือปฏิบัติงานสนับสนุนกลุ่ม
ภารกิจการบริหารงานรักษาความปลอดภัยสถานทีราชการ   ตัง
ไว้  ๑๐๘,๐๐๐.-บาท   เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการตามโครงการจ้าง
เหมาบริการบุคคลธรรมดา เพือปฏิบัติงานสนับสนุนกลุ่มภารกิจการ
บริหารงานรักษาความปลอดภัยสถานทีราชการ    จํานวน  ๑  ราย  อัตรา
ค่าจ้างเหมาบริการเดือนละ  ๙,๐๐๐.-บาท  คํานวณตังจ่ายไว้ไม่
เกิน  ๑๒ เดือน  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท ๐๓๑๓.๔/ ว๑๔๕๒  ลงวัน
ที  ๒๗  พฤษภาคม ๒๕๔๑   และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.
ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑)  หน้าที  ๑๐๔    ข้อ  ๓

๗. โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพือปฏิบัติงานสนับสนุนกลุ่ม
ภารกิจการบริหารงานรักษาความสะอาดอาคารสํานักงาน ห้องประชุม
พร้อมทังห้องนําทังหมด    ตังไว้  ๗๙,๒๐๐.-บาท   เพือจ่ายเป็นค่าจ้าง
เหมาบริการตามโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพือปฏิบัติงาน
สนับสนุนกลุ่มภารกิจการบริหารงานรักษาความสะอาดอาคารสํานัก
งาน ห้องประชุมพร้อมทังห้องนําทังหมดจํานวน  ๑  ราย  อัตราค่าจ้าง
เหมาบริการเดือนละ  ๖,๖๐๐.-บาท    คํานวณตังจ่ายไว้ไม่
เกิน  ๑๒  เดือน  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท ๐๓๑๓.๔/ ว๑๔๕๒  ลงวัน
ที  ๒๗  พฤษภาคม ๒๕๔๑    และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.
ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑)  หน้าที  ๑๐๔    ข้อ  ๓
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๘. โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพือปฏิบัติงานสนับสนุนกลุ่ม
ภารกิจการบริหารงานดูแลรักษาต้นไม้ สนามหญ้า ตัดกิงไม้  ตัดหญ้าภาย
ในบริเวณสํานักงานเทศบาลตําบลนาคําและถนนหน้าสํานักงานเทศบาล
ตําบลนาคํา ตังไว้  ๑๕๘,๔๐๐.-บาท   เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการตาม
โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพือปฏิบัติงานสนับสนุนกลุ่ม
ภารกิจการบริหารงานดูแลรักษาต้นไม้ สนามหญ้า ตัดกิงไม้  ตัดหญ้าภาย
ในบริเวณสํานักงานเทศบาลตําบลนาคําและถนนหน้าส
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◌ํานักงานเทศบาลตําบลนาคํา         จํานวน  ๒   ราย  อัตราค่าจ้าง
เหมาบริการเดือนละ  ๖,๖๐๐.-บาท    คํานวณตังจ่ายไว้ไม่
เกิน  ๑๒  เดือน  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท ๐๓๑๓.๔/ ว๑๔๕๒  ลงวัน
ที  ๒๗  พฤษภาคม ๒๕๔๑   และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.
ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑)  หน้าที  ๑๐๔    ข้อ  ๓

๙. โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพือปฏิบัติงานสนับสนุนกลุ่ม
ภารกิจการบริหารงานบริการขับรถยนต์ส่วนกลาง  หมายเลข
ทะเบียน บม ๕๘๗๒     ตังไว้  ๗๙,๒๐๐.-บาท   เพือจ่ายเป็นค่าจ้าง
เหมาบริการตามโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพือปฏิบัติงาน
สนับสนุนกลุ่มภารกิจการบริหารงานบริการขับรถยนต์ส่วนกลาง  หมาย
เลขทะเบียน บม ๕๘๗๒    จํานวน  ๑  ราย  อัตราค่าจ้างเหมาบริการเดือน
ละ  ๖,๖๐๐.-บาท    คํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน  ๑๒  เดือน  โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท ๐๓๑๓.๔/ ว๑๔๕๒  ลงวัน
ที  ๒๗  พฤษภาคม ๒๕๔๑   และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.
ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑)  หน้าที  ๑๐๔    ข้อ  ๓

๑๐. โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพือปฏิบัติงานสนับสนุนกลุ่ม
ภารกิจการบริหารงานบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย ทําความสะอาด
ถนน พร้อมทังเก็บขนขยะมูลฝอยไปทําลายภายในบริเวณสํานักงาน
เทศบาลตําบลนาคําและภายในชุมชนในเขตเทศบาลตําบลนาคํา     ตัง
ไว้  ๑๕๘,๔๐๐.-บาท   เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการตามโครงการจ้าง
เหมาบริการบุคคลธรรมดา เพือปฏิบัติงานสนับสนุนกลุ่มภารกิจการ
บริหารงานบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย ทําความสะอาดถนน พร้อมทังเก็บ
ขนขยะมูลฝอยไปทําลายภายในบริเวณสํานักงานเทศบาลตําบลนาคําและ
ภายในชุมชนในเขตเทศบาลตําบลนาคํา    จํานวน  ๒   ราย  อัตราค่าจ้าง
เหมาบริการเดือนละ  ๖,๖๐๐.-บาท    คํานวณตังจ่ายไว้ไม่
เกิน  ๑๒  เดือน  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท ๐๓๑๓.๔/ ว๑๔๕๒  ลงวัน
ที  ๒๗  พฤษภาคม ๒๕๔๑   และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.
ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑)  หน้าที  ๑๐๔    ข้อ  ๓

๑๑. โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพือปฏิบัติงานสนับสนุนกลุ่ม
ภารกิจการบริหารงานระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพือการพัฒนา
บุคลากรของเทศบาลตําบลนาคํา     ตังไว้ ๑๐๖,๘๐๐.-บาท   เพือจ่ายเป็น
ค่าจ้างเหมาบริการตามโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพือปฏิบัติ
งานสนับสนุนกลุ่มภารกิจการบริหารงานระบบสารสนเทศการบริหาร
จัดการเพือการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตําบลนา
คํา   จํานวน  ๑   ราย  อัตราค่าจ้างเหมาบริการเดือนละ  ๘,๙๐๐.-
บาท    คํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน  ๑๒  เดือน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท ๐๓๑๓.๔/ ว๑๔๕๒  ลงวัน
ที  ๒๗  พฤษภาคม ๒๕๔๑    และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.
ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑)  หน้าที  ๑๐๔    ข้อ  ๓

๑๒. โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพือปฏิบัติงานสนับสนุนกลุ่ม
ภารกิจการบริหารงานบริการทัวไป
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ตังไว้     ๓๐๐,๐๐๐.-บาท    เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม/
โครงการเฉลิมพระเกียรติและเชิดชูราชวงศ์  อาทิเช่น  เนืองในวันพ่อแห่ง
ชาติ  ,เนืองในวันแม่แห่งชาติ และราชวงศ์ทุกพระองค์ ฯลฯ       และ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑)  หน้าที   ๕๖   ข้อ ๑๙

๓. โครงการจัดกิจกรรมในวันสําคัญของสถาบันชาติ พระมหากษัตริย์ จํานวน 300,000 บาท

ตังไว้  ๒๐,๐๐๐.-บาท      เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานทางรัฐพิธีและ
พิธีการต่าง ๆ  เช่น การจัดหรือเข้าร่วมกิจกรรมในวันสําคัญของชาติหรือ
กิจกรรมสําคัญตามนโยบายของรัฐบาลหรือทีอําเภอหรือจังหวัดกําหนดให้
เข้าร่วมกิจกรรม    ฯลฯ และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙-
๒๕๖๑)  หน้าที   ๕๒ ข้อ ๑

๒. ค่าใช้จ่ายในงานทางรัฐพิธีและพิธีการต่างๆ จํานวน 20,000 บาท

ตังไว้ ๑๕๐,๐๐๐.-บาท      เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักรของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง  ฯลฯ     อาทิเช่น  ค่าพาหนะ ,ค่าเบียเลียง,ค่าเช่าที
พัก  เป็นต้น และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทัศนศึกษาดูงานในประเทศ
และต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายในกรณีทีเทศบาลต้องจ่ายชดใช้ความเสียหาย
หรือค่าสินไหมทดแทน   ให้กับกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยและค่าใช้จ่าย
อืน ๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ

๑. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 150,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย  ดังนี
๑.ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
 ตังไว้ ๑๐,๐๐๐.- บาท    เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครือง
ดืม  ค่าของขวัญ  ค่าพิมพ์เอกสาร  ค่าใช้จ่ายทีเกียวเนืองในการเลียง
รับรอง  รวมทังค่าบริการด้วย และค่าใช้จ่ายอืน    ซึงจําเป็นต้องจ่ายเกียว
กับการรับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลทีมานิเทศงาน  ตรวจ
งาน   หรือเยียมชม หรือทัศนศึกษาดู   ซึงเทศบาลสามารถตังงบประมาณ
ได้ไม่เกินร้อยละ ๑ ของรายได้จริงปีงบประมาณทีผ่านมา   โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย   ที   มท  ๐๘๐๘.๔ /
ว ๒๓๘๑  ลว. ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๘

๒.ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถินหรือคณะกรรมการหรือคณะ
อนุกรรมการตามทีได้รับแต่งตังตามกฎหมายระเบียบหรือหนังสือสังการ
ของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถินกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถินกับรัฐ
วิสาหกิจหรือเอกชน
ตังไว้    ๓๐,๐๐๐.-บาท  เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร  อาหารว่างพร้อมเครือง
ดืมต่าง ๆ    ค่าเครืองใช้ในการเลียงรับรอง  และค่าบริการอืนๆ        ซึงจํา
เป็นต้องจ่ายทีเกียวกับการเลียงรับรอง ในการประชุมฯ โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย   ที  มท  ๐๘๐๘.๔ /
ว ๒๓๘๑  ลว. ๒๘ กรกฎาคม  ๒๕๔๘

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 40,000 บาท

 ตังไว้  ๑๕๘,๔๐๐.-บาท   เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการตามโครงการ
จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพือปฏิบัติงานสนับสนุนกลุ่มภารกิจการ
บริหารงานบริการทัวไป  จํานวน  ๒  ราย  อัตราค่าจ้างเหมาบริการเดือน
ละ  ๖,๖๐๐.-บาท   คํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน  ๑๒  เดือน  โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท ๐๓๑๓.๔/ ว๑๔๕๒  ลงวัน
ที  ๒๗  พฤษภาคม ๒๕๔๑   และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.
ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑)  หน้าที  ๑๐๔    ข้อ  ๓
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-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล เมาส์ หมึกพิมพ์ แผ่นดิสก์ แฮนดิไดรส์ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์  และอืนๆทีเกียวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นจัดซือค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น  สีและพู่กัน กระดาษ
เขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมรีการ์ด และอืน ๆ ทีเข้ารายจ่ายประเภทนี

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน สําหรับรถยนต์ส่วนกลาง ,รถ
จักรยานยนต์ เช่น  นํามันดีเซล , นํามันเบนซิน นํามันเครือง  นํามันจาร
บี และอืนๆทีเข้าประเภทรายจ่ายนี  ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 200,000 บาท

-เพือใช้จ่ายในวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น  แบตเตอรี  ยางนอก  ยาง
ใน  นํามันเบรก  เพลา และอืนๆ ทีเข้ารายจ่ายประเภทนี  ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ต่าง ๆ  เช่น นํา
ดืม แก้ว  ช้อน ถ้วย นํายาล้างจาน กระดาษชําระ สบู่ ผงซักฟอก นํายาล้าง
ห้องนํา และสิงของทีเกียวเนืองกับวัสดุงานบ้านงานครัวทีจําเป็นต้อง
ใช้ ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม อุปกรณ์เครือง
เขียน แบบพิมพ์ต่าง ๆ ลวดเย็บกระดาษ ปากกา ฯลฯ

วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 400,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน  ทีชํารุดเสียหายตาม
สภาพอายุการใช้งาน หรือจําเป็นต้องบํารุงรักษาเพือมิให้เกิดความเสีย
หาย หรือทรุดโทรมกว่าเดิม ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์
ต่างๆ เช่นรถยนต์ส่วนกลาง รถจักรยานยนต์ อาคารต่างๆ เครือง
คอมพิวเตอร์ โต๊ะตู้ เครืองปรับอากาศ ฯลฯ  ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ทีดินและสิงก่อสร้าง  รวมถึงค่าสิงของและค่าแรงงาน ตลอดจนค่าใช้จ่าย
ต่างๆทีเกียวข้องเพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนการขับเคลือนงานศูนย์ดํารง
ธรรมตามนโยบายของรัฐบาล ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๙ และปรากฎใน
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙ -๒๕๖๑) เพิมเติม ฉบับที ๑ พ.
ศ.๒๕๕๙  เพือแก้ไขปัญหาเรืองร้องเรียน ร้องทุกข์ให้แก่ประชาชนใน
พืนที ตลอดจนพัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิงขึน เช่น การช่วย
เหลือผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ

๖.โครงการสนับสนุนการขับเคลือนงานศูนย์ดํารงธรรมตามนโยบายของ
รัฐบาล

จํานวน 50,000 บาท

ตังไว้   ๒๐,๐๐๐.-บาท   เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมชีแจงและการ
จัดกิจกรรมปรองดองเชิงสมานฉันท์ ฯลฯ  และปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑)  หน้าที  ๘๗   ข้อ ๓

๕.  โครงการจัดตังศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เทศบาลตําบล จํานวน 20,000 บาท

ตังไว้ ๒๐,๐๐๐.-บาท     เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์เผยแพร่
และปกป้องสถาบันสําคัญของชาติโดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท ๐๓๑๐.๔ /ว ๑๕๐๓   ลงวัน
ที ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗   และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙-
๒๕๖๑)  หน้าที   ๕๕    ข้อ  ๑๓

๔.โครงการรณรงค์เผยแพร่และปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ จํานวน 20,000 บาท
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- เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน /ค่าเช่าซือบ้าน /กู้ยืมเงินซือบ้าน /กู้ยืมเงินเพือ
ปลูกสร้างบ้านของข้าราชการหรือพนักงานเทศบาลสามัญ  สํานักปลัดฯ ที
มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบฯ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ข้าราชการ
ส่วนท้องถิน/พนักงานเทศบาลสามัญและพนักงานจ้างทีมีคําสังให้มาปฏิบัติ
งานในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการตามความจําเป็นและเร่งด่วน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 15,000 บาท

๑.เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)สําหรับ
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิน   ตังไว้  ๓๐,๐๐๐.-บาท   เพือจ่าย
เป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจํา
ปี) สําหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิน   สังกัดสํานักปลัด  โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย  การกําหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่
พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. ๒๕๕๗ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๐๗๒ ลงวันที ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 30,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 87,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 338,800 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานเทศบาลสามัญพร้อมทัง
เงินปรับปรุงเงินประจําปี สําหรับข้าราชการส่วนท้องถินหรือพนักงาน
เทศบาลสามัญ ตําแหน่ง  เจ้าหน้าทีวิเคราะห์นโยบายและแผน  ตามแผน
อัตรากําลังสามปี (๒๕๕๘-๒๕๖๐) พร้อมทังฉบับปรับปรุง  โดยคํานวณตัง
จ่ายไว้ไม่เกิน๑๒ เดือน

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 360,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 360,000 บาท
งบบุคลากร รวม 360,000 บาท
งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 698,800 บาท

๑. อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตําบลศรีสุขสําราญ   ตังไว้   ๓๕,๐๐๐.-
บาท     เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตําบลศรีสุข
สําราญ     ดําเนินโครงการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซือจัดจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน   และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.
ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑)  หน้าที ๑๐๕  ข้อ ๕.

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 35,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 35,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 35,000 บาท
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โครงการประชุมสัมมนาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ตําบลนาคํา  ตังไว้  ๑๕,๐๐๐.-บาท   เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ประชุมสัมมนาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนา
คํา   โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย  การจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. ๒๕๔๘     และปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑)หน้าที   ๑๐๕     ข้อ   ๔

๓. โครงการประชุมสัมมนาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ตําบลนาคํา

จํานวน 15,000 บาท

ตังไว้     ๓๐,๐๐๐.-บาท     เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทําและ
ทบทวนแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒) โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย  การจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. ๒๕๔๘   และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.
ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑)หน้าที  ๑๐๔  ข้อ   ๒

๒. โครงการจัดทําและทบทวนแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒) จํานวน 30,000 บาท

ตังไว้ ๓๐,๐๐๐.-บาท      เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรของ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง  ฯลฯ     อาทิ
เช่น  ค่าพาหนะ ,ค่าเบียเลียง,ค่าเช่าทีพัก เป็นต้นและค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปทัศนศึกษา
ดูงานในประเทศและต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายในกรณีทีเทศบาลต้องจ่ายชด
ใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน   ให้กับกองทุนทดแทนผู้ประสบ
ภัยและค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ

๑. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการ จํานวน 30,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

๑. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในประเทศและต่างประเทศ    ตัง
ไว้   ๓๐,๐๐๐.-บาท       เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนใน
ประเทศและต่างประเทศสําหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้า
ราชการส่วนท้องถินหรือพนักงานเทศบาลสามัญ  พนักงานจ้างของ
เทศบาลและบุคคลภายนอก  ฯลฯ

๒. ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก และถ่ายเอกสาร    ตังไว้๒๐,๐๐๐.-
บาท     เพือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าถ่าย
เอกสาร  เช่น แผนยุทธศาสตร์ ,แผนพัฒนาสามปี,เทศบัญญัติ, รายงาน
แสดงผลการปฏิบัติงานประจําปีและเอกสารอืน ๆ ฯลฯ

๓. โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพือปฏิบัติงานสนับสนุนกลุ่ม
ภารกิจการบริหารงานระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพือการวางแผน
และการประเมินการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตําบลนาคํา   ตัง
ไว้  ๑๐๖,๘๐๐.-บาท   เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการตามโครงการจ้าง
เหมาบริการบุคคลธรรมดา เพือปฏิบัติงานสนับสนุนกลุ่มภารกิจการ
บริหารงานระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพือการวางแผนและการ
ประเมินการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตําบลนา
คํา จํานวน  ๑   ราย  อัตราค่าจ้างเหมาบริการเดือนละ  ๘,๙๐๐.-
บาท    คํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน  ๑๒  เดือน  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท ๐๓๑๓.๔/ ว๑๔๕๒  ลงวัน
ที  ๒๗  พฤษภาคม ๒๕๔๑

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 156,800 บาท
ค่าใช้สอย รวม 251,800 บาท
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-เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการหรือพนักงาน
เทศบาลสามัญ กองคลัง ทีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 4,500 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน /ค่าเช่าซือบ้าน /กู้ยืมเงินซือบ้าน /กู้ยืมเงินเพือ
ปลูกสร้างบ้านของข้าราชการหรือพนักงานเทศบาลสามัญ  กองคลัง  ทีมี
สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบฯ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 100,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ข้าราชการ
ส่วนท้องถิน/พนักงานเทศบาลสามัญและพนักงานจ้าง  กองคลัง   ทีมีคําสัง
ให้มาปฏิบัติงานในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการตามความจําเป็น
และเร่งด่วน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าเบียประชุมให้แก่คณะกรรมการประเมินภาษีประจําปี

ค่าเบียประชุม จํานวน 10,000 บาท

๑) ค่าตอบแทนคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา คณะกรรมการตรวจการ
จ้างและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของเทศบาลตําบล  นาคํา      ตัง
ไว้  ๒๐,๐๐๐.-บาท    เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ
ดําเนินการจัดซือจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ

๒)เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจํา
ปี)      สําหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิน
   ตังไว้  ๑๐๐,๐๐๐.-บาท   เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็น
กรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)   สําหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิน   สังกัดกองคลัง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่า
ด้วย  การกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. ๒๕๕๗

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 120,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 244,500 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,297,500 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง สําหรับผู้บริหาร ตําแหน่งผู้อํานวยการ
กองคลัง ในอัตราเดือนละ ๓,๕๐๐.-บาท/เดือน รวม
๑๒ เดือน       (๓,๕๐๐ X๑๒ =๔๒,๐๐๐)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานเทศบาลสามัญพร้อมทังเงิน
ปรับปรุงเงินประจําปี สําหรับข้าราชการส่วนท้องถินหรือพนักงานเทศบาล
สามัญ กองคลัง  ตามแผนอัตรากําลังสามปี (๒๕๕๘-๒๕๖๐) พร้อมทัง
ฉบับปรับปรุง    โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน ๑๒ เดือน

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 850,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 892,000 บาท
งบบุคลากร รวม 892,000 บาท
งานบริหารงานคลัง รวม 2,201,000 บาท

ตังไว้ ๒๐,๐๐๐.-บาท   เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมเสริมสร้าง
ความรู้เกียวกับกฎหมาย  เพือส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกียวกับกฎหมาย
เบืองต้นสําหรับประชาชน และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙-
๒๕๖๑)  หน้าที   ๑๐๖  ข้อ   ๒

๔. โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้เกียวกับกฎหมาย จํานวน 20,000 บาท
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-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ต่าง ๆ  เช่น นํา
ดืม แก้ว  ช้อน ถ้วย นํายาล้างจาน กระดาษชําระ สบู่ ผงซักฟอก นํายาล้าง
ห้องนํา กาแฟ โอวัลติน ขนม และสิงของทีเกียวเนืองกับวัสดุงานบ้านงาน
ครัวทีจําเป็นต้องใช้ ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม อุปกรณ์เครือง
เขียน แบบพิมพ์ต่าง ๆ ลวดเย็บกระดาษ ปากกา ฯลฯ

วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 170,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ  ค่าสิงของและค่าแรงงาน ทีชํารุดเสียหายตามสภาพอายุการ
ใช้งาน หรือจําเป็นต้องบํารุงรักษาเพือมิให้เกิดความเสียหาย หรือทรุด
โทรมกว่าเดิม ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่างๆทีเกียวข้อง ฯลฯ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท

๒. โครงการจัดทํา/ปรับปรุงแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  ตัง
ไว้     ๒๐,๐๐๐.-บาท     เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทํา/ปรับปรุง
แผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สินตังจ่ายจากเงินรายได้   และปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑)  หน้าที ๑๐๕      ข้อ ๖

๒. โครงการจัดทํา/ปรับปรุงแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 20,000 บาท

ตังไว้  ๔๐,๐๐๐.-บาท      เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรของ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง  ฯลฯ     กอง
คลัง     อาทิเช่น  ค่าพาหนะ ,ค่าเบียเลียง,ค่าเช่าทีพัก  เป็นต้น และค่าใช้
จ่ายในการเดินทางไปทัศนศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ ค่าใช้
จ่ายในกรณีทีเทศบาลต้องจ่ายชดใช้ความเสียหาย  หรือค่าสินไหมทด
แทน   ให้กับกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยและค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียว
ข้อง ฯลฯ

๑. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย   ดังนี
๑. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในประเทศและต่างประเทศ   ตัง
ไว้   ๓๐,๐๐๐.-บาท   เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนใน
ประเทศและต่างประเทศสําหรับข้าราชการส่วนท้องถินหรือพนักงาน
เทศบาลสามัญ  พนักงานจ้างของเทศบาล  กองคลัง

๒. ค่าจ้างจัดทําสือโฆษณา ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ตังไว้๒๐,๐๐๐.-
บาท       เพือจ่ายเป็นค่าจ้างจัดทําสือโฆษณา ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารเกียวกับกิจการงานของเทศบาลตําบลนาคํา   อาทิ เช่น วิทยุ
กระจายเสียง,โทรทัศน์,โรงมหรสพ,สือสิงพิมพ์ และอืน ๆ    และจ้างจัดทํา
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการทีจะดําเนินการ เป็นต้น

๓.โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพือปฏิบัติงานสนับสนุนกลุ่ม
ภารกิจการบริหารงานระบบสารสนเทศการบริหารจัดการด้านการเงินการ
คลังของเทศบาลตําบลนาคํา  ตังไว้  ๓๒๐,๔๐๐.-บาท   เพือจ่ายเป็นค่าจ้าง
เหมาบริการตามโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพือปฏิบัติงาน
สนับสนุนกลุ่มภารกิจการบริหารงานระบบสารสนเทศการบริหารจัดการ
ด้านการเงินการคลังของเทศบาลตําบลนาคําจํานวน  ๓   ราย   อัตราค่า
จ้างเหมาบริการเดือนละ  ๘,๙๐๐.-บาท    คํานวณตังจ่ายไว้ไม่
เกิน  ๑๒  เดือน  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท ๐๓๑๓.๔/ ว๑๔๕๒  ลงวันที  ๒๗  พฤษภาคม ๒๕๔๑

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 370,400 บาท
ค่าใช้สอย รวม 460,400 บาท
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-เพือจ่ายเป็น เงินเพิมพิเศษสําหรับนักสู้รับ (พ.ส.ร.)และเงินปรับปรุง
อืนๆ  ของข้าราชการหรือพนักงานเทศบาลสามัญ    ตําแหน่ง  จพง.
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ฯลฯ ตามแผนอัตรากําลังสามปี (๒๕๕๘-
๒๕๖๐) พร้อมทังฉบับ โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน  ๑๒  เดือน

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 10,200 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานเทศบาลสามัญพร้อมทัง
เงินปรับปรุงเงินประจําปี สําหรับข้าราชการส่วนท้องถินหรือพนักงาน
เทศบาลสามัญ ตําแหน่ง  จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ ตาม
แผนอัตรากําลังสามปี (๒๕๕๘-๒๕๖๐) พร้อมทังฉบับปรับปรุง  โดย
คํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน๑๒ เดือน

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 360,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 370,200 บาท
งบบุคลากร รวม 370,200 บาท
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,526,800 บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

-ค่าจัดซือเครืองปรินเตอร์ ชนิดเลเซอร์ ตังไว้ ๗,๕๐๐.-บาท เพือจ่ายเป็น
ค่าจัดซือเครืองปรินเตอร์ ชนิดเลเซอร์ ชนิด
เลเซอร์ จํานวน ๑ เครือง  ราคาเครืองละ ๗,๕๐๐.-บาท กําหนดราคาตาม
ท้องตลาดปัจจุบัน เนืองจากเป็นครุภัณฑ์ทีไม่ได้กําหนดไว้ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี (พ.
ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) หน้า   ๑๑๒  ข้อ ๔

เครืองปรินเตอร์ ชนิดเลเซอร์ จํานวน 7,500 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

-ค่าจัดซือเก้าอีผู้บริหาร ตังไว้ ๔,๐๐๐.-บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีผู้
บริหาร จํานวน ๒ ตัว  ราคาตัวละ ๒,๐๐๐.-บาท กําหนดราคาตามท้อง
ตลาดปัจจุบัน เนืองจากเป็นครุภัณฑ์ทีไม่ได้กําหนดไว้ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี (พ.
ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) หน้า ๑๑๒ ข้อ ๔

เก้าอีผู้บริหาร จํานวน 4,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าครุภัณฑ์ รวม 11,500 บาท
งบลงทุน รวม 11,500 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ และค่าบริการอินเตอร์เน็ตตําบลและอินเตอร์เน็ต
สํานักงาน,ค่าสือสารผ่านดาวเทียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
ทีเกิดขึนเกียวกับรายจ่ายประเภทนี  ฯลฯ

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 120,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าจัดซือดวงตราไปรษณีย์อากร,ค่าโทรสาร, ค่า
โทรเลข,ค่าธนาณัติ,ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์  และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  เกียวกับ  การ
สือสารและส่งเอกสารทางราชการ

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าเพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสํานักงาน
เทศบาล    หรือทีอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลนาคํา

ค่าไฟฟ้า จํานวน 292,600 บาท
ค่าสาธารณูปโภค รวม 422,600 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล เมาส์ หมึกพิมพ์ แผ่นดิสก์ แฮนดิไดรส์ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์  และอืนๆทีเกียวข้องกับคอมพิวเตอร์

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
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-เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการหรือพนักงาน
เทศบาลสามัญ       ทีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน /ค่าเช่าซือบ้าน /กู้ยืมเงินซือบ้าน /กู้ยืมเงินเพือ
ปลูกสร้างบ้านของข้าราชการหรือพนักงานเทศบาลสามัญ  สํานักปลัดฯ ที
มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบฯ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ข้าราชการ
ส่วนท้องถิน/พนักงานเทศบาลสามัญและพนักงานจ้างทีมีคําสังให้มาปฏิบัติ
งานในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการตามความจําเป็นและเร่งด่วน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

๑.เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)สําหรับ
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิน   ตังไว้  ๓๐,๐๐๐.-บาท    เพือจ่าย
เป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจํา
ปี) สําหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิน   สังกัดสํานักปลัด,หน่วย
ตรวจสอบภายใน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่า
ด้วย  การกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. ๒๕๕๗  และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท๐๘๐๘.๒/ว ๓๐๗๒ ลงวัน
ที ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 30,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 97,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,156,600 บาท
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ตังไว้  ๓๐,๐๐๐.-บาท     เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ให้กับสมาชิก อปพร. ทีปฏิบัติงานตามคําสังจากผู้บริหารหรือผู้อํานวยการ
ศูนย์ อปพร.เทศบาลตําบลนาคํา อาทิเช่น   ค่าพาหนะ ,ค่าเบียเลียง,ค่าเช่า
ทีพัก และค่าใช้จ่ายอืนซึงจําเป็นต้องจ่ายเกียวกับการเดินทางไป
ราชการ  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.๒๕๕๐

๒. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ให้กับสมาชิก อปพร. จํานวน 30,000 บาท

ตังไว้   ๒๐,๐๐๐.-บาท      เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักรของ พนักงานเทศบาล พนักงาน
จ้าง  ฯลฯ     อาทิเช่น  ค่าพาหนะ ,ค่าเบียเลียง,ค่าเช่าทีพัก  เป็น
ต้น     และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทัศนศึกษาดูงานในประเทศและต่าง
ประเทศ ค่าใช้จ่ายในกรณีทีเทศบาลต้องจ่ายชดใช้ความเสียหายหรือค่าสิน
ไหมทดแทน   ให้กับกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยและค่าใช้จ่ายอืน ๆ ที
เกียวข้อง ฯลฯ

๑. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย   ดังนี
๑. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในประเทศและต่างประเทศ    ตัง
ไว้   ๒๐,๐๐๐.-บาท       เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนใน
ประเทศและต่างประเทศสําหรับ ข้าราชการส่วนท้องถินหรือพนักงาน
เทศบาลสามัญ  พนักงานจ้าง  ฯลฯ

๒.ค่าจ้างเหมาบริการ   ตังไว้    ๑๐,๐๐๐.-บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา
จัดทําของ,หรือจ้างเหมาอืนๆทีจําเป็นต้องทํา     เช่น  ค่าจัดทําบัตรประจํา
ตัว วุฒิบัตร อปพร. ฯลฯ

๓. โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพือปฏิบัติงานสนับสนุนกลุ่ม
ภารกิจด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  งานบริการขับรถบรรทุก
นํา   เพือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและบริการประชาชนในเขต
เทศบาลตําบลนาคํา    ตังไว้    ๗๙,๒๐๐.-บาท  จํานวน ๑ ราย  เพือจ่าย
เป็นค่าจ้างเหมาตามโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพือปฏิบัติ
งานสนับสนุนกลุ่มภารกิจด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  งานบริการ
ขับรถบรรทุกนํา   เพือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและบริการ
ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลนาคํา อัตราค่าจ้างเหมาบริการเดือน
ละ  ๖,๖๐๐.-บาท    คํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน  ๑๒  เดือน  โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท ๐๓๑๓.๔/ ว๑๔๕๒  ลงวัน
ที  ๒๗  พฤษภาคม ๒๕๔๑  และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙
-๒๕๖๑)  หน้าที  ๑๐๔    ข้อ  ๓

๔. โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพือปฏิบัติงานสนับสนุนกลุ่ม
ภารกิจด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เพือช่วยเหลือการปฏิบัติ
หน้าทีของพนักงานขับรถบรรทุกนํา      (พนักงานดับเพลิง) ตัง
ไว้  ๑๕๘,๔๐๐.-บาท   เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการตามโครงการจ้าง
เหมาบริการบุคคลธรรมดา เพือปฏิบัติงานสนับสนุนกลุ่มภารกิจด้าน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เพือช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าทีของ
พนักงานขับรถบรรทุกนําจํานวน      ๒  ราย     อัตราค่าจ้างเหมาบริการ
เดือนละ  ๖,๖๐๐.-บาท    คํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน  ๑๒  เดือน  โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท ๐๓๑๓.๔/ ว๑๔๕๒  ลงวัน
ที  ๒๗  พฤษภาคม ๒๕๔๑  และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙
-๒๕๖๑)  หน้าที  ๑๐๔    ข้อ  ๓

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 267,600 บาท
ค่าใช้สอย รวม 869,600 บาท
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ตังไว้  ๒๐,๐๐๐.-บาทเพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรม
วัน อปพร.แห่งชาติ   และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙-
๒๕๖๑)  หน้าที    ๘๑    ข้อ    ๒

๑.โครงการจัดกิจกรรมวัน อปพร.แห่งชาติ จํานวน 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 65,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 65,000 บาท
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 65,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองดับเพลิง  เช่น นํายาเคมีดับ
เพลิง ฯลฯ   และอืนๆ ทีเข้ารายจ่ายประเภทนี

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 50,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นจัดซือค่าวัสดุเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ไว้สําหรับประจําศูนย์กู้
ชีพกู้ภัย และศูนย์อปพร.เทศบาลตําบลนาคํา   และอืน ๆ ทีเข้ารายจ่าย
ประเภทนี

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 20,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน สําหรับรถยนต์บรรทุก
นํา  ,รถยนต์กู้ชีพฯ ฯลฯ ทีใช้ในกิจการงานป้องกันฯ  เช่น  นํามัน
ดีเซล , นํามันเบนซิน นํามันเครือง  นํามันจารบี และอืนๆทีเข้าประเภท
รายจ่ายนี

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 100,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่งทีใช้ในกิจการงาน
ป้องกันฯ   เช่น  แบตเตอรี  ยางนอก  ยางใน  นํามัน
เบรก  เพลา  สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 190,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ ค่าสิงของและค่าแรงงาน ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ต่างๆ  ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าบํารุงรักษา
หรือซ่อมแซมทีดินและสิงก่อสร้าง ทีชํารุดเสียหายตามสภาพอายุการใช้
งาน หรือจําเป็นต้องบํารุงรักษาเพือมิให้เกิดความเสียหาย หรือทรุดโทรม
กว่าเดิม ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่างๆทีเกียวข้อง

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท

ตังไว้ ๒๙๒,๐๐๐.-บาท    เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีอยู่เวรประจํา
หน่วยกู้ชีพกู้ภัยเทศบาลตําบลนาคํา ,ค่าจัดซือเวชภัณฑ์ทางการแพทย์,ค่า
วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นต้องจ่าย  ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวง-มหาดไทย   ด่วน
มาก   ที     มท  ๐๘๐๘.๒ / ว ๓๗๙๕ ลงวัน
ที  ๑๗   พฤศจิกายน   ๒๕๕๒ และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.
ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑)  หน้าที    ๔๔    ข้อ    ๙

๕.โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)  ของเทศบาล
ตําบลนาคํา

จํานวน 292,000 บาท

ตังไว้  ๘๐,๐๐๐.-บาท     เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ลด
อุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์    และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี       (พ.
ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑)  หน้าที    ๘๔    ข้อ    ๑

๔. โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ จํานวน 80,000 บาท

ตังไว้  ๘๐,๐๐๐.-บาท     เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ลด
อุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่     และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี     (พ.
ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑)  หน้าที    ๘๔   ข้อ    ๒

๓. โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ จํานวน 80,000 บาท
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- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการหรือพนักงาน
เทศบาลสามัญ กองการศึกษา   ทีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน /ค่าเช่าซือบ้าน /กู้ยืมเงินซือบ้าน /กู้ยืมเงินเพือ
ปลูกสร้างบ้านของข้าราชการหรือพนักงานเทศบาลสามัญ  กองการ
ศึกษา  ทีมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบฯ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ข้าราชการ
ส่วนท้องถิน/พนักงานเทศบาลสามัญและพนักงานจ้างทีมีคําสังให้มาปฏิบัติ
งานในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการตามความจําเป็นและเร่งด่วน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

-เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)สําหรับข้า
ราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิน  ตังไว้  ๑๐๐,๐๐๐.-บาท   เพือจ่ายเป็น
เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)   สําหรับ
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิน   สังกัดกองการศึกษา  โดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย  การกําหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงาน
ส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.
ศ. ๒๕๕๗

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 100,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 156,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 642,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานเทศบาลสามัญพร้อมทังเงิน
ปรับปรุงเงินประจําปี สําหรับข้าราชการส่วนท้องถินหรือพนักงานเทศบาล
สามัญ กองการศึกษา  ตามแผนอัตรากําลังสามปี (๒๕๕๘-๒๕๖๐) พร้อม
ทังฉบับปรับปรุง  โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน๑๒ เดือน

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 288,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 288,000 บาท
งบบุคลากร รวม 288,000 บาท
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 930,000 บาท

แผนงานการศึกษา

ตังไว้     ๓๐,๐๐๐.-บาทเพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมทบทวน
เพือเพิมศักยภาพกู้ชีพกู้ภัยตังจ่ายจากเงินรายได้และปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑)  หน้าที    ๘๒    ข้อ    ๔

๓.โครงการฝึกอบรมทบทวนเพือเพิมศักยภาพกู้ชีพกู้ภัย จํานวน 30,000 บาท

ตังไว้ ๑๕,๐๐๐.-บาท   เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการซ้อมแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย หรือ ซ้อมแผนลดอุบัติเหตุทางถนน ฯลฯ ตังจ่าย
จากเงินรายได้และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙-
๒๕๖๑)  หน้าที    ๘๒    ข้อ    ๓

๒. โครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือ ซ้อมแผนลด
อุบัติเหตุทางถนน

จํานวน 15,000 บาท



วันทีพิมพ์ : 22/9/2558  23:20:39 หน้า : 19/35

-เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ ค่าสิงของและค่าแรงงาน ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าบํารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมทีดินและสิงก่อสร้าง ทีชํารุดเสียหายตามสภาพอายุการใช้
งาน หรือจําเป็นต้องบํารุงรักษาเพือมิให้เกิดความเสียหาย หรือทรุดโทรม
กว่าเดิม ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่างๆทีเกียวข้อง

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 60,000 บาท

ตังไว้ ๕๐,๐๐๐.-บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานทางรัฐพิธีและพิธีการ
ต่าง ๆ   และวันสําคัญต่าง ๆ   ฯลฯ

ค่าใช้จ่ายในงานทางรัฐพิธีและพิธีการศาสนาฯ จํานวน 50,000 บาท

ตังไว้ ๕๐,๐๐๐.-บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง  ฯลฯ     อาทิเช่น  ค่า
พาหนะ ,ค่าเบียเลียง,ค่าเช่าทีพัก  เป็นต้น และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ทัศนศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย   ดังนี
๑. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในประเทศและต่างประเทศ       ตัง
ไว้   ๕๐,๐๐๐.-บาท       เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนใน
ประเทศและต่างประเทศสําหรับ ข้าราชการส่วนท้องถินหรือพนักงาน
เทศบาลสามัญ  พนักงานจ้างของเทศบาล  กองการศึกษา

๒.  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก และถ่ายเอกสาร    ตังไว้๑๐,๐๐๐.-
บาท   เพือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าถ่ายเอกสาร และ
เอกสารอืน ๆ ฯลฯ

๓. โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา    เพือปฏิบัติงานสนับสนุน
กลุ่มภารกิจการบริหารงานการศึกษางานระบบสารสนเทศการ
ศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการท่องเทียว ของเทศบาลตําบลนา
คํา     ตังไว้  ๑๐๖,๘๐๐.-บาท   เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการตาม
โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา    เพือปฏิบัติงานสนับสนุนกลุ่ม
ภารกิจการบริหารงานการศึกษางานระบบสารสนเทศการ
ศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการท่องเทียว ของเทศบาลตําบลนาคํา
จํานวน  ๑   ราย  อัตราค่าจ้างเหมาบริการเดือนละ  ๘,๙๐๐.-
บาท    คํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน  ๑๒  เดือน  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท ๐๓๑๓.๔/ ว ๑๔๕๒  ลงวัน
ที  ๒๗  พฤษภาคม ๒๕๔๑

๔.โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพือสนับสนุนกลุ่มภารกิจการ
บริหารงานการศึกษา ตังไว้ ๗๙,๒๐๐.-บาทเพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ
ตามโครงการจ้างเหมาบริการตามโครงการจ้างเหมาบริการบุคคล
ธรรมดา เพือสนับสนุนกลุ่มภารกิจการบริหารงานการศึกษาเพือปฏิบัติงาน
สนับสนุนกลุ่มภารกิจการบริหารงานการศึกษา ของเทศบาลตําบลนาคํา
จํานวน  ๑   ราย  อัตราค่าจ้างเหมาบริการเดือนละ  ๖,๖๐๐.-
บาท    คํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน  ๑๒  เดือน  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท ๐๓๑๓.๔/ ว ๑๔๕๒  ลงวัน
ที  ๒๗  พฤษภาคม ๒๕๔๑

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 246,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 406,000 บาท
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ตังไว้ ๑๐๐,๐๐๐.-บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเด็กและ
เยาวชน เช่น กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ   ปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ –๒๕๖๑)    หน้าที ๔๙    ข้อ ๑๐

๒. โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 100,000 บาท

ตังไว้ ๕๖๐,๐๐๐.- บาท  เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสําหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดเทศบาลตําบลนาคํา     จํานวน  ๑๐๐   คน  จํานวน ๒๘๐
วัน อัตราคนละ ๒๐ บาท(๑๐๐x ๒๘๐ x ๒๐ )ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับ
การจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน และปรากฏในแผน
พัฒนาสามปี  (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑)  หน้าที ๔๗  ข้อ  ๖

๑. โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนาคํา จํานวน 560,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

๑. โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา    เพือปฏิบัติงานสนับสนุน
กลุ่มภารกิจการบริหารงานรักษาความสะอาดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลนาคํา     ตังไว้  ๗๙,๒๐๐.-บาท   เพือจ่ายเป็นค่าจ้าง
เหมาบริการตามโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา    เพือปฏิบัติงาน
สนับสนุนกลุ่มภารกิจการบริหารงานรักษาความสะอาดอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลนาคําจํานวน  ๑   ราย  อัตราค่าจ้างเหมาบริการ
เดือนละ  ๖,๖๐๐.-บาท    คํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน  ๑๒  เดือน  โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท ๐๓๑๓.๔/ ว ๑๔๕๒  ลงวัน
ที  ๒๗  พฤษภาคม ๒๕๔๑

๒. โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา    เพือปฏิบัติงานผู้ช่วยครูผู้
ดูแลเด็กเล็ก ของเทศบาลตําบลนาคํา  ตังไว้ ๑๐๖,๘๐๐.-บาท เพือจ่ายเป็น
ค่าจ้างเหมาบริการตามโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพือปฏิบัติ
งานผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็ก ของเทศบาลตําบลนาคํา  อัตราค่าจ้าง
เหมาบริการเดือนละ  ๘,๙๐๐.-บาท    คํานวณตังจ่ายไว้ไม่
เกิน  ๑๒  เดือน  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท ๐๓๑๓.๔/ ว ๑๔๕๒  ลงวันที  ๒๗  พฤษภาคม ๒๕๔๑

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 186,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 876,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,023,600 บาท
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 3,848,600 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล เมาส์ หมึกพิมพ์ แผ่นดิสก์ แฮนดิไดรส์ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์  และอืนๆทีเกียวข้องกับคอมพิวเตอร์ สําหรับใช้ในกิจการ
กองการศึกษา

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นจัดซือค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น  สีและพู่กัน กระดาษ
เขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมรีการ์ด และอืน ๆ ทีเข้ารายจ่ายประเภท
นี    สําหรับใช้ในกิจการงานกองการศึกษา

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม อุปกรณ์เครือง
เขียน แบบพิมพ์ต่าง ๆ ลวดเย็บกระดาษ ปากกาฯลฯ สําหรับใช้ในกิจการ
งานกองการศึกษา

วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
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ตังไว้ ๘,๐๐๐.-บาท   จํานวน ๔ ตัว  ตัวละ ๒,๐๐๐.-บาท
-ขนาดใบพัด ๑๘ นิว แรงดันไฟ ๒๒๐ โวลท์ ความถี ๕๐ เฮิตรซ์ กําลัง
ไฟฟ้า ๑๒๖ วัตต์ แรงลม ๓ สวิตซ์ ควบคุมแรงลมแบบปุ่มกด นําหนัก
รวม ๑๐.๕ กิโลกรัม ขนาด ๕๒ x ๔๑ x ๕๑ เซนติเมตร รับประกัน ๑ ปี โ
ดย Hatari เสริมระบบหล่อลืนอัตโนมัติ Ball Beaing ทีช่วยลดการเสียด
ทาน เพิมความคล่องตัวตลอดอายุการใช้งาน มอเตอร์อลูมิเนียม ทน
ทาน ระบายความร้อนได้ดีเยียม ระบบ thermal fuse ทีจะทําการตัดไฟ
โดยอัตโนมัติ เมือมอเตอร์มีอุณหภูมิสูงผิดปกติ

๑. ค่าจัดซือพัดลมตังพืน เพือใช้ในอาคาร  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อาคารหลัง
ใหม่)

จํานวน 8,000 บาท

ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าครุภัณฑ์ รวม 16,000 บาท
งบลงทุน รวม 115,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการศึกษา เช่น แบบ
เรียน หนังสือ ปากกา ดินสอ   และอืนๆทีเกียวข้องกับวัสดุการศึกษา
สําหรับใช้ในกิจการกองการศึกษา,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนาคํา

วัสดุการศึกษา จํานวน 30,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย  ดังนี
(๑) ค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) โรงเรียน    ตังไว้   ๘๗๓,๖๐๐-บาท เพือ
จ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) สําหรับโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ. เขต ๔  ขอนแก่น)ในเขตเทศบาล
ตําบลนาคํา    ระดับเด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษาปีที ๑-๖กรมจัดสรร
ให้ จํานวน ๒๖๐ วัน (จํานวน ๕๒สัปดาห์ๆละ๕วันเว้นวันเสาร์ –
 อาทิตย์)     อัตราคนละ ๘บาท จํานวนนักเรียน๔๒๐   คน    (๒๖๐
วัน x ๔๒๐คน x ๘บาท/คน ) ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรร
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.
ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑)  หน้าที   ๔๗  ข้อ ๕

(๒) ค่าจัดซืออาหารเสริม (นม)   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนา
คํา     ตังไว้   ๒๒๔,๐๐๐.-บาท   เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหาร
เสริม (นม) สําหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนา
คํา จํานวน ๒๘๐  วัน  จํานวนนักเรียน ๑๐๐   คน  อัตราคน
ละ   ๘ บาท (๑๐๐คนx๒๘๐วันx๘บาท/คน) และปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี  พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑)  หน้าที  ๔๗   ข้อ  ๔

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,097,600 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ต่าง ๆ  เช่น แป้ง แก้วนํา ยาสี
ฟัน ถังขยะ ผ้าห่ม และสิงของทีเกียวเนืองกับวัสดุงานบ้านงานครัวทีจําเป็น
ต้องใช้ ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 1,147,600 บาท

ตังไว้   ๒๐,๐๐๐.-  บาท   เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสานวันสู่วัน
สําเร็จ   ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. ๒๕๕๙ –
๒๕๖๑) หน้าที ๔๙    ข้อ ๑๑

๔.โครงการสานฝันสู่วันสําเร็จ จํานวน 20,000 บาท

ตังไว้ ๑๐,๐๐๐.-  บาท  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ
หรือประชุมผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในการเตรียมความ
พร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษา  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ –
๒๕๖๑ )   หน้าที   ๔๖    ข้อ  ๓

๓. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลนาคํา

จํานวน 10,000 บาท
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-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุวิทยาศาตร์  เช่น   นํายาพ่นหมอกควัน ไซเฟอร์
เมทริน ,ทรายอะเบท สําหรับใช้ในการระงับและป้องกันโรคไข้เลือด
ออก  และอืน ๆ ทีเข้ารายจ่ายประเภทนี

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 50,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 194,500 บาท

แผนงานสาธารณสุข

๑.อุดหนุนโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืน
ฐาน (สพฐ.) เขต ๔  ขอนแก่น  จํานวน  ๓  โรง   ตังไว้  ๑,๖๘๐,๐๐๐-
บาท    เพืออุดหนุนโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขันพืนฐาน (สพฐ.)เขต ๔  ขอนแก่น  จํานวน  ๓  โรง  ดําเนินโครงการ
อาหารกลางวัน (โรงเรียน) ให้กับเด็กนักเรียนระดับอนุบาล และเด็ก ป.๑
- ป.๖กรมจัดสรรให้จํานวน ๒๐๐ วัน อัตราคนละ ๒๐บาท (๔๒๐ คน
x ๒๐๐วัน x๒๐บาท/คน)และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. ๒๕๕๙-
๒๕๖๑)  หน้าที  ๔๘   ข้อ  ๗

๒.อุดหนุนโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืน
ฐาน (สพฐ.) เขต ๔  ขอนแก่น    ตังไว้ ๓๐,๐๐๐.-บาท    เพืออุดหนุน
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ.)
เขต  ๔  ขอนแก่น   ดําเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนเครือข่าย
นาคํา-ศรีสุขสําราญ   และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. ๒๕๕๙-
๒๕๖๑)  หน้าที ๔๘  ข้อ  ๘

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 1,710,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,710,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 1,710,000 บาท

ตังไว้  ๙๙,๐๐๐ บาท  เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารสํานักงานเทศบาล
ตําบลนาคํา(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)โดยดําเนินการกันห้อง ปริมาณไม่น้อย
กว่า ๑๕๒ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที เทศบาลตําบลนา
คํา กําหนด ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.๒๕๕๙-
๒๕๖๑) หน้าที ๑๑๒ ข้อ ๕

โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลนาคํา จํานวน 99,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 99,000 บาท

ตังไว้ ๘,๐๐๐.-บาท ค่าจัดซือพัดลมติดผนัง Toshiba รุ่น EPS –
๒๗CR ๑๖ นิว  เพือใช้ในอาคาร  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อาคารหลัง
ใหม่) จํานวน ๔ ตัว  ตัวละ ๒,๐๐๐.-บาท รวมเป็นเงินทังสิน ๘,๐๐๐.-บาท
-ขนาดใบพัด ๑๖ นิว ปรับแรงลมได้ ๓ ระดับ ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรน

๒.ค่าจัดซือพัดลมติดผนัง จํานวน 8,000 บาท
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๑.อุดหนุนสํานักงานเหล่ากาชาด จังหวัดขอนแก่น     ตังไว้  ๑๐,๐๐๐.-
บาท    เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัด
ขอนแก่น  ดําเนิน     โครงการสนับสนุนภารกิจของเหล่ากาชาด จังหวัด
ขอนแก่น  และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-
๒๕๖๑)  หน้าที ๕๖ ข้อ ๑๕

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 10,000 บาท

๑.อุดหนุนคณะกรรมการศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจําหมู่บ้าน/
ชุมชน    ตังไว้   ๙๗,๕๐๐.-บาท    เพืออุดหนุนคณะกรรมการศูนย์
สาธารณสุขมูลฐานประจําหมู่บ้าน/ชุมชน  ดําเนิน  โครงการพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐานประจําหมู่บ้าน/ชุมชน จํานวน  ๑๓  หมู่
บ้าน ๆละ  ๗,๕๐๐.-บาท  และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. ๒๕๕๙-
๒๕๖๑)   หน้าที ๖๐  ข้อ ๒

เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 97,500 บาท

๑. อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภออุบลรัตน์  ตังไว้ ๗,๐๐๐.-บาทเพือจ่าย
เป็นเงินอุดหนุนทีทําการปกครองอําเภออุบลรัตน์   ดําเนิน  โครงการ
บริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพือนมนุษย์  ประจําปีงบประมาณ  ๒๕๕๙   และ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. ๒๕๕๙-
๒๕๖๑)    หน้าที ๔๕    ข้อ   ๑๐

๒. อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภออุบลรัตน์    ตังไว้  ๓๐,๐๐๐.-
บาท   เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนทีทําการปกครองอําเภออุบล
รัตน์   ดําเนิน  โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพและขยายผลการดําเนินงาน
ศูนย์เฉลิมพระเกียรติช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์และผู้ติดเชือ HIV.   อําเภอ
อุบลรัตน์       ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๙   และปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี( พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑)   หน้าที ๔๕   ข้อ ๑๑

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 37,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 144,500 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 144,500 บาท
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- เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง สําหรับผู้บริหาร ตําแหน่ง ผู้อํานวยการ
กองช่าง   ในอัตราเดือนละ ๓,๕๐๐.-บาท /
เดือน รวม  ๑๒ เดือน  (๓,๕๐๐ x  ๑๒= ๔๒,๐๐๐)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินเพิมคุณวุฒิ ,เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวและเงินปรับปรุง
อืนๆ   ของข้าราชการส่วนท้องถินหรือพนักงานเทศบาลสามัญ กอง
ช่าง  ตามแผนอัตรากําลังสามปี (๒๕๕๘-๒๕๖๐) พร้อมทังฉบับปรับ
ปรุง  โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน  ๑๒  เดือน

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 40,500 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานเทศบาลสามัญพร้อมทังเงิน
ปรับปรุงเงินประจําปี สําหรับข้าราชการส่วนท้องถินหรือพนักงานเทศบาล
สามัญ กองช่าง   ตามแผนอัตรากําลังสามปี (๒๕๕๙-๒๕๖๑) พร้อมทัง
ฉบับปรับปรุง  โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน๑๒ เดือน

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 784,560 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 867,060 บาท
งบบุคลากร รวม 867,060 บาท
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 2,094,960 บาท

แผนงานเคหะและชุมชน

๑. โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพือปฏิบัติงานสนับสนุนกลุ่ม
ภารกิจการบริหารงานระบบสารสนเทศการบริหารจัดการงานบริการ
ชุมชนและสังคมของเทศบาลตําบลนาคํา     ตังไว้  ๒๑๓,๖๐๐.-บาท   เพือ
จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการตามโครงการจ้างเหมาบริการบุคคล
ธรรมดา เพือปฏิบัติงานสนับสนุนกลุ่มภารกิจการบริหารงานระบบ
สารสนเทศการบริหารจัดการงานบริการชุมชนและสังคมของเทศบาล
ตําบลนาคํา   จํานวน  ๒   ราย  อัตราค่าจ้างเหมาบริการเดือนละ  ๘,๙๐๐.
-บาท    คํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน  ๑๒  เดือน  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท ๐๓๑๓.๔/ ว๑๔๕๒  ลงวัน
ที  ๒๗  พฤษภาคม ๒๕๔๑    และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.
ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑)  หน้าที  ๑๐๔    ข้อ  ๓

 ๒.โครงการช่วยเหลือสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์เด็กผู้ยากไร้หรือผู้
ด้อยโอกาสของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนาคําตังไว้ ๒๔๐,๐๐๐.-
บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมารถบริการรถรับส่งเด็กเล็กของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลนาคํา
และปรากฎในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) เพิมเติม ฉบับที พ.
ศ.๒๕๕๙

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 453,600 บาท
ค่าใช้สอย รวม 453,600 บาท
งบดําเนินงาน รวม 453,600 บาท
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 453,600 บาท

แผนงานสังคมสงเคราะห์
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-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย   ดังนี
๑. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในประเทศและต่างประเทศ       ตัง
ไว้   ๔๐,๐๐๐.-บาท       เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนใน
ประเทศและต่างประเทศสําหรับ ข้าราชการส่วนท้องถินหรือพนักงาน
เทศบาลสามัญ  พนักงานจ้างของเทศบาล กองช่าง

๒. โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพือปฏิบัติงานสนับสนุนกลุ่ม
ภารกิจการบริหารงานช่าง งานบริการเขียนแบบโครงการต่าง ๆ พร้อม
ประมาณราคางานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐานของเทศบาลตําบลนา
คํา      ตังไว้  ๘๘,๘๐๐.-บาท   เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการตาม
โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพือปฏิบัติงานสนับสนุนกลุ่ม
ภารกิจการบริหารงานช่าง งานบริการเขียนแบบโครงการต่าง ๆ พร้อม
ประมาณราคางานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐานของเทศบาลตําบลนาคํา
จํานวน  ๑  ราย  อัตราค่าจ้างเหมาบริการเดือนละ  ๗,๔๐๐.-
บาท    คํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน
๑๒  เดือน  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท ๐๓๑๓.๔/ ว๑๔๕๒  ลงวัน
ที  ๒๗  พฤษภาคม ๒๕๔๑   ตังจ่ายจากเงินรายได้๑๒  เดือน  โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท ๐๓๑๓.๔/ ว๑๔๕๒  ลงวัน
ที  ๒๗  พฤษภาคม ๒๕๔๑

๓. โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพือปฏิบัติงานสนับสนุนกลุ่ม
ภารกิจการบริการชุมชนและสังคม งานบริการขับรถกระเช้าไฟฟ้า เพือ
บริการประชาชน     ตังไว้  ๗๙,๒๐๐.-บาท   เพือจ่ายเป็นค่าจ้าง
เหมาบริการตามโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพือปฏิบัติงาน
สนับสนุนกลุ่มภารกิจการบริการชุมชนและสังคม งานบริการขับรถกระเช้า
ไฟฟ้า เพือบริการประชาชนจํานวน  ๑  ราย  อัตราค่าจ้างเหมาบริการ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 604,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 714,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการหรือพนักงาน
เทศบาลสามัญ กองช่าง  ทีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน /ค่าเช่าซือบ้าน /กู้ยืมเงินซือบ้าน /กู้ยืมเงินเพือ
ปลูกสร้างบ้านของข้าราชการหรือพนักงานเทศบาลสามัญ  กองช่าง   ทีมี
สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบฯ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 66,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ข้าราชการ
ส่วนท้องถิน/พนักงานเทศบาลสามัญและพนักงานจ้างทีมีคําสังให้มาปฏิบัติ
งานในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการตามความจําเป็นและเร่งด่วน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

-  เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจํา
ปี)      สําหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิน          ตัง
ไว้  ๑๐๐,๐๐๐.-บาท   เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณี
พิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)   สําหรับ  ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้อง
ถิน   สังกัดกองช่าง   โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่า
ด้วย  การกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. ๒๕๕๗

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 100,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 206,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,205,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ  ค่าสิงของและค่าแรงงาน ทีชํารุดเสียหายตามสภาพอายุการ
ใช้งาน หรือจําเป็นต้องบํารุงรักษาเพือมิให้เกิดความเสียหาย หรือทรุด
โทรมกว่าเดิม ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่างๆทีเกียวข้อง

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท

ตังไว้ ๑๕,๐๐๐.-บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดทํา
ผังเมืองรวมในเขตพืนทีตําบลนาคํา  และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.
ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑)  หน้าที  ๖๕   ข้อ  ๑

๒. โครงการจัดทําผังเมืองรวมในเขตพืนทีตําบลนาคํา จํานวน 15,000 บาท

ตังไว้  ๔๕,๐๐๐.-บาท      เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง  ฯลฯ     อาทิเช่น  ค่า
พาหนะ ,ค่าเบียเลียง,ค่าเช่าทีพัก  เป็นต้น และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ทัศนศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ

๑. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 45,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

เดือนละ  ๖,๖๐๐.-บาท    คํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน  ๑๒  เดือน  โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท ๐๓๑๓.๔/ ว๑๔๕๒  ลงวัน
ที  ๒๗  พฤษภาคม ๒๕๔๑

๔. โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพือปฏิบัติงานสนับสนุนกลุ่ม
ภารกิจการบริการชุมชนและสังคม งานบริการติดตังระบบไฟฟ้าสาธารณะ
และซ่อมบํารุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ     ตังไว้  ๒๓๗,๖๐๐.-บาท    เพือ
จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการตามโครงการจ้างเหมาบริการบุคคล
ธรรมดา เพือปฏิบัติงานสนับสนุนกลุ่มภารกิจการบริการชุมชนและ
สังคม งานบริการติดตังระบบไฟฟ้าสาธารณะและซ่อมบํารุงรักษาไฟฟ้า
สาธารณะจํานวน   ๓  ราย    อัตราค่าจ้างเหมาบริการเดือนละ  ๖,๖๐๐.-
บาท    คํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน  ๑๒  เดือน  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท ๐๓๑๓.๔/ ว๑๔๕๒  ลงวัน
ที  ๒๗  พฤษภาคม ๒๕๔๑

๕. โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพือปฏิบัติงานสนับสนุนกลุ่ม
ภารกิจการบริหารงานช่าง งานบริการบันทึกข้อมูล สถิติกองช่าง      ตัง
ไว้  ๗๙,๒๐๐.-บาท     เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการตามโครงการจ้าง
เหมาบริการบุคคลธรรมดา เพือปฏิบัติงานสนับสนุนกลุ่มภารกิจการ
บริหารงานช่าง งานบริการบันทึกข้อมูล สถิติกองช่าง
จํานวน   ๑    ราย   อัตราค่าจ้างเหมาบริการเดือนละ  ๖,๖๐๐.-
บาท    คํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน  ๑๒  เดือน  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท ๐๓๑๓.๔/ ว๑๔๕๒  ลงวัน
ที  ๒๗  พฤษภาคม ๒๕๔๑

๖. โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพือปฏิบัติงานสนับสนุนกลุ่ม
ภารกิจการบริการชุมชนและสังคม งานบริการตกแต่งและตัดกิงไม้ ตัด
หญ้าริมทางและริมถนนภายในเขตเทศบาลตําบล  นาคํา     ตัง
ไว้  ๗๙,๒๐๐.-บาท     เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการตามโครงการจ้าง
เหมาบริการบุคคลธรรมดา เพือปฏิบัติงานสนับสนุนกลุ่มภารกิจการบริการ
ชุมชนและสังคม งานบริการตกแต่งและตัดกิงไม้ ตัดหญ้าริมทางและริม
ถนนภายในเขตเทศบาลตําบล  นาคํา จํานวน   ๑    ราย   อัตราค่าจ้าง
เหมาบริการเดือนละ  ๖,๖๐๐.-บาท    คํานวณตังจ่ายไว้ไม่
เกิน  ๑๒  เดือน  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท ๐๓๑๓.๔/ ว๑๔๕๒  ลงวันที  ๒๗  พฤษภาคม ๒๕๔๑
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ตังไว้ ๑๖,๐๐๐.-บาท จัดซือนังร้านแบบเหล็ก
สูง ๑.๔๐ เมตร จํานวน ๑ ชุด ราคาชุดละ ๑๖,๐๐๐.-บาท เพือใช้ในงาน
กองช่าง เทศบาลตําบลนาคํา

๒.จัดซือนังร้านแบบเหล็กสูง จํานวน 16,000 บาท

ตังไว้ ๖,๙๐๐.-บาท  จํานวน ๑  ปืน ขนาด ๙ นิว เพือใช้ในงานของกอง
ช่าง เทศบาลตําบลนาคํา

๑.จัดซือเลือยวงเดือนแบบมือถือ จํานวน 6,900 บาท
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์ รวม 22,900 บาท
งบลงทุน รวม 22,900 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโรงงาน  เช่น ดอกสว่านเจาะปูน-เหล็ก  และ
อืนๆทีเข้ารายจ่ายประเภทนี  สําหรับใช้ในกิจการกองช่าง

วัสดุอืน จํานวน 10,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล เมาส์ หมึกพิมพ์ แผ่นดิสก์ แฮนดิไดรส์ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์  และอืนๆทีเกียวข้องกับคอมพิวเตอร์ สําหรับใช้ในกิจการ
กองช่าง

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นจัดซือค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น  สีและพู่กัน กระดาษ
เขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมรีการ์ด และอืน ๆ ทีเข้ารายจ่ายประเภท
นี สําหรับใช้ในกิจการงานกองช่าง

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 15,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน สําหรับรถยนต์ส่วนกลาง (รถ
กระเช้า) เช่น  นํามันดีเซล , นํามันเบนซิน นํามันเครือง  นํามันจารบี และ
อืนๆทีเข้าประเภทรายจ่ายนี

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 50,000 บาท

-เพือใช้จ่ายในวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น  แบตเตอรี  ยางนอก  ยาง
ใน  นํามันเบรก  เพลา  สําหรับรถยนต์ส่วนกลาง (รถกระเช้า)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูนซิเมนต์ ,หิน ,อิฐ ,
ดิน , ทราย , หินคลุก , ท่อระบายนํา, ไม้ , สี , แปรง
ทาสี, กระเบือง , จอบ , เลือย,เหล็ก, แอสฟัลต์ ฯลฯ และสิงของอืนๆทีเกียว
ข้อง สําหรับใช้ก่อสร้างหรือซ่อมแซมงานต่าง ๆ ของเทศบาลตําบลนาคํา

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 40,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าสําหรับใช้ภายในอาคารสํานักงาน
หรือสถานทีทรัพย์สินทีอยู่ในความดูแลของเทศบาล เช่นหลอดไฟ, บัลลา
ร์ด, สายไฟฟ้า , ไมโครโฟน , ไฟฉาย , สปอร์ตไลท์และอืน ๆ ทีเข้าราย
จ่ายประเภทนี      สําหรับใช้ในกิจการงานกองช่าง

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม อุปกรณ์เครือง
เขียน แบบพิมพ์ต่าง ๆ ลวดเย็บกระดาษ ปากกาฯลฯ สําหรับใช้ใจกิจการ
งานกองช่าง   ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 285,000 บาท



วันทีพิมพ์ : 22/9/2558  23:20:43 หน้า : 28/35

๑. อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภออุบลรัตน์ ตังไว้  ๓๐,๐๐๐.-บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนทีทําการปกครองอําเภออุบล
รัตน์   ดําเนิน  โครงการฝึกอบรมเพิมประสิทธิภาพผู้นําหมู่บ้าน เพือ
พัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง เอาชนะยาเสพติดอย่างยังยืน   และปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑)หน้าที ๘๖  ข้อ ๑

๒. อุดหนุนทีทําการปกครองจังหวัดขอนแก่น     ตังไว้  ๓๐,๐๐๐.-บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนทีทําการปกครองจังหวัด
ขอนแก่น    ดําเนิน  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   จังหวัด
ขอนแก่น  ประจําปี ๒๕๕๙   และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ( พ.
ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑)  หน้าที ๘๗  ข้อ  ๔

๓. อุดหนุนสถานีตํารวจภูธรอุบลรัตน์ ตังไว้  ๒๗,๓๐๐ .-บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสถานีตํารวจอุบลรัตน์ดําเนิน  โครงการอบรม
เครือข่ายป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน ปีงบ
ประมาณ ๒๕๕๙ และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙-
๒๕๖๑ ) หน้าที ๘๖ ข้อ ๑

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 87,300 บาท
เงินอุดหนุน รวม 87,300 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 87,300 บาท

ตังไว้๓๐,๐๐๐.-บาทเพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการลดรายจ่ายครัวเรือน
เกษตรกรทียากจนตามแนวปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียงประจําปีงบ
ประมาณ ๒๕๕๙   และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. ๒๕๕๙-
๒๕๖๑)  หน้าที ๙๐ ข้อ ๒

๓.โครงการลดรายจ่ายครัวเรือนเกษตรกรทียากจนตามแนวปรัญชา
เศรษฐกิจพอเพียงประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๙

จํานวน 30,000 บาท

ตังไว้   ๑๐,๐๐๐.-บาท      เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ
ฝึกอบรมอาชีพเพือเพิมทักษะตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) หน้าที ๙๒   ข้อ ๑

๒.โครงการฝึกอบรมอาชีพเพือเพิมทักษะตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 10,000 บาท

ตังไว้ ๔๐,๐๐๐.-บาท      เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึก
อบรมการจัดทํา/ทบทวนปรับปรุงแผนชุมชนภายใต้เศรษฐกิจพอ
เพียง   และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. ๒๕๕๙-
๒๕๖๑)  หน้าที ๑๐๔  ข้อ ๑

๑.โครงการฝึกอบรมการจัดทํา/ทบทวนปรับปรุงแผนชุมชนภายใต้เศรษฐกิจ
พอเพียง

จํานวน 40,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 167,300 บาท

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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ตังไว้  ๑๖๕,๐๐๐.-บาท      เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ
จัดงานประเพณีบุญบังไฟ  และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. ๒๕๕๙
-๒๕๖๑ )  หน้าที   ๕๒  ข้อ  ๒

๓.โครงการจัดงานประเพณีบุญบังไฟ จํานวน 165,000 บาท

ตังไว้  ๑๐,๐๐๐.-บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ
ประเพณีเข้าพรรษา –ออกพรรษา   และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.
ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑)  หน้าที ๕๒     ข้อ  ๓

๒. โครงการประเพณีเข้าพรรษา -ออกพรรษา จํานวน 10,000 บาท

ตังไว้   ๖๐,๐๐๐.-บาท      เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ
จัดกิจกรรมร้อยรักดวงใจห่วงใยผู้สูงอายุ   และปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ปี ( พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑)  หน้าที   ๕๕   ข้อ  ๑๑

๑. โครงการจัดกิจกรรมร้อยรักดวงใจห่วงใยผู้สูงอายุ จํานวน 60,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 235,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 235,000 บาท
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 325,000 บาท

ตังไว้   ๑๕,๐๐๐.-บาท    เพืออุดหนุนศูนย์กีฬาเยาวชนตําบลนา
คํา  ดําเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนต้านยาเสพติด และปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) หน้าที ๖๓ ข้อ ๑

เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 15,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ ค่าสิงของและค่าแรงงาน ทีชํารุดเสียหายตามสภาพอายุการ
ใช้งาน หรือจําเป็นต้องบํารุงรักษาเพือมิให้เกิดความเสียหาย หรือทรุด
โทรมกว่าเดิม ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่างๆทีเกียวข้อง

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท

ตังไว้๓๑๐,๙๐๐.-บาท      เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนิน  โครงการ
แข่งขันกีฬาอุบลรัตน์สัมพันธ์  และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.
ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑)  หน้าที  ๖๓     ข้อ  ๒

๒. โครงการแข่งขันกีฬาอุบลรัตน์สัมพันธ์ จํานวน 310,900 บาท

ตังไว้ ๑๕,๐๐๐.-บาท      เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนิน      โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนตําบลนาคําต้านยาเสพติด และ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑)  หน้าที  ๖๓    ข้อ ๑

๑.โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนตําบลนาคําต้านยาเสพติด จํานวน 15,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 345,900 บาท
งบดําเนินงาน รวม 345,900 บาท
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 360,900 บาท

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
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เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาคําน้อย  หมู่ที๑๒
โดยดําเนินการดังนี ขนาดผิวจราจร กว้าง  ๔  เมตร  ยาว
๔๒   เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตรหรือมีพืนทีก่อสร้างไม่น้อย
กว่า  ๑๖๘  ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือตามสภาพ
พืนที รายละเอียดตามแบบที เทศบาลตําบลนาคํา กําหนด ปรากฏในแผน
พัฒนาสามปี(พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) หน้าที ๗๗ ข้อ ๗

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบริเวณหมู่บ้าน บ้านนาคํา
น้อย
 ตังไว้  ๑๐๐,๐๐๐.- บาท

จํานวน 100,000 บาท

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 1,290,100 บาท
งบลงทุน รวม 1,290,100 บาท
งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 1,290,100 บาท

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๑.อุดหนุนสํานักงานเหล่ากาชาด จังหวัดขอนแก่น     ตังไว้  ๒๐,๐๐๐.-
บาท    เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัด
ขอนแก่น  ดําเนิน     โครงการจัดงานประเพณีงานเทศกาลไหม ประเพณี
ผูกเสียวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. ๒๕๕๙-
๒๕๖๑)  หน้าที ๕๓  ข้อ  ๔

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 20,000 บาท

๑. อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลนาคํา ตังไว้  ๒๐,๐๐๐.-บาท  เพือจ่ายเป็น
เงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลนาคํา   ดําเนินโครงการประเพณีบุญกุ้ม
ข้าวใหญ่   และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. ๒๕๕๙-
๒๕๖๑)  หน้าที    ๕๓   ข้อ ๖

๒. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในพืนทีตําบลนาคํา ตังไว้    ๓๐,๐๐๐.-
บาท   เพืออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในพืนทีตําบลนาคํา ดําเนิน
โครงการประเพณีบุญถําพระคําเม็ก  และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ( พ.
ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑)  หน้าที ๕๔     ข้อ  ๗

เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 50,000 บาท

๑.อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภออุบลรัตน์ ตังไว้  ๑๐,๐๐๐.-บาท  เพือ
จ่ายเป็นเงินอุดหนุนทีทําการปกครองอําเภออุบล
รัตน์   ดําเนิน     โครงการส่งเสริมการจัดงานประเพณีงานเทศกาล
ไหม ประเพณีผูกเสียวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น  ประจํา
ปี ๒๕๕๙     ของอําเภออุบลรัตน์  และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ( พ.
ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑)  หน้าที   ๕๓  ข้อ ๕

๒. อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภออุบลรัตน์   ตังไว้  ๑๐,๐๐๐.-
บาท    เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนทีทําการปกครองอําเภออุบล
รัตน์   ดําเนิน     โครงการสนับสนุนจัดงานรัฐพิธี   ประจํา
ปี   ๒๕๕๙   และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. ๒๕๕๙-
๒๕๖๑)  หน้าที ๕๒  ข้อ  ๑

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 90,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 90,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดกระหนวน  หมู่ที
๓โดยดําเนินการดังนี ขนาดผิวจราจร กว้าง  ๓  เมตร  ยาว
๕๖   เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตรหรือมีพืนทีก่อสร้างไม่น้อย
กว่า  ๑๖๘  ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที เทศบาลตําบลนา
คํา กําหนด ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑)หน้าที
๗๗ ข้อ ๗

-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบริเวณหมู่บ้าน บ้าน
กุดกระหนวน
ตังไว้  ๙๙,๐๐๐.-บาท

จํานวน 99,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวงใหม่  หมู่ที
๑๓ (จุดที๒ ซอยถนนรอบหนองแวง) ขนาดผิว
จราจร กว้าง  ๔  เมตร  ยาว๒๖   เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตรหรือมีพืนทีก่อ
สร้างไม่น้อยกว่า  ๑๐๔  ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบที เทศบาล
ตําบลนาคํา กําหนด ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ )
หน้าที ๗๗ ข้อ ๗

-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบริเวณหมู่บ้าน บ้าน
หนองแวงใหม่ตังไว้  ๖๑,๐๐๐.-บาท

จํานวน 61,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวงใหม่  หมู่ที
๑๓ (จุดที๑ ซอยประปา) ขนาดผิวจราจร กว้าง  ๓.๕  เมตร  ยาว
๒๐   เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตรหรือมีพืนทีก่อสร้างไม่น้อย
กว่า  ๗๐  ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบที เทศบาลตําบลนา
คํา กําหนด ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.๒๕๕๙-
๒๕๖๑) หน้าที ๗๗ ข้อ ๗

-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบริเวณหมู่บ้าน บ้าน
หนองแวงใหม่
 ตังไว้  ๓๙,๐๐๐.- บาท

จํานวน 39,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองขาม  หมู่ที๙
(จุดที๑ ซอยใต้แสงดาว) ขนาดผิวจราจร กว้าง  ๓  เมตร  ยาว
๔๔   เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตรหรือมีพืนทีก่อสร้างไม่น้อย
กว่า  ๑๓๒  ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบที เทศบาลตําบลนา
คํา กําหนด ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.๒๕๕๙-
๒๕๖๑) หน้าที ๗๗ ข้อ ๗

-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบริเวณหมู่บ้าน บ้าน
หนองขาม
ตังไว้  ๗๘,๐๐๐.-บาท

จํานวน 78,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองขาม  หมู่ที๙
(จุดที๒ ซอยคู่สร้างคู่สม) ขนาดผิวจราจร กว้าง  ๔  เมตร  ยาว
๙   เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตรหรือมีพืนทีก่อสร้างไม่น้อยกว่า  ๓๖  ตาราง
เมตร  รายละเอียดตามแบบที เทศบาลตําบลนาคํา กําหนด ปรากฏในแผน
พัฒนาสามปี(พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) หน้าที ๗๗ ข้อ ๗

-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบริเวณหมู่บ้าน บ้าน
หนองขาม
ตังไว้  ๒๑,๐๐๐.-บาท

จํานวน 21,000 บาท

โครงการก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาลภายในบริเวณหมู่บ้าน  ตัง
ไว้  ๙๓,๕๐๐ บาท  เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมเครือง
ปัมนําและอุปกรณ์บ้านทานตะวัน  หมู่ที๑๑ รายละเอียดตามแบบ
ที เทศบาลตําบลนาคํา กําหนด ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.๒๕๕๙-
๒๕๖๑) หน้าที ๑๐๐ ข้อ ๖

-โครงการก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาลภายในบริเวณหมู่บ้าน บ้านทานตะวัน
ตังไว้  ๙๓,๕๐๐.-บาท

จํานวน 93,500 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไหล  หมู่ที๔
โดยดําเนินการดังนี ขนาดผิวจราจร กว้าง  ๕  เมตร  ยาว
๓๕   เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตรหรือมีพืนทีก่อสร้างไม่น้อย
กว่า  ๑๗๕  ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือตามสภาพ
พืนที รายละเอียดตามแบบที เทศบาลตําบลนาคํา กําหนด ปรากฏในแผน
พัฒนาสามปี(พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) หน้าที ๗๗ ข้อ ๗

-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบริเวณหมู่บ้าน บ้านหนอง
ไหล
 ตังไว้  ๑๐๐,๐๐๐.- บาท

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง  หมู่ที๑๐
โดยดําเนินการดังนี ขนาดผิวจราจร กว้าง  ๔  เมตร  ยาว
๔๒   เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตรหรือมีพืนทีก่อสร้างไม่น้อย
กว่า  ๑๖๘  ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือตามสภาพ
พืนที รายละเอียดตามแบบที เทศบาลตําบลนาคํา กําหนด ปรากฏในแผน
พัฒนาสามปี(พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) หน้าที ๗๗  ข้อ ๗

-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบริเวณหมู่บ้าน บ้านหนอง
แวง
 ตังไว้  ๑๐๐,๐๐๐ .-บาท

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสัมพันธ์  หมู่ที๗
(ชอยคุ้มดอนยาง)โดยดําเนินการดังนี
ขนาดผิวจราจร กว้าง  ๕  เมตร  ยาว๓๕   เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตรหรือมี
พืนทีก่อสร้างไม่น้อยกว่า  ๑๗๕  ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้าง
ละ ๐.๕๐ เมตร หรือตามสภาพพืนที รายละเอียดตามแบบที เทศบาลตําบล
นาคํา กําหนด ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.๒๕๕๙-
๒๕๖๑) หน้าที ๗๗ ข้อ ๗

-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบริเวณหมู่บ้าน บ้าน
สัมพันธ์
ตังไว้  ๑๐๐,๐๐๐.- บาท

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเล้า  หมู่ที๘โดย
ดําเนินการดังนี ขนาดผิวจราจร กว้าง  ๔  เมตร  ยาว
๔๒   เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตรหรือมีพืนทีก่อสร้างไม่น้อย
กว่า  ๑๖๘  ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือตามสภาพ
พืนที รายละเอียดตามแบบที เทศบาลตําบลนาคํา กําหนด ปรากฏในแผน
พัฒนาสามปี(พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) หน้าที ๗๗ ข้อ ๗

-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบริเวณหมู่บ้าน บ้านเล้า
 ตังไว้  ๑๐๐,๐๐๐.-บาท

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนราศรี  หมู่ที๒
โดยดําเนินการดังนี ขนาดผิวจราจร กว้าง  ๓.๕  เมตร  ยาว
๕๐   เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตรหรือมีพืนทีก่อสร้างไม่น้อย
กว่า  ๑๗๕  ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือตามสภาพ
พืนที รายละเอียดตามแบบที เทศบาลตําบลนาคํา กําหนด ปรากฏในแผน
พัฒนาสามปี(พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑)หน้าที๗๗ ข้อ ๗

-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบริเวณหมู่บ้าน บ้าน
โนนราศรี ตังไว้ ๙๙,๐๐๐.-บาท

จํานวน 99,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาคํา  หมู่ที๑ โดย
ดําเนินการดังนีmขนาดผิวจราจร กว้าง  ๔  เมตร  ยาว
๔๒   เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตรหรือมีพืนทีก่อสร้างไม่น้อย
กว่า  ๑๖๘  ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือตามสภาพ
พืนที รายละเอียดตามแบบที เทศบาลตําบลนาคํา กําหนด ปรากฏในแผน
พัฒนาสามปี(พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) หน้าที ๗๗ ข้อ ๗

-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบริเวณหมู่บ้าน บ้านนาคํา
ตังไว้ ๑๐๐,๐๐๐.- บาท

จํานวน 100,000 บาท
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๑. ค่าชําระหนีเงินต้น ได้ประมาณการรายจ่ายไว้เป็นเงิน   ๓๕๑,๐๐๐.-
บาท   เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี
    ๑.๑  เพือ ดําเนินโครงการต่าง ๆ  รวม   ๘   โครงการ  ตามสัญญาเลข
ที ๑๓๐๔/๑๒๐/๒๕๕๖ ลว. ๑๓  กันยายน  ๒๕๕๖   กําหนดผ่อน
ชําระ   ๑๐   งวด  งวดนีเป็นงวดที  ๓ แยกเป็นเงินต้น   ๓๕๐,๔๓๒.-
บาท   ดังนันจึงขอตังงบประมาณรายจ่ายไว้     เป็นเงิน ๓๕๑,๐๐๐.-บาท

ค่าชําระหนีเงินต้น จํานวน 351,000 บาท
งบกลาง รวม 2,481,000 บาท
งบกลาง รวม 2,481,000 บาท
งบกลาง รวม 2,481,000 บาท

แผนงานงบกลาง

-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการเกษตร  เช่น จอมเสียม มีด ตาข่าย สาย
ยาง  อาหารสัตว์ ปุ๋ย และสิงของ ทีเกียวเนืองกับวัสดุการเกษตรทีจําเป็น
ต้องใช้ ฯลฯ

วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท

ตังไว้   ๒๐,๐๐๐.-บาท      เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมอันเนืองมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรม
ราชกุมารี  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ด่วนทีสุด ที มท ๐๘๙๑.๔/ว ๑๖๔ ลงวันที ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๓ และ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑ ) หน้าที ๙๘   ข้อ   ๑

๒. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมอันเนืองมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 20,000 บาท

ตังไว้ ๒๐,๐๐๐.-บาท       เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ตามโครงการท้องถิน
ไทย รวมใจภักษ์ รักษ์พืนทีสีเขียว  และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.
ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑    หน้าที ๙๗  ข้อ   ๒

๑. โครงการท้องถินไทย รวมใจภักษ์ รักษ์พืนทีสีเขียว จํานวน 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 60,000 บาท

แผนงานการเกษตร

เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลนาคํา(ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก)โดยดําเนินการกันห้อง ปริมาณไม่น้อยกว่า ๑๕๒ ตารางเมตร ราย
ละเอียดตามแบบที เทศบาลตําบลนาคํา กําหนด ปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ปี(พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) หน้าที ๑๑๒

-โครงการก่อสร้างถนนลูกรังภายในบริเวณหมู่บ้าน พระพุทธบาท ตังไว้
๙๙,๘๐๐.-บาท

จํานวน 99,800 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรัง  บ้านพระพุทธบาท  หมู่ที๖ โดยดําเนิน
การดังนี ขนาดผิวจราจร กว้างเฉลีย๕  เมตร  ยาว๘๓๕    เมตร  หนาเฉลี
ย๐.๒๐  เมตรหรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า  ๘๓๕  ลูกบาศก์เมตร ราย
ละเอียดตามแบบที เทศบาลตําบลนาคํา กําหนด ปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ปี(พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) หน้าที ๙๑ ข้อ ๔

-โครงการก่อสร้างถนนลูกรังภายในบริเวณหมู่บ้าน  บ้านห้วยคําน้อย ตังไว้
๙๙,๘๐๐.-บาท

จํานวน 99,800 บาท
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เพือจ่ายตามข้อผูกพัน
๑. เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล     ตังไว้ ๓๕๐,๐๐๐.-
บาท เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล จํานวนร้อย
ละ  ๑๐   ของเงินสะสมประจําปีงบประมาณ ตามหนังสือที  มท ๐๘๐๘.๔/
ว ๐๐๑  ลงวันที ๒  พฤศจิกายน ๒๕๕๔

๒. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถินหรือพืนทีเทศบาล
ตําบลนาคําตังไว้   ๒๐๐,๐๐๐.-บาท เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพในระดับท้องถินหรือพืนทีเทศบาลตําบลนาคํา  โดยคํานวณ
ตังจ่ายในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐  ของค่าบริการสาธารณสุขทีได้รับ
จากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ   ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.
ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑   หน้าที   ๔๔   ข้อที    ๗

๓. เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลนาคํา      ตังไว้  ๕๐,๐๐๐.-
บาท    -เพือจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนสวัสดิการชุมชน โดยยึดหลัก
ประชาชนออม  ๑  ส่วน   องค์กรปกครองส่วนท้องถินสมทบ  ๑ ส่วน และ
รัฐบาล  ๑  ส่วน  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย   ด่วนที
สุด   ที มท ๐๘๙๑.๔ /ว  ๒๕๐๒    ลงวัน
ที ๒๐   สิงหาคม    ๒๕๕๓ เรือง    แนวทางสนับสนุนการดําเนินงานกอง
ทุนสวัสดิการชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน   โดยคํานวณตังจ่าย
จากจํานวนประชาชนทีเป็นสมาชิกและจํานวนเงินทีจ่ายเข้ากองทุนและไม่
เกิน   ๓๖๕ บาท/คน/ปี
และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑)  หน้าที  ๔๓  ข้อ ๖

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 600,000 บาท

-เพือจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นหรือบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชน และจําเป็นทีจะต้องจ่ายเพือการปฏิบัติงานของเทศบาลซึงมิได้
ตังจ่ายไว้หรือตังจ่ายไว้แล้วแต่ไม่พอจ่าย   และปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑)  หน้าที  ๔๒  ข้อ ๑

สํารองจ่าย จํานวน 1,000,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นเบียผู้ป่วยโรคเอดส์    ตังไว้    ๓๐,๐๐๐.-บาท   เพือจ่ายเป็น
เบียผู้ป่วยโรคเอดส์   จํานวน  ๕  คน ในอัตราคนละ  ๕๐๐.-บาท ต่อ
เดือน      โดยคํานวณตังจ่ายไว้      ๑๒     เดือน   และปรากฏในแผน
พัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑)  หน้าที   ๔๒  ข้อ ๒

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 30,000 บาท

- เพือจ่ายสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมให้พนักงานจ้างของเทศบาล  ตัง
ตามหนังสือ ขก ๐๐๓๐/ว ๑๕๗  ลงวันที  ๙  มกราคม  ๒๕๕๗  โดย
คํานวณตังจ่าย ร้อยละ  ๕ ของค่าจ้างของผู้ประกันตน

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 20,000 บาท

๑. ค่าชําระดอกเบีย ได้ประมาณการรายจ่ายไว้เป็นเงิน  ๑๐๐,๐๐๐.-
บาท  เพือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่าย  ดังนี
     ๑.๑ เพือ ดําเนินโครงการต่างๆ  รวม   ๘   โครงการ  ตามสัญญาเลข
ที  ๑๓๐๔/๑๒๐/๒๕๕๖ ลว. ๑๓  กันยายน  ๒๕๕๖     จํานวน
เงิน ๓,๗๘๖,๗๐๐.-บาท  กําหนดผ่อนชําระ  ๑๐  งวด งวดนีเป็นงวดที
๓   แยกเป็นดอกเบีย  ๙๓,๔๘๔.๗๗.-บาท     ดังนันจึงขอตังงบประมาณ
รายจ่ายไว้เป็นเงิน   ๑๐๐,๐๐๐.-บาท

ค่าชําระดอกเบีย จํานวน 100,000 บาท
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-เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถินตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ฉบับที ๔  พ.ศ. ๒๕๔๒ และหนังสือสํานักงาน
กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน ด่วน
มาก  ที    มท ๐๘๐๘.๕ /ว  ๔๑  ลงวันที  ๑๓  กันยายน ๒๕๕๓  เรือง ซัก
ซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.) ประจําปี ๒๕๕๕โดยคํานวณตังจ่ายในอัตราร้อยละ  ๒ของเงิน
รายได้ ประจําปีตามงบประมาณทัวไป (ปีงบประมาณ ๒๕๕๘)ไม่รวมราย
ได้จากพันธบัตร เงินกู้  เงินผู้มีอุทิศให้และเงินอุดหนุนต่าง ๆ(....x 2%)

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 380,000 บาท
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120,000 120,000
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20,000 20,000

560,000

15,000
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เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ

ศาสนาวัฒนธรรม

และนันทนาการ

แผนงานสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานสังคม

สงเคราะห์

แผนงาน

สาธารณสุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน

แผนงาน

บริหารงานทั่วไป
รวม

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงาน

งบกลาง งบกลาง

ค่าช าระดอกเบ้ีย 100,000

เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 30,000

เงินสมทบกองทุน 20,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 600,000

ค่าช าระหนี้เงินต้น 351,000

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ 380,000

ส ารองจ่าย 1,000,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่าย

การเมือง)

เงินค่าตอบแทนประจ า

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน

เงินเดือนพนักงาน 288,000

เงินประจ าต าแหน่ง

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 10,000

ค่าเบ้ียประชุม

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ 100,000

ค่าเช่าบ้าน 36,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน 10,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพ่ือใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 432,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

๑. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

๑. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

๑. โครงการจัดกิจกรรมร้อย 60,000

๑. โครงการท้องถิ่นไทย 

๑. โครงการอาหารกลางวัน 560,000

๑.โครงการแข่งขันกีฬา 15,000

๑.โครงการจัดกิจกรรมวัน 

๑.โครงการฝึกอบรมการ

๒. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

๒. ค่าใช้จ่ายในงานทางรัฐ

๒. โครงการแข่งขันกีฬา 310,900

๒. โครงการงานวันเด็ก 100,000

๒. โครงการจัดท า/ปรับปรุง

๒. โครงการจัดท าผังเมือง

๒. โครงการจัดท าและ

๒. โครงการซ้อมแผน

๒. โครงการประเพณี 10,000

๒. โครงการอนุรักษ์

๒.โครงการฝึกอบรมอาชีพ

๓. โครงการจัดกิจกรรมใน

๓. โครงการประชุมสัมมนา

๓. โครงการรณรงค์ลด

๓. โครงการส่งเสริม 10,000

๓.โครงการจัดงานประเพณี 165,000

๓.โครงการฝึกอบรมทบทวน

๓.โครงการลดรายจ่าย

๔. โครงการรณรงค์ลด

๔. โครงการอบรม

๔.โครงการรณรงค์เผยแพร่

๔.โครงการสานฝันสู่วันส าเร็จ 20,000

๕.  โครงการจัดต้ังศูนย์

๕.โครงการพัฒนาระบบ

๖.โครงการสนับสนุนการ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป 50,000

ค่าใช้จ่ายในงานทางรัฐพิธี 50,000

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 20,000 60,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
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50,000 100,000 200,000 350,000

50,000 50,000

40,000 60,000

20,000 70,000

1,097,600

20,000 20,000

40,000 40,000

15,000 20,000 45,000

20,000 200,000 270,000

10,000 10,000

30,000

120,000 120,000

292,600 292,600

10,000 10,000

8,000

8,000

4,000 4,000

7,500 7,500

6,900 6,900

16,000 16,000

100,000 100,000

93,500 93,500

21,000 21,000

78,000 78,000

39,000 39,000

61,000 61,000

99,000 99,000

100,000 100,000

99,000 99,000

100,000 100,000

100,000 100,000

100,000 100,000

100,000 100,000

99,800 99,800

99,800 99,800

99,000

35,000 35,000

162,500

30,000

87,300 1,854,300

60,000 1,290,100 167,300 2,094,960 453,600 1,591,800 11,202,240 25,000,000

งบด าเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน

วัสดุเคร่ืองดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ 50,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,097,600

วัสดุการเกษตร

วัสดุก่อสร้าง

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000

วัสดุส านักงาน 50,000

วัสดุอ่ืน

วัสดุการศึกษา 30,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการส่ือสารและ

ค่าไฟฟ้า

ค่าบริการไปรษณีย์

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส านักงาน

๒.ค่าจัดซ้ือพัดลมติดผนัง

๑. ค่าจัดซ้ือพัดลมต้ังพ้ืน เพ่ือ 8,000

8,000

เก้าอ้ีผู้บริหาร

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เคร่ืองปร๊ินเตอร์ ชนิดเลเซอร์

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

๑.จัดซ้ือเล่ือยวงเดือนแบบ

๒.จัดซ้ือนั่งร้านแบบเหล็กสูง

ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค

- โครงการก่อสร้างถนน

-โครงการก่อสร้างขุดเจาะ

-โครงการก่อสร้างถนน

-โครงการก่อสร้างถนน

-โครงการก่อสร้างถนน

-โครงการก่อสร้างถนน

-โครงการก่อสร้างถนน

-โครงการก่อสร้างถนน

-โครงการก่อสร้างถนน

-โครงการก่อสร้างถนน

-โครงการก่อสร้างถนน

-โครงการก่อสร้างถนน

-โครงการก่อสร้างถนน

-โครงการก่อสร้างถนน

-โครงการก่อสร้างถนน

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง

โครงการปรับปรุงอาคาร 99,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น 20,000 10,000

1,710,000

เงินอุดหนุนเอกชน 65,000 97,500

รวม 2,481,000 685,900 194,500 4,778,600

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 20,000 37,000
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