
ประกาศเทศบาลตำบลนาคำ

เร่ือง ให้ใช้เทศบัญโน้ตงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒£๖๑

ตามที่ สภาเทศบาลตำบลนาคำ ได้มีมติเห็นชอบให้เทศบาลตำบลนาคำตราเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒(ะ๖๑ ในคราวประขุมลภาเทศบาลตำบลนาคำ สมัยสามัญ สมัยท่ี 
๓ ครังท่ี ๑ ประจำปี ๒(£๖๐ เม่ือวันท่ี ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ และ สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ คร้ังท่ี ๒ เม่ือวันท่ี 
๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ น้ัน

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิน พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพิมเติมจนถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๓๙ ประกอบกับหนังสือ 
อำเภออุบลรัตน์ ที ขก ๐๐๒๓.๓๑/๑๑๘๓ ลงวันที ๖ กันยายน ๒๕๖๐ เร่ือง ให้ความเห็นชอบร่างเทศ 
บัญญัติเทศบาลตำบลนาคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖0 เป็นต้นไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ห’̂ ^ ^ ^
(^ไยซาญซัย ศรีวิวัฒน์)
นายกเทศมนตรีตำบลนาคำ



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลตําบลนาคํา

อําเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น



ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลนาคํา

              บัดนีถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตําบลนาคํา จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภาเทศบาลตําบลนาคํา
อีกครังหนึ่ง ฉะนัน ในโอกาสนี คณะผู้บริหารเทศบาลตําบลนาคําจึงขอชีแจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอด
จนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 14,936,474.25 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 6,051,915.56 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 9,827,277.16 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 1 โครงการ รวม 1,300.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผูกพัน จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 7,131,997.53 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2560 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560 ณ วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2560

(1) รายรับจริง จํานวน 28,253,726.41 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จํานวน 117,031.15 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 26,596.80 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 164,347.32 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 132,850.00 บาท

หมวดรายได้จากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 10,891,628.14 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 16,921,273.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 0.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จํานวน 26,898,872.73 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จํานวน 9,713,474.36 บาท

งบบุคลากร จํานวน 7,065,886.40 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 6,777,861.97 บาท

งบลงทุน จํานวน 1,694,750.00 บาท

งบรายจ่ายอื่น จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 1,646,900.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 0.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จํานวน 737,800.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตําบลนาคํา
อําเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น

รายรับจริง ปี  2559 ประมาณการ ปี 2560 ประมาณการ ปี 2561

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 166,584.45 140,000.00 170,080.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 25,527.60 20,112.00 30,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 191,566.63 150,000.00 200,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0.00 0.00 0.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 188,554.76 190,000.00 190,000.00

หมวดรายได้จากทุน 4,320.00 0.00 0.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 576,553.44 500,112.00 590,080.00

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 16,815,281.74 18,170,000.00 16,876,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 16,815,281.74 18,170,000.00 16,876,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 7,064,332.00 17,940,888.00 18,733,920.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7,064,332.00 17,940,888.00 18,733,920.00

รวม 24,456,167.18 36,611,000.00 36,200,000.00



คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2559 ประมาณการ ปี 2560 ประมาณการ ปี 2561

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง 2,436,579.57 11,986,140.00 12,396,324.00

งบบุคลากร 7,267,165.00 12,185,740.00 12,023,316.00

งบดําเนินงาน 6,047,362.99 8,840,020.00 8,898,360.00

งบลงทุน 1,416,000.00 1,584,200.00 1,276,000.00

งบเงินอุดหนุน 1,026,600.00 2,014,900.00 1,606,000.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ 18,193,707.56 36,611,000.00 36,200,000.00

รวม 18,193,707.56 36,611,000.00 36,200,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลตําบลนาคํา

อําเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของ เทศบาลตําบลนาคํา

อําเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น

ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 13,087,212

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,611,640

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 5,475,304

แผนงานสาธารณสุข 55,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 453,600

แผนงานเคหะและชุมชน 1,604,920

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 65,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 150,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1,276,000

แผนงานการเกษตร 25,000

ด้านการดําเนินงานอื่น

แผนงานงบกลาง 12,396,324

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 36,200,000



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 7,643,772 305,640 1,329,300 9,278,712

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

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 5,019,132 305,640 1,329,300 6,654,072

งบดําเนินงาน 2,161,500 394,600 1,252,400 3,808,500

    ค่าตอบแทน 264,000 36,000 168,000 468,000

    ค่าใช้สอย 1,447,500 358,600 535,400 2,341,500

    ค่าวัสดุ 450,000 0 160,000 610,000

    ค่าสาธารณูปโภค 0 0 389,000 389,000

                                             รวม 9,805,272 700,240 2,581,700 13,087,212

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย รวม

งบบุคลากร 323,640 0 323,640

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 323,640 0 323,640

งบดําเนินงาน 1,263,000 25,000 1,288,000

    ค่าตอบแทน 66,000 0 66,000

    ค่าใช้สอย 1,042,000 25,000 1,067,000

    ค่าวัสดุ 155,000 0 155,000

                                             รวม 1,586,640 25,000 1,611,640

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลนาคํา

อําเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น



แผนงานการศึกษา

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

การศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา รวม

งบบุคลากร 678,504 947,940 1,626,444

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 678,504 947,940 1,626,444

งบดําเนินงาน 317,800 1,965,060 2,282,860

    ค่าตอบแทน 51,000 0 51,000

    ค่าใช้สอย 196,800 1,002,200 1,199,000

    ค่าวัสดุ 70,000 962,860 1,032,860

งบเงินอุดหนุน 0 1,566,000 1,566,000

    เงินอุดหนุน 0 1,566,000 1,566,000

                                             รวม 996,304 4,479,000 5,475,304

แผนงานสาธารณสุข

งานงบ
งานบริการสาธารณสุขและ

งานสาธารณสุขอื่น รวม

งบดําเนินงาน 30,000 30,000

    ค่าใช้สอย 20,000 20,000

    ค่าวัสดุ 10,000 10,000

งบเงินอุดหนุน 25,000 25,000

    เงินอุดหนุน 25,000 25,000

                                             รวม 55,000 55,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ
งานสวัสดิการสังคมและ

สังคมสงเคราะห์ รวม

งบดําเนินงาน 453,600 453,600

    ค่าใช้สอย 453,600 453,600

                                             รวม 453,600 453,600



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

เคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง

ปฏิกูล รวม

งบบุคลากร 794,520 0 794,520

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 794,520 0 794,520

งบดําเนินงาน 805,400 5,000 810,400

    ค่าตอบแทน 88,600 0 88,600

    ค่าใช้สอย 481,800 5,000 486,800

    ค่าวัสดุ 235,000 0 235,000

                                             รวม 1,599,920 5,000 1,604,920

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ
งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน รวม

งบดําเนินงาน 55,000 55,000

    ค่าใช้สอย 55,000 55,000

งบเงินอุดหนุน 10,000 10,000

    เงินอุดหนุน 10,000 10,000

                                             รวม 65,000 65,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น รวม

งบดําเนินงาน 55,000 90,000 145,000

    ค่าใช้สอย 55,000 90,000 145,000

งบเงินอุดหนุน 0 5,000 5,000

    เงินอุดหนุน 0 5,000 5,000

                                             รวม 55,000 95,000 150,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น

ฐาน รวม

งบลงทุน 1,276,000 1,276,000

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,276,000 1,276,000

                                             รวม 1,276,000 1,276,000



แผนงานการเกษตร

งานงบ
งานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและ

ป่าไม้ รวม

งบดําเนินงาน 25,000 25,000

    ค่าใช้สอย 20,000 20,000

    ค่าวัสดุ 5,000 5,000

                                             รวม 25,000 25,000

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 12,396,324 12,396,324

    งบกลาง 12,396,324 12,396,324

                                             รวม 12,396,324 12,396,324



ร)©

เทศบัญญัติ

งบประผาณรายจ่าย ประจำ£1งบประมาณ พ.ศ. 2561 
เทศบาลตำบลนาคำ 

อำเภออุบลรัตน จังหวัดขอนแก่น

โดยทื่เป็นการสมควรตงงบประมาณรายจ่ายประจำปึงบประมาณ พ.ก. 2561 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติ

|-«.2496แก้ไฃเพ๋ิมเดิมจนถีง(ฉบับท่ี 13)พ.ศ.2552 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติข้ึนไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลนาคำ 
— ■พ'ของผฺว่าราชการจังหวัด'ขอนแก่น

ข่อ 1. เทศบัญญัติ นี๋เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ค. 2561

ข่อ 2. เทศบัญญัติ นีไห้ใข้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ต,ลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปึงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจำนวนรวมท่ังส์น 36,200,000 บาท

ข่อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนฺนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั่งสิ้น 
36,200,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี๋

แผนงาน

วไป

แบริหารงานท่ัวไป

— เท นทารรักษาความสงบภายใน 

ttimขนและสิงคม

■■ทนานการศีกษา

■■เนงานฝืาธารณสฺข

■ทนงานสังคมสงเคราะห์

; ■■ทพานเคหะและชฺมชน 

■•ทพานสร้างความเข้มแข็งของชฺมชน 

«**นงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

» « ร ษ ร ? ไ จ  

[■พน-ทนอฺตลาหกรรมและการโยธา 

แพเนทนการเกษตร

1นินงานส์น

■Mlเพา'นงบกลาง

งบประมาณรายจ,ายท่ังส์น

ยอดรวน

13,087,212

1,611,640

5,475,304

55.000 

453,600:

1,604,920

65.000 

150,000

1,276,000

25.000

12,396,324

36,200,000

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมท้ังสิ’น 0 บาท ดังน๋ึ

งม ยอดรวม

รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลนาคำปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนฺมัติใหัเป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของ 
เทคบาลตำบล



7. ให้นายกเท™นดริตำบลนาคำมีหน้าทีรักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินั๋

๑๒

\ ^  ท ' - * \  ^r*£?!1.7 *  fi ?! /hh!
* r j  พ่-’  !  ( » น *

(ลงนาน)..i/y S .

(นายชาญ'ธย ศรวิวัฒน์) 

ตำแหน่ง นายกเทศมนตริตำบลนาคำ

เห็น.'ชคใ I

(นายท่^ภัทร พลอยสภา)

*รัตน์ ปฏิบัติราชการแทน ผุ้ว่าราชการ*งหวัด 
ขอนแก่น



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

เทศบาลตําบลนาคํา
อําเภอ อุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น

 

รายรับจริง ประมาณการ

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

หมวดภาษีอากร

     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 0.00 0.00 33,539.00 35,000.00 -2.86 % 34,000.00

     ภาษีบํารุงท้องที่ 0.00 0.00 95,289.90 100,000.00 31.08 % 131,080.00

     ภาษีป้าย 0.00 0.00 5,010.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 0.00 0.00 133,838.90 140,000.00 170,080.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 0.00 0.00 58.20 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 0.00 0.00 0.00 700.00 -100.00 % 0.00
     ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว
เพื่อการโฆษณา 0.00 0.00 30.00 800.00 -100.00 % 0.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 0.00 0.00 50.00 800.00 -100.00 % 0.00

     ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 0.00 0.00 11,265.40 2,282.00 1,214.64 % 30,000.00

     ค่าใบอนุญาตรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 % 0.00
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ 0.00 0.00 13,800.00 14,500.00 -100.00 % 0.00

     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 0.00 0.00 124.00 1,030.00 -100.00 % 0.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 0.00 0.00 25,527.60 20,112.00 30,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

     ดอกเบี้ย 0.00 0.00 191,566.63 150,000.00 33.33 % 200,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 0.00 0.00 191,566.63 150,000.00 200,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     เงินที่มีผู้อุทิศให้ 0.00 0.00 71.76 0.00 0.00 % 0.00

วันที่พิมพ์ : 15/8/2560  13:07:20 หน้า : 1/2



รายรับจริง ประมาณการ

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

     ค่าขายแบบแปลน 0.00 0.00 60,000.00 70,000.00 -14.29 % 60,000.00

     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 0.00 0.00 128,483.00 120,000.00 8.33 % 130,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 0.00 0.00 188,554.76 190,000.00 190,000.00

หมวดรายได้จากทุน

     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 0.00 0.00 4,320.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 4,320.00 0.00 0.00

หมวดภาษีจัดสรร

     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 0.00 0.00 8,194,316.48 9,900,000.00 -17.17 % 8,200,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 0.00 0.00 3,321,231.80 3,300,000.00 1.52 % 3,350,000.00

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 0.00 0.00 153,001.34 143,000.00 7.69 % 154,000.00

     ภาษีสุรา 0.00 0.00 1,380,168.49 1,500,000.00 -7.33 % 1,390,000.00

     ภาษีสรรพสามิต 0.00 0.00 2,968,753.77 2,420,000.00 22.73 % 2,970,000.00

     ค่าภาคหลวงแร่ 0.00 0.00 62,801.29 37,000.00 89.19 % 70,000.00

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 0.00 0.00 301,114.57 390,000.00 -22.56 % 302,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน 0.00 0.00 433,894.00 480,000.00 -8.33 % 440,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 0.00 0.00 16,815,281.74 18,170,000.00 16,876,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 0.00 0.00 7,064,332.00 17,940,888.00 4.42 % 18,733,920.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 0.00 0.00 7,064,332.00 17,940,888.00 18,733,920.00

รวมทุกหมวด 0.00 0.00 24,423,421.63 36,611,000.00 36,200,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561
เทศบาลตําบลนาคํา

อําเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 36,200,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 170,080 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน 34,000 บาท
ภาษีบํารุงท้องที่ จํานวน 131,080 บาท
ภาษีป้าย จํานวน 5,000 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 30,000 บาท
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 30,000 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 200,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 200,000 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 190,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน จํานวน 60,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จํานวน 130,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 16,876,000 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 8,200,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 3,350,000 บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 154,000 บาท
ภาษีสุรา จํานวน 1,390,000 บาท
ภาษีสรรพสามิต จํานวน 2,970,000 บาท
ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 70,000 บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 302,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จํานวน 440,000 บาท
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รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 18,733,920 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 18,733,920 บาท

1. เงินอุดหนุนทั่วไป       ประมาณการตั้งรับไว้ 8,000,000บาท

2. เบี้ยผู้พิการ                   ตั้งรับไว้    จํานวน 1,708,800 บาท
ในอัตราคนละ 800.- บาท ต่อเดือน จํานวน 178 คน โดยคํานวณตั้งรับ
ไว้ 12 เดือน (178 x800x12=1,708,800บาท) ตั้งและปรากฏในแผน
พัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) หน้าที่ 98 ข้อ 2 

3. เบี้ยผู้สูงอายุ     ตั้งรับไว้   จํานวน 7,902,000 บาท
เป็นเบี้ยผู้สูงอายุ จํานวน 989 คน โดยคํานวณตั้งรับไว้ 12 เดือน และ
ปรากฏในแผนพัฒนา 4 ปี (2561 – 2564)หน้าที่ 99 ข้อ 3

4.เงินเดือนพนักงานครูเทศบาล ประจําศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จํานวน 3คน                              ตั้งรับไว้   จํานวน   674,340 บาท
  

5. เงินเดือนพนักงานจ้างครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 2 คน  
                                                 ตั้งรับไว้   จํานวน   225,600 บาท
โดยคํานวณตั้งรับไว้ 12 เดือน อัตราเดือนละ...9,400 บาท ต่อคน

6. ค่าประกันสังคมครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 2 คน  
                                                ตั้งรับไว้  จํานวน    13,680 บาท
(เงินเดือน +เงินเพิ่มx 5%) (9,400+2,000=11,400 บาท) 
11,400x2คนx12 =273,600x5% =13,680 บาท

7. เงินสนับสนุนสําหรับค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็ก 
                                                 ตั้งรับไว้     จํานวน 161,500 บาท 
(1,700x95 คน =161,500 บาท)

8. เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้างจํานวน 2คน 
                                                   ตั้งรับไว้     จํานวน 48,000 บาท 
(2,000x12x2=48,000 บาท)                                          
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

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

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

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

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

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 0 0 1,366,200 1,490,400 0 % 1,490,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 0 0 2,405,920 2,624,640 2,624,640

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 2,382,718 4,214,000 9.99 % 4,635,132

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 0 0 111,687 138,000 0 % 138,000

เงินประจําตําแหน่ง 0 0 168,687 216,000 13.89 % 246,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 2,663,092 4,568,000 5,019,132

รวมงบบุคลากร 0 0 5,069,012 7,192,640 7,643,772

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 23,700 20,000 -100 % 0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตําบลนาคํา
อําเภออุบลรัตน์    จังหวัดขอนแก่น
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

ค่าเบี้ยประชุม 0 0 4,060 5,000 100 % 10,000

ค่าเช่าบ้าน 0 0 125,500 151,500 34.65 % 204,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 19,702 50,000 0 % 50,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 172,962 226,500 264,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 952,710 833,080 -3.36 % 805,100

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 17,035 20,000 0 % 20,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 110,000 11.27 % 122,400

๑. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 35,998 0 0 % 0

2. ค่าใช้จ่ายในงานทางรัฐพิธีและพิธีการ
ต่างๆ 0 0 0 10,000 -100 % 0

๒. ค่าใช้จ่ายในงานทางรัฐพิธีและ
พิธีการต่างๆ 0 0 5,400 0 0 % 0

3. โครงการจัดกิจกรรมในวันสําคัญของ
สถาบันชาติ พระมหากษัตริย์ 0 0 0 320,000 -6.25 % 300,000

๓. โครงการจัดกิจกรรมในวันสําคัญของ
สถาบันชาติ พระมหากษัตริย์ 0 0 291,665 0 0 % 0

4.โครงการรณรงค์เผยแพร่และปกป้อง
สถาบันสําคัญของชาติ 0 0 0 0 100 % 30,000

5.โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
สําหรับบุคลากรของเทศบาลตําบลนาคํา 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการฝึกอบรมการเรียนรู้พระราช
กรณียกิจและพระราชปณิธานของพระ
บาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช ปรากฎในแผนพัฒนาสาม
ปี (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติมฉบับที่ 1

0 0 0 105,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ
การปกิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาและพนักงานเทศบาล

0 0 0 200,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 106,263.8 370,000 -59.46 % 150,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 1,409,071.8 1,968,080 1,447,500

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 97,946 100,000 0 % 100,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 18,315 26,500 13.21 % 30,000

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

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0 0 111,997.2 200,000 0 % 200,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 435 0 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 61,797 70,000 42.86 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 290,490.2 416,500 450,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 1,872,524 2,611,080 2,161,500

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1.จัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร 0 0 0 8,900 -100 % 0

2.จัดซื้อชุดรับแขก (โซฟา) 0 0 0 25,000 -100 % 0

3.จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน  
ประตู 3 แผ่น ชั้นเหล็กปรับระดับได้ 0 0 0 11,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

1.จัดซื้อตู้เย็น จํานวน 1 ตู้ 0 0 0 9,400 -100 % 0

2.จัดซื้อกระติกนํ้าร้อน จํานวน 1 เครื่อง 0 0 0 3,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 57,300 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงาน
เทศบาลตําบลนาคํา พร้อมสิ่งก่อสร้าง
อื่นๆ

0 0 0 45,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 45,000 0

รวมงบลงทุน 0 0 0 102,300 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 35,000 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 35,000 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 35,000 0 0

รวมงานบริหารทั่วไป 0 0 6,976,536 9,906,020 9,805,272

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 251,493 286,500 6.68 % 305,640

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 251,493 286,500 305,640

รวมงบบุคลากร 0 0 251,493 286,500 305,640

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าเช่าบ้าน 0 0 27,000 36,000 0 % 36,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 27,000 36,000 36,000

วันที่พิมพ์ : 15/8/2560  13:13:05 หน้า : 4/26



รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 91,997 243,600 2.05 % 248,600

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 20,000 0 % 20,000

๑. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการ 0 0 8,920 0 0 % 0

2. โครงการจัดทําและทบทวนแผน
พัฒนาสามปี (พ.ศ. 2561-2563) 0 0 0 35,000 -100 % 0

2.โครงการจัดทําและทบทวนแผน
พัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 0 0 0 0 100 % 40,000

๒. โครงการจัดทําและทบทวนแผน
พัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒) 0 0 10,000 0 0 % 0

3. โครงการประชุมสัมมนาการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ตําบลนาคํา

0 0 0 5,000 500 % 30,000

๓. โครงการประชุมสัมมนาการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ตําบลนาคํา

0 0 15,000 0 0 % 0

4. โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้
เกี่ยวกับกฎหมาย 0 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ด้าน
วินัยพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง
เทศบาลตําบลนาคํา และปรากฏในแผน
พัฒนาสามปี(พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑)หน้าที่ 
๑๐๗ ข้อ ๔

0 0 20,000 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 145,917 323,600 358,600

รวมงบดําเนินงาน 0 0 172,917 359,600 394,600
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1.จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน 
ประตู 3 แผ่น ชั้นเหล็กปรับระดับได้ 0 0 0 5,500 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 5,500 0

รวมงบลงทุน 0 0 0 5,500 0

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0 0 424,410 651,600 700,240

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 598,760 885,000 45.46 % 1,287,300

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

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 637,260 927,000 1,329,300

รวมงบบุคลากร 0 0 637,260 927,000 1,329,300

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 18,900 20,000 0 % 20,000

ค่าเบี้ยประชุม 0 0 0 5,000 0 % 5,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 0 100 % 5,000

ค่าเช่าบ้าน 0 0 72,500 100,000 28 % 128,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 91,400 125,000 168,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 205,400 380,400 -5.26 % 360,400
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 60,000 -50 % 30,000

๑. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 29,268 0 0 % 0

2. โครงการจัดทํา/ปรับปรุงแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน 0 0 0 20,000 400 % 100,000

3. โครงการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการ
จัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

0 0 0 35,000 0 % 35,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 24,618 30,000 -66.67 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 259,286 525,400 535,400

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 103,528 120,000 -16.67 % 100,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 20,617 40,000 -25 % 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 49,844 60,000 -50 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 173,989 220,000 160,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0 0 168,520.17 240,000 0 % 240,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 0 0 3,087 5,000 0 % 5,000

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0 120,833.13 144,000 0 % 144,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 292,440.3 389,000 389,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 817,115.3 1,259,400 1,252,400
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องถ่ายเอกสาร จํานวน 120,000 
บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องถ่าย
เอกสารระบบดิจิตอล  ชนิดขาว-ดํา 
ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที(ขนาดที่
กําหนดเป็นขนาดความเร็วขั้นตํ่า) ระบบ
มัลติฟังก์ชั่น กระดาษธรรมดาชนิดหมึก
ผง ย่อ-ขยายได้ ราคาเครื่องละ120,000 
บาท

0 0 0 120,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 120,000 0

รวมงบลงทุน 0 0 0 120,000 0

รวมงานบริหารงานคลัง 0 0 1,454,375.3 2,306,400 2,581,700

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 0 0 8,855,321.3 12,864,020 13,087,212

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 262,830 350,000 -10.45 % 313,440

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 0 0 9,350 10,200 0 % 10,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 272,180 360,200 323,640

รวมงบบุคลากร 0 0 272,180 360,200 323,640

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 1,000 -100 % 0

ค่าเช่าบ้าน 0 0 33,000 36,000 0 % 36,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 5,220 25,000 20 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 38,220 62,000 66,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 142,800 545,000 0 % 545,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 5,000 0 % 5,000

2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 0 100 % 10,000

3. โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลปีใหม่ 0 0 0 70,000 0 % 70,000

๓. โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลปีใหม่ 0 0 50,650 0 0 % 0

4. โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 0 0 0 67,900 3.09 % 70,000

๔. โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 0 0 70,770 0 0 % 0

5.โครงการพัฒนาระบบบริการการ
แพทย์ฉุกเฉิน (EMS)  ของเทศบาล
ตําบลนาคํา

0 0 0 292,000 0 % 292,000

๕.โครงการพัฒนาระบบบริการการ
แพทย์ฉุกเฉิน (EMS)  ของเทศบาล
ตําบลนาคํา

0 0 234,400 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 74,294 30,000 66.67 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 572,914 1,009,900 1,042,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 0 0 100 % 15,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0 0 51,400 100,000 0 % 100,000

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

วัสดุเครื่องแต่งกาย 0 0 0 10,000 0 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 5,000 100 % 10,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 0 0 99,000 -84.85 % 15,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 51,400 224,000 155,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 662,534 1,295,900 1,263,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 0 0 934,714 1,656,100 1,586,640

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1.โครงการจัดกิจกรรมวัน อปพร.แห่ง
ชาติ 0 0 0 0 100 % 5,000

๑.โครงการจัดกิจกรรมวัน อปพร.แห่ง
ชาติ 0 0 11,410 0 0 % 0

2. โครงการซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย หรือ ซ้อมแผนลด
อุบัติเหตุทางถนน

0 0 0 10,000 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 11,410 10,000 25,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 11,410 10,000 25,000

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 0 0 11,410 10,000 25,000

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 0 0 946,124 1,666,100 1,611,640

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 260,620 529,380 20.24 % 636,504

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 0 0 2,930 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

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

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 263,550 571,380 678,504

รวมงบบุคลากร 0 0 263,550 571,380 678,504

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 5,000 0 % 5,000

ค่าเช่าบ้าน 0 0 27,000 0 100 % 36,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 4,000 0 100 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 31,000 5,000 51,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 314,850 233,000 -37 % 146,800

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 0 100 % 30,000

1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 40,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 37,000 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 6,659 110,000 -81.82 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 358,509 383,000 196,800

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 36,834 50,000 0 % 50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 369 0 0 % 0

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 680 0 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 19,037 30,000 -33.33 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 56,920 80,000 70,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

รวมงบดําเนินงาน 0 0 446,429 468,000 317,800

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 0 0 709,979 1,039,380 996,304

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 0 798,320 -15.53 % 674,340

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 0 0 11,540 0 0 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 136,080 65.78 % 225,600

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 0 28,340 69.37 % 48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 11,540 962,740 947,940

รวมงบบุคลากร 0 0 11,540 962,740 947,940

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 292,800 45.73 % 426,700

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1.โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก เทศบาลตําบลนาคํา 0 0 0 0 100 % 465,500

1.โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลนาคํา 0 0 0 616,000 -100 % 0

๑. โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลนาคํา 0 0 272,740 0 0 % 0

2. โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ 0 0 0 0 100 % 80,000

2. โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ตั้งไว้ 0 0 0 100,000 -100 % 0

๒. โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ 0 0 65,000 0 0 % 0

3. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนา
คํา

0 0 0 10,000 0 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

4.โครงการสานฝันสู่วันสําเร็จ 0 0 0 20,000 0 % 20,000

เงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอน(รายหัวสําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0 0 0 158,100 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 337,740 1,196,900 1,002,200

ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 6,471 28,000 -46.43 % 15,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 0 0 628,112.72 1,028,720 -10.78 % 917,860

วัสดุการศึกษา 0 0 7,342 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 641,925.72 1,086,720 962,860

รวมงบดําเนินงาน 0 0 979,665.72 2,283,620 1,965,060

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

๑. ค่าจัดซื้อพัดลมตั้งพื้น เพื่อใช้ใน
อาคาร  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อาคารหลัง
ใหม่)

0 0 8,000 0 0 % 0

๒.ค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง 0 0 8,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 16,000 0 0

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงาน
เทศบาลตําบลนาคํา 0 0 99,000 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 99,000 0 0

รวมงบลงทุน 0 0 115,000 0 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 744,000 1,746,000 -10.31 % 1,566,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 744,000 1,746,000 1,566,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 744,000 1,746,000 1,566,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 0 0 1,850,205.72 4,992,360 4,479,000

รวมแผนงานการศึกษา 0 0 2,560,184.72 6,031,740 5,475,304

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1.โครงการปลอดโรคพิษสุนัขบ้าตําบล
นาคํา 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการปลอดโรคพิษสุนัขบ้าตําบลนา
คํา ประจําปี 2560 0 0 0 41,450 -100 % 0

โครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือด
ออกเชิงรุก ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.2560-2562) หน้า 61 ข้อ 1

0 0 0 65,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 106,450 20,000

ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 0 10,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 106,450 30,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 37,000 40,000 -87.5 % 5,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

เงินอุดหนุนเอกชน 0 0 97,500 0 0 % 0

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 0 0 10,000 20,000 0 % 20,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 144,500 60,000 25,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 144,500 60,000 25,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 0 0 144,500 166,450 55,000

รวมแผนงานสาธารณสุข 0 0 144,500 166,450 55,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 214,520 453,600 0 % 453,600

รวมค่าใช้สอย 0 0 214,520 453,600 453,600

รวมงบดําเนินงาน 0 0 214,520 453,600 453,600

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 0 214,520 453,600 453,600

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 0 214,520 453,600 453,600

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 723,630 800,000 -5.94 % 752,520

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

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 762,130 842,000 794,520

รวมงบบุคลากร 0 0 762,130 842,000 794,520
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 0 100 % 10,000

ค่าเช่าบ้าน 0 0 63,800 66,000 -3.64 % 63,600

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 13,104 17,500 -14.29 % 15,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 76,904 83,500 88,600

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 237,000 466,000 -8.41 % 426,800

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 0 100 % 20,000

1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 20,000 -100 % 0

๑. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 7,826 0 0 % 0

2. โครงการจัดทําผังเมืองรวมในเขต
พื้นที่เทศบาลตําบลนาคํา 0 0 0 5,000 0 % 5,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 1,650 95,000 -68.42 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 246,476 586,000 481,800

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 25,985 20,000 0 % 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 58,685 100,000 -30 % 70,000

วัสดุก่อสร้าง 0 0 2,472.77 40,000 25 % 50,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 0 0 100 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0 0 37,500.2 50,000 0 % 50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 540 2,500 100 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 8,145 20,000 -50 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

วัสดุอื่น 0 0 8,045 5,000 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 141,372.97 237,500 235,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 464,752.97 907,000 805,400

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

๒.จัดซื้อนั่งร้านแบบเหล็กสูง 0 0 16,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 16,000 0 0

รวมงบลงทุน 0 0 16,000 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 0 0 1,242,882.97 1,749,000 1,599,920

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1.โครงการเมืองสะอาด คนในชาติมีสุข 
เทศบาลตําบลนาคํา 0 0 0 2,650 -100 % 0

2.โครงการเมืองสะอาด คนในชาติมีสุข 
เทศบาลตําบลนาคํา 0 0 0 0 100 % 5,000

โครงการอบรมบริหารจัดการขยะใน
พื้นที่ตําบลนาคํา ประจําปีงบประมาณ 
2560

0 0 0 30,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 32,650 5,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 32,650 5,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 0 0 0 32,650 5,000

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 0 0 1,242,882.97 1,781,650 1,604,920
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1.โครงการส่งเสริมสนับสนุนแนะนํา
กลุ่มอาชีพทอพรมเช็ดเท้า 0 0 0 0 100 % 5,000

2.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในเขตเทศบาลตําบล
นาคํา

0 0 0 0 100 % 20,000

3.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในพื้นที่ตําบลนาคํา 0 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 0 55,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 0 55,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 57,300 83,900 -88.08 % 10,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 57,300 83,900 10,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 57,300 83,900 10,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 0 0 57,300 83,900 65,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 0 57,300 83,900 65,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1.โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนตําบล
นาคําต้านยาเสพติด 0 0 0 15,000 -100 % 0

1.โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนตําบลนา
คําต้านยาเสพติด 0 0 0 0 100 % 5,000

2.โครงการแข่งขันกีฬาอุบลรัตน์
สัมพันธ์ 0 0 0 0 100 % 50,000

๒. โครงการแข่งขันกีฬาอุบลรัตน์
สัมพันธ์ 0 0 327,795 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 327,795 15,000 55,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 327,795 15,000 55,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 0 0 0 15,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 15,000 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 15,000 0

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0 0 327,795 30,000 55,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1. โครงการจัดกิจกรรมร้อยรักดวงใจ
ห่วงใยผู้สูงอายุ 0 0 0 80,000 0 % 80,000

๑. โครงการจัดกิจกรรมร้อยรักดวงใจ
ห่วงใยผู้สูงอายุ 0 0 40,000 0 0 % 0

2. โครงการประเพณีเข้าพรรษา -ออก
พรรษา 0 0 0 10,000 -100 % 0

2.โครงการประเพณีเข้าพรรษา -ออก
พรรษา 0 0 0 0 100 % 10,000

๒. โครงการประเพณีเข้าพรรษา -ออก
พรรษา 0 0 39,000 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 79,000 90,000 90,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 79,000 90,000 90,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 20,000 45,000 -88.89 % 5,000

เงินอุดหนุนเอกชน 0 0 25,800 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 45,800 45,000 5,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 45,800 45,000 5,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 0 0 124,800 135,000 95,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 0 0 452,595 165,000 150,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในบริเวณหมู่บ้าน บ้านนาคํา
น้อย
 ตั้งไว้  ๑๐๐,๐๐๐.- บาท

0 0 100,000 0 0 % 0

1.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านนาคํา หมู่ที่ 1 0 0 0 0 100 % 104,000

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนราศรี หมู่
ที่ 2

0 0 0 0 100 % 105,000

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านกุดกระหนวน 
หมู่ที่ 3

0 0 0 0 100 % 104,000

4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านสัมพันธ์ หมู่ที่ 
7

0 0 0 0 100 % 104,000

5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองขาม หมู่
ที่ 9

0 0 0 0 100 % 216,000

6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแวง หมู่
ที่ 10  เชื่อมบ้านหนองแวงใหม่ หมู่ที่ 
13

0 0 0 0 100 % 261,000

7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแวง หมู่
ที่ 10

0 0 0 0 100 % 278,000

8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านนาคําน้อย  
หมู่ที่ 12

0 0 0 0 100 % 104,000

-โครงการก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาลภาย
ในบริเวณหมู่บ้าน บ้านทานตะวัน
ตั้งไว้  ๙๓,๕๐๐.-บาท

0 0 93,500 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในบริเวณหมู่บ้าน บ้านหนอง
ขาม
ตั้งไว้  ๒๑,๐๐๐.-บาท

0 0 21,000 0 0 % 0

-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในบริเวณหมู่บ้าน บ้านหนอง
ขาม
ตั้งไว้  ๗๘,๐๐๐.-บาท

0 0 78,000 0 0 % 0

-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในบริเวณหมู่บ้าน บ้านหนอง
แวงใหม่
 ตั้งไว้  ๓๙,๐๐๐.- บาท

0 0 39,000 0 0 % 0

-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในบริเวณหมู่บ้าน บ้านหนอง
แวงใหม่ตั้งไว้  ๖๑,๐๐๐.-บาท

0 0 60,500 0 0 % 0

-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในบริเวณหมู่บ้าน บ้าน
กุดกระหนวน 
ตั้งไว้  ๙๙,๐๐๐.-บาท

0 0 99,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในบริเวณหมู่บ้าน บ้าน
กุดกระหนวน หมู่ที่ 3

0 0 0 90,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในบริเวณหมู่บ้าน บ้านนาคํา  
หมู่ที่ 1

0 0 0 100,000 -100 % 0

-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในบริเวณหมู่บ้าน บ้านนาคํา 
ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐.- บาท

0 0 100,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในบริเวณหมู่บ้าน บ้านนาคํา
น้อย หมู่ที่ 12

0 0 0 100,000 -100 % 0

-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในบริเวณหมู่บ้าน บ้านโนนรา
ศรี ตั้งไว้ ๙๙,๐๐๐.-บาท

0 0 99,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในบริเวณหมู่บ้าน บ้านเล้า หมู่
ที่ 8

0 0 0 100,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในบริเวณหมู่บ้าน บ้านเล้า
 ตั้งไว้  ๑๐๐,๐๐๐.-บาท

0 0 99,500 0 0 % 0

-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในบริเวณหมู่บ้าน บ้าน
สัมพันธ์ 
ตั้งไว้  ๑๐๐,๐๐๐.- บาท

0 0 100,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในบริเวณหมู่บ้าน บ้าน
สัมพันธ์ หมู่ที่ 7

0 0 0 89,700 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในบริเวณหมู่บ้าน บ้านหนอง
ขาม  หมู่ที่ 9

0 0 0 100,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในบริเวณหมู่บ้าน บ้านหนอง
แวง หมู่ที่ 10

0 0 0 100,000 -100 % 0

-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในบริเวณหมู่บ้าน บ้านหนอง
แวง
 ตั้งไว้  ๑๐๐,๐๐๐ .-บาท

0 0 99,500 0 0 % 0

-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในบริเวณหมู่บ้าน บ้านหนอง
ไหล
 ตั้งไว้  ๑๐๐,๐๐๐.- บาท

0 0 100,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง บ้าน
โนนราศี หมู่ที่ 2 0 0 0 99,700 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง 
บ้านพระพุทธบาท  หมู่ที่ 6 0 0 0 100,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง บ้าน
หนองแวงใหม่ หมู่ที่ 13 สายที่1 0 0 0 38,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง บ้าน
ห้วยคําน้อย หมู่ที่ 5 0 0 0 100,000 -100 % 0

-โครงการก่อสร้างถนนลูกรังภายใน
บริเวณหมู่บ้าน  บ้านห้วยคําน้อย ตั้งไว้ 
๙๙,๘๐๐.-บาท

0 0 98,000 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 15/8/2560  13:13:05 หน้า : 23/26



รายจ่ายจริง ประมาณการ
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-โครงการก่อสร้างถนนลูกรังภายใน
บริเวณหมู่บ้าน พระพุทธบาท ตั้งไว้  
๙๙,๘๐๐.-บาท

0 0 98,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างศาลาที่พักประจําหมู่
บ้าน บ้านทานตะวัน หมู่ที่ 11 0 0 0 100,000 -100 % 0

โครงการขุดสระนํ้าสาธารณะ บ้านหนอง
ไหล หมู่ที่ 4 0 0 0 100,000 -100 % 0

โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง บ้าน
หนองแวงใหม่ หมู่ที่ 13  สายที่2 0 0 0 62,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงาน
เทศบาลตําบลนาคํา (ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก) โดยดําเนินการเทลานคอนกรีต
เสริมเหล็ก

0 0 0 100,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงาน
เทศบาลตําบลนาคํา (ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก) โดยดําเนินการปรับปรุงอาคารด้วย
โครงเหล็กทั้งสองด้าน

0 0 0 97,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 1,285,000 1,476,400 1,276,000

รวมงบลงทุน 0 0 1,285,000 1,476,400 1,276,000

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 0 0 1,285,000 1,476,400 1,276,000

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 1,285,000 1,476,400 1,276,000

แผนงานการเกษตร

งานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและป่าไม้

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

0 0 0 0 100 % 15,000
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โครงการปลูกป่าชุมชนในเขตตําบลนา
คํา 0 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 0 20,000

ค่าวัสดุ

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

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 10,000 5,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 10,000 25,000

รวมงานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและป่าไม้ 0 0 0 10,000 25,000

รวมแผนงานการเกษตร 0 0 0 10,000 25,000

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

ค่าชําระหนี้เงินต้น 0 0 339,622.19 701,000 2.97 % 721,800

ค่าชําระดอกเบี้ย 0 0 160,825.37 214,000 -9.77 % 193,100

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 0 0 2,258 20,000 -31.6 % 13,680

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 0 0 0 7,498,800 5.38 % 7,902,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 0 0 0 1,440,000 18.67 % 1,708,800

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 0 2,000 27,500 30,000 0 % 30,000

สํารองจ่าย 0 0 1,231,100 1,082,340 -32.84 % 726,944

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 0 0 371,274.01 550,000 18.18 % 650,000
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (กบท.) 0 0 304,000 376,000 19.68 % 450,000

รวมงบกลาง 0 2,000 2,436,579.57 11,912,140 12,396,324

รวมงบกลาง 0 2,000 2,436,579.57 11,912,140 12,396,324

รวมงบกลาง 0 2,000 2,436,579.57 11,912,140 12,396,324

รวมแผนงานงบกลาง 0 2,000 2,436,579.57 11,912,140 12,396,324

รวมทุกแผนงาน 0 2,000 18,195,007.56 36,611,000 36,200,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตําบลนาคํา
อําเภอ อุบลรัตน์   จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 36,200,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 9,805,272 บาท
งบบุคลากร รวม 7,643,772 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 695,520 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่าง
อืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา
เทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีปรึกษานายก
เทศมนตรีและการจ่ายค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554
 และหนังสือสังการต่างๆทีเกียวข้อง แยกรายละเอียด ดังนี
    (1) เงินเดือนของนายกเทศมนตรี  ตังไว้ 331,200 บาทเพือจ่ายเป็น
เงินเดือนของนายกเทศมนตรี  ในอัตราเดือนละ 27,600บาท โดยคํานวณ
ตังจ่ายไว้ไม่เกิน  12  เดือน 
   (2) เงินเดือน รองนายกเทศมนตรี ตังไว้  364,320 บาทเพือจ่ายเป็น
เงินเดือนรองนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 15,180 บาท /คน รวม 2
คน โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน  12  เดือน 

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
  -เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรีและรอง
นายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย เงินค่าตอบแทน
และประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายก
เทศมนตรี ทีปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายค่าเบียประชุมกรรมการ
สภาเทศบาล  พ.ศ. 2554 และหนังสือสังการต่างๆทีเกียวข้อง  แยกราย
ละเอียด ดังนี
(1)  เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรี ตังไว้ 48,000
 บาท       เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก
เทศมนตรี จ่ายในอัตราเดือนละ  4,000 บาท โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่
เกิน 12  เดือน   
(2) เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งรองนายกเทศมนตรี  ตังไว้ 72,000
บาทเพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งรองนายกเทศมนตรี  ใน
อัตราเดือนละ  3,000บาท /คน  รวม  2  โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12
 เดือน 
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เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษสําหรับนายกเทศมนตรี   ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่าง
อืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล สมาชิก
สภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีปรึกษานายกเทศมนตรีและการ
จ่ายค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล  พ.ศ. 2554 และหนังสือสังการ
ต่างๆทีเกียวข้อง  แยกรายละเอียด ดังนี
  (1)  เงินค่าตอบแทนพิเศษสําหรับนายกเทศมนตรี   ตังไว้   48,000
 บาท เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษสําหรับนายกเทศมนตรี   ในอัตรา
เดือนละ4,000 บาท โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12   เดือน   
   (2) เงินค่าตอบแทนพิเศษสําหรับรองนายกเทศมนตรี  ตังไว้  72,000
 บาทเพือจ่ายเป็น เงินค่าตอบแทนพิเศษสําหรับรองนายกเทศมนตรี ใน
อัตราเดือนละ   3,000 บาท /คน  รวม  2 คน   โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 198,720 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนตําแหน่งเลขานุการนายกเทศมนตรี  /ที
ปรึกษานายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย เงินค่า
ตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายก
เทศมนตรี ทีปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายค่าเบียประชุมกรรมการ
สภาเทศบาล  พ.ศ. 2554 และหนังสือสังการต่างๆทีเกียวข้อง  แยกราย
ละเอียด ดังนี
  (1) เงินค่าตอบแทนตําแหน่งเลขานุการนายกเทศมนตรี  ตัง
ไว้ 115,920บาท   เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนตําแหน่งเลขานุการนายก
เทศมนตรี   ในอัตราเดือนละ  9,660 บาทโดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน        
  (2) เงินค่าตอบแทนตําแหน่งทีปรึกษานายกเทศมนตรี   ตังไว้  82,800
บาท  เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนตําแหน่งทีปรึกษานายกเทศมนตรี   ใน
อัตราเดือนละ 6,900 บาท โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน12  เดือน       

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,490,400 บาท
      -เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล   ประธานสภา
เทศบาล  รองประธานสภาเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่า
ด้วย เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่าย
ค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล  พ.ศ.2554 และหนังสือสังการต่างๆ
ทีเกียวข้อง แยกรายละเอียด ดังนี
 (1)  เงินค่าตอบแทนของประธานสภาเทศบาล  ตังไว้ 182,160 บาทเพือ
จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนของประธานสภาเทศบาล ในอัตราเดือน
ละ 15,180 บาทโดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน12  เดือน   

(2) เงินค่าตอบแทนของรองประธานสภาเทศบาล ตังไว้ 149,040บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนของรองประธานสภาเทศบาลในอัตราเดือน
ละ 12,420บาทโดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12  เดือน   

(3)  เงินค่าตอบแทนของสมาชิกสภาเทศบาล  ตังไว้ 1,159,200บาท เพือ
จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนของสมาชิกสภาเทศบาล ในอัตราเดือนละ  9,660
บาท  /คน รวม 10 คน โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน   
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,019,132 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 4,635,132 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานเทศบาลสามัญพร้อมทังเงิน
ปรับปรุงเงินประจําปี สําหรับข้าราชการส่วนท้องถินหรือพนักงานเทศบาล
สามัญ สํานักปลัดฯ ตามแผนอัตรากําลังสามปี (2561-2563) พร้อมทัง
ฉบับปรับปรุง  โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน12 เดือน ดังนี ตําแหน่งปลัด
เทศบาล,รองปลัดเทศบาล 2คน,หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ,นิติกร,นัก
ทรัพยากรบุคคล นักจัดการงานทัวไป,เจ้าพนักงานธุรการ 2 คน รวมเป็น
เงิน  2,909,340บาท
และตําแหน่งว่าง  5 ตําแหน่ง ดังนี หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล, นัก
วิชาการเกษตร, หัวหน้าฝ่ายปกครอง, ตรวจสอบภายใน  พัฒนา
ชุมชน รวมเป็นเงิน 1,725,792 บาท รวมเป็นเงินทังสิน 4,635,132
 บาท

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 138,000 บาท
   -เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ พร้อมทังเงินปรับปรุงอืน ๆ  ของข้าราชการ
ส่วนท้องถินหรือพนักงานเทศบาลสามัญ สํานักปลัดฯ    ตามแผนอัตรา
กําลังสามปี (2561-2563) พร้อมทังฉบับปรับปรุง  แยกรายละเอียด ดังนี
(1)   ค่าตอบแทนรายเดือนของผู้บริหาร  ตังไว้  84,000 บาท  เพือจ่าย
เป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนสําหรับผู้บริหาร(ปลัด
เทศบาล)  (7,000x12=84,000บาท)
(2) เงินเพิมสําหรับตําแหน่งทีมีเหตุพิเศษ ตําแหน่ง  นิติกร (พ.ต.ก.) ตัง
ไว้   54,000.-บาท   เพือจ่ายเงินเพิมสําหรับตําแหน่งทีมีเหตุ
พิเศษ ตําแหน่ง  นิติกร (พ.ต.ก.)  ( 4,500x12=54,000 บาท) 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 246,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งประเภทนักบริหารท้องถินและประเภท
อํานวยการท้องถิน จํานวน  4 คน โดยคํานวณตังจ่ายไว้ 12เดือน 
(ปลัด7,000x12=84,000บาท) (รองปลัด 3,500x12x2=84,000
 บาท) (หน.สป3,500x12=42,000บาท) (หัวหน้า
ฝ่าย 1,500x12x2=36,000บาท) รวมทังสิน 246,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 2,161,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 264,000 บาท
ค่าเบียประชุม จํานวน 10,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าเบียประชุมให้แก่คณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาล
ตําบลนาคํา แต่ละชุดทีมาปฏิบัติงานฯลฯ  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กฎหมาย/ข้อบังคับ/หนังสือสังการทีเกียวข้อง

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 204,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน /ค่าเช่าซือบ้าน /กู้ยืมเงินซือบ้าน /กู้ยืมเงินเพือ
ปลูกสร้างบ้านของข้าราชการหรือพนักงานเทศบาลสามัญ  สํานักปลัดฯ ที
มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบฯ 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการหรือพนักงาน
เทศบาลสามัญ สํานักปลัดฯ  คณะผู้บริหารท้องถิน   ทีมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบฯ  

ค่าใช้สอย รวม 1,447,500 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 805,100 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย   ดังนี
1. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในประเทศและต่างประเทศ   ตัง
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ไว้  100,000  บาท   เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนใน
ประเทศและต่างประเทศสําหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้า
ราชการส่วนท้องถิน  หรือพนักงาน เทศบาลสามัญ  พนักงานจ้างของ
เทศบาลและบุคคลภายนอก  ฯลฯ 

2.   ค่าจ้างจัดทําสือโฆษณา ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่  
ตังไว้ 5,000 บาท   เพือจ่ายเป็นค่าจ้างจัดทําสือโฆษณา ประชาสัมพันธ์
และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกียวกับกิจการงานของเทศบาลตําบลนา
คํา   อาทิ เช่น วิทยุกระจายเสียง,โทรทัศน์,สือสิงพิมพ์ และอืน ๆ    และ
จ้างจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์โครงการทีจะดําเนินการ ป้ายประชาสัมพันธ์
รายงานประจําปี     เป็นต้น  

3. ค่าปรับปรุง/เชือมต่อระบบ Internet  ตังไว้ 9,000 บาท   เพือจ่ายเป็น
ค่าจ้างเหมาปรับปรุง/เชือมต่อระบบ Internet หรือ จัดทําเว็ปไซต์,หรือ
จ้างเหมาอืน ๆ  ทีจําเป็นต้องทํา 

4.  ค่าเบียประกันภัยตังไว้  23,700 บาท   เพือจ่ายเป็นค่าจัดทําประกัน
ภัยรถยนต์ส่วนกลาง  อาทิเช่น รถยนต์ส่วนกลาง , รถยนต์บรรทุกนํา,รถ
ยนต์กู้ชีพ,รถกระเช้า ฯลฯ 

5. ค่าจ้างเหมาบริการอืน ๆ  ตังไว้ 5,000 บาทเพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัด
ทําของ หรือค่าจ้างเหมา อืนๆ ทีจําเป็นต้องทํา   

6. โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพือปฏิบัติงานสนับสนุนกลุ่ม
ภารกิจการบริหารงานรักษาความปลอดภัยสถานทีราชการ   
ตังไว้  108,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการตามโครงการจ้าง
เหมาบริการบุคคลธรรมดา เพือปฏิบัติงานสนับสนุนกลุ่มภารกิจการ
บริหารงานรักษาความปลอดภัยสถานทีราชการ    จํานวน  1  ราย  อัตรา
ค่าจ้างเหมาบริการเดือนละ  9,000 บาท  คํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน  12
 เดือน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย/ข้อบังคับ/หนังสือสังการทีเกียว
ข้อง และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี(พ.ศ. 2561-2564
)  หน้าที 161 ข้อ 10

7. โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพือปฏิบัติงานสนับสนุนกลุ่ม
ภารกิจการบริหารงานรักษาความสะอาดอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลนา
คํา,ห้องประชุมพร้อมทังห้องนําทังหมด  ตังไว้  79,200 บาท   เพือจ่าย
เป็นค่าจ้างเหมาบริการตามโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพือ
ปฏิบัติงานสนับสนุนกลุ่มภารกิจการบริหารงานรักษาความสะอาดอาคาร
สํานักงาน ห้องประชุมพร้อมทังห้องนําทังหมดจํานวน  1  ราย  อัตราค่า
จ้างเหมาบริการเดือนละ  6,600 บาท    คํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน  12
  เดือน  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย/ข้อบังคับ/หนังสือสังการที
เกียวข้องและปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564
)  หน้าที 161 ข้อ 10

8. โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพือปฏิบัติงานสนับสนุนกลุ่ม
ภารกิจการบริหารงานดูแลรักษาต้นไม้ สนามหญ้า ตัดกิงไม้  ตัดหญ้าภาย
ในบริเวณสํานักงานเทศบาลตําบลนาคําและถนนหน้าสํานักงานเทศบาล
ตําบลนาคํา ตังไว้  158,400 บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการตาม
โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพือปฏิบัติงานสนับสนุนกลุ่ม
ภารกิจการบริหารงานดูแลรักษาต้นไม้ สนามหญ้า ตัดกิงไม้  ตัดหญ้าภาย
ในบริเวณสํานักงานเทศบาลตําบลนาคําและถนนหน้าสํานักงานเทศบาล
ตําบลนาคํา จํานวน  2 ราย  อัตราค่าจ้างเหมาบริการเดือนละ  6,600
 บาท  คํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน  12  เดือน  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กฎหมาย/ข้อบังคับ/หนังสือสังการทีเกียวข้อง และปรากฏในแผนพัฒนา
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ท้องถิน 4 ปี(พ.ศ. 2561-2564)  หน้าที 161  ข้อ 10

9. โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพือปฏิบัติงานสนับสนุนกลุ่ม
ภารกิจการบริหารงานบริการขับรถยนต์ส่วนกลาง  หมายเลขทะเบียน ขง
  6100 ขอนแก่น  ตังไว้ 79,200 บาท  เพือ
จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการตามโครงการจ้างเหมาบริการบุคคล
ธรรมดา เพือปฏิบัติงานสนับสนุนกลุ่มภารกิจการบริหารงานบริการขับรถ
ยนต์ส่วนกลาง  หมายเลขทะเบียน ขง 6100 ขอนแก่นจํานวน  1
 ราย อัตราค่าจ้างเหมาบริการเดือนละ  6,600บาท   คํานวณตังจ่ายไว้ไม่
เกิน  12 เดือน  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย/ข้อบังคับ/หนังสือสัง
การทีเกียวข้อง และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี(พ.ศ. 2561-2564
)  หน้าที 161 ข้อ 10

10. โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพือปฏิบัติงานสนับสนุนกลุ่ม
ภารกิจการบริหารงานบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย ทําความสะอาด
ถนน พร้อมทังเก็บขนขยะมูลฝอยไปทําลายภายในบริเวณสํานักงาน
เทศบาลตําบลนาคําและภายในชุมชนในเขตเทศบาลตําบลนาคํา     ตัง
ไว้  79,200 บาท   เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการตามโครงการจ้าง
เหมาบริการบุคคลธรรมดา เพือปฏิบัติงานสนับสนุนกลุ่มภารกิจการ
บริหารงานบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย ทําความสะอาดถนน พร้อมทังเก็บ
ขนขยะมูลฝอยไปทําลายภายในบริเวณสํานักงานเทศบาลตําบลนาคําและ
ภายในชุมชนในเขตเทศบาลตําบลนาคํา   จํานวน  1  ราย  อัตราค่าจ้าง
เหมาบริการเดือนละ  6,600 บาท    คํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน  12
  เดือน  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย/ข้อบังคับ/หนังสือสังการที
เกียวข้อง และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี(พ.ศ. 2561-2564
)  หน้าที 161 ข้อ 10

11. โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพือปฏิบัติงานขับรถตู้ ของ
เทศบาลตําบลนาคํา ตังไว้ 79,200 บาท จํานวน  1   ราย  อัตราค่าจ้าง
เหมาบริการเดือนละ  6,600 บาท    คํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน  12
 เดือน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย/ข้อบังคับ/หนังสือสังการทีเกียว
ข้อง และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี(พ.ศ. 2561-2564
)  หน้าที 161 ข้อ 10

12. โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพือปฏิบัติงานสนับสนุนกลุ่ม
ภารกิจการบริหารงานบริการทัวไป
 ตังไว้  79,200 บาท   เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการตามโครงการจ้าง
เหมาบริการบุคคลธรรมดา เพือปฏิบัติงานสนับสนุนกลุ่มภารกิจการ
บริหารงานบริการทัวไป  จํานวน  1  ราย  อัตราค่าจ้างเหมาบริการเดือน
ละ  6,600 บาท    คํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน  12 เดือน  
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย/ข้อบังคับ/หนังสือสังการทีเกียว
ข้อง และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี(พ.ศ. 2561-2564
)  หน้าที 161 ข้อ 10

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย  ดังนี
1.ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
 ตังไว้  5,000 บาท  เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครืองดืม  ค่า
ของขวัญ  ค่าพิมพ์เอกสาร  ค่าใช้จ่ายทีเกียวเนืองในการเลียงรับรอง  รวม
ทังค่าบริการด้วย และค่าใช้จ่ายอืน   ซึงจําเป็นต้องจ่ายเกียวกับการรับรอง
ในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลทีมานิเทศงาน  ตรวจงาน   หรือเยียม
ชม หรือทัศนศึกษาดู   ซึงเทศบาลสามารถตังงบประมาณได้ไม่เกินร้อย
ละ 1 ของรายได้จริงปีงบประมาณทีผ่านมาไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจ เงินกู้ เงินสะสม เงินทีมีผู้อุทิศให้   โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กฎหมาย/ข้อบังคับ/หนังสือสังการทีเกียวข้อง 

2.ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถินหรือคณะกรรมการหรือคณะ
อนุกรรมการตามทีได้รับแต่งตังตามกฎหมายระเบียบหรือหนังสือสังการ
ของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถินกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถินกับรัฐ
วิสาหกิจหรือเอกชน   ตังไว้   15,000 บาท  เพือจ่ายเป็นค่า
อาหาร  อาหารว่างพร้อมเครืองดืมต่าง ๆ    ค่าเครืองใช้ในการเลียง
รับรอง  และค่าบริการอืนๆ    ซึงจําเป็นต้องจ่ายทีเกียวกับการเลียง
รับรอง ในการประชุมฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย/ข้อ
บังคับ/หนังสือสังการทีเกียวข้อง 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 122,400 บาท
ตังไว้  122,400 บาท   เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง  ฯลฯ   อาทิเช่น  ค่าพาหนะ ,ค่าเบียเลียง,ค่าเช่าที
พัก  เป็นต้น และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทัศนศึกษาดูงานในประเทศ
และต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายในกรณีทีเทศบาลต้องจ่ายชดใช้ความเสียหาย
หรือค่าสินไหมทดแทน   ให้กับกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยและค่าใช้จ่าย
อืน ๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ     

3. โครงการจัดกิจกรรมในวันสําคัญของสถาบันชาติ พระมหากษัตริย์ จํานวน 300,000 บาท
ตังไว้  300,000บาท  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม/โครงการ
เฉลิมพระเกียรติและเชิดชูราชวงศ์  อาทิเช่น  เนืองในวันพ่อแห่ง
ชาติ  ,เนืองในวันแม่แห่งชาติ และราชวงศ์ทุกพระองค์ ฯลฯ  โดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกฎหมาย/ข้อบังคับ/หนังสือสังการทีเกียวข้อง และปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี(พ.ศ. 2561-2564)  หน้าที 83  ข้อ 3

4.โครงการรณรงค์เผยแพร่และปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ จํานวน 30,000 บาท
ตังไว้  30,000 บาท   พือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์เผยแพร่และ
ปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย/ข้อ
บังคับ/หนังสือสังการทีเกียวข้อง และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี(พ
.ศ. 2561-2564)  หน้าที 83 ข้อ 2

5.โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสําหรับบุคลากรของเทศบาลตําบลนาคํา จํานวน 20,000 บาท
ตังไว้ 20,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการอบรม
คุณธรรม จริยธรรมสําหรับบุคลากรของเทศบาลตําบลนาคํา โดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบ/กฎหมาย/ข้อบังคับ/หนังสือสังการทีเกียวข้อง และปรากฎใน
แผนพัฒนาท้องถิน4ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า159 ข้อ 8
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 150,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา และซ่อมแซมทรัพย์สิน ทีชํารุดเสียหายตาม
สภาพอายุการใช้งาน หรือจําเป็นต้องบํารุงรักษาเพือมิให้เกิดความเสีย
หาย หรือทรุดโทรมมากกว่าเดิม ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์
ต่างๆ เช่นรถยนต์ส่วนกลาง รถจักรยานยนต์ อาคารต่างๆ เครือง
คอมพิวเตอร์ โต๊ะตู้ เครืองปรับอากาศ ฯลฯ ค่าบํารุงรักษาทีดินและสิงก่อ
สร้าง รวมถึงค่าสิงของและค่าแรงงาน ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีเกียวข้อง
เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 450,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

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

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ต่าง ๆ  เช่น นํา
ดืม แก้ว  ช้อน ถ้วย นํายาล้างจาน กระดาษชําระ สบู่ ผงซักฟอก นํายาล้าง
ห้องนํา และสิงของทีเกียวเนืองกับวัสดุงานบ้านงานครัวทีจําเป็นต้อง
ใช้ ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
-เพือใช้จ่ายในวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น  แบตเตอรี  ยางนอก  ยาง
ใน  นํามันเบรก  เพลา และอืนๆ ทีเข้ารายจ่ายประเภทนี ฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 200,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน สําหรับรถยนต์ส่วนกลาง ,รถ
จักรยานยนต์ เช่น  นํามันดีเซล , นํามันเบนซิน นํามันเครือง  นํามันจาร
บี และอืนๆทีเข้าประเภทรายจ่ายนี 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล เมาส์ หมึกพิมพ์ แผ่นดิสก์ แฮนดิไดรส์ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์  และอืนๆทีเกียวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 700,240 บาท
งบบุคลากร รวม 305,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 305,640 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 305,640 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานเทศบาลสามัญพร้อมทัง
เงินปรับปรุงเงินประจําปี สําหรับข้าราชการส่วนท้องถินหรือพนักงาน
เทศบาลสามัญ ตําแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ตามแผนอัตรา
กําลังสามปี (2561-2563) พร้อมทังฉบับปรับปรุง  โดยคํานวณตังจ่ายไว้
ไม่เกิน 12 เดือน    

งบดําเนินงาน รวม 394,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 36,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน /ค่าเช่าซือบ้าน /กู้ยืมเงินซือบ้าน /กู้ยืมเงินเพือ
ปลูกสร้างบ้านของข้าราชการหรือพนักงานเทศบาลสามัญ     สํานัก
ปลัดฯ ทีมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบฯ 
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ค่าใช้สอย รวม 358,600 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 248,600 บาท

1. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในประเทศและต่างประเทศ    
ตังไว้ 20,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนใน
ประเทศและต่างประเทศสําหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้า
ราชการส่วนท้องถินหรือพนักงานเทศบาลสามัญ  พนักงานจ้างของ
เทศบาลและบุคคลภายนอก  ฯลฯ 

2. ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก และถ่ายเอกสาร  ตังไว้ 15,000 บาท  เพือ
จ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าถ่ายเอกสาร  เช่น แผน
ยุทธศาสตร์ ,แผนพัฒนาสามปี,เทศบัญญัติ, รายงานแสดงผลการปฏิบัติ
งานประจําปีและเอกสารอืน ๆ ฯลฯ    

3. โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพือปฏิบัติงานสนับสนุนกลุ่ม
ภารกิจการบริหารงานระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพือการวางแผน
และการประเมินการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตําบลนาคํา  ตัง
ไว้  213,600 บาท   เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการตามโครงการจ้าง
เหมาบริการบุคคลธรรมดา เพือปฏิบัติงานสนับสนุนกลุ่มภารกิจการ
บริหารงานระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพือการวางแผนและการ
ประเมินการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตําบล  นาคํา จํานวน  2
  ราย  อัตราค่าจ้างเหมาบริการเดือนละ  8,900 บาท  คํานวณตังจ่ายไว้
ไม่เกิน  12  เดือน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย/ข้อบังคับ/หนังสือ
สังการทีเกียวข้อง และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี(พ.ศ. 2561-
2564) หน้าที 161 ข้อ 10

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
ตังไว้ 20,000 บาท   เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรของ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง  ฯลฯ     อาทิเช่น  ค่า
พาหนะ ,ค่าเบียเลียง,ค่าเช่าทีพัก เป็นต้นและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ทัศนศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายในกรณีทีเทศบาล
ต้องจ่ายชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน   ให้กับกองทุนทด
แทน
ทดแทนผู้ประสบภัยและค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง ฯล

2.โครงการจัดทําและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) จํานวน 40,000 บาท
ตังไว้  40,000 บาท  เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทําและทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี  (พ.ศ. 2561-2564)   โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กฎหมาย/ข้อบังคับ/หนังสือสังการทีเกียวข้อง และปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิน 4 ปี(พ.ศ. 2561-2564)  หน้าที 154 ข้อ 1 

3. โครงการประชุมสัมมนาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ตําบลนาคํา

จํานวน 30,000 บาท

ตังไว้   30,000 บาท   เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประชุมสัมมนาการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาคํา   โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกฎหมาย/ข้อบังคับ/หนังสือสังการทีเกียวข้อง และปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิน 4 ปี(พ.ศ. 2561-2564)  หน้าที 155.  ข้อ 2

4. โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้เกียวกับกฎหมาย จํานวน 20,000 บาท
ตังไว้  20,000 บาท   เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมเสริมสร้าง
ความรู้เกียวกับกฎหมายสําหรับประชาชน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กฎหมาย/ข้อบังคับ/หนังสือสังการทีเกียวข้อง และปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิน 4 ปี(พ.ศ. 2561-2564)  หน้าที 156 ข้อ 4
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,581,700 บาท
งบบุคลากร รวม 1,329,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,329,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,287,300 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานเทศบาลสามัญพร้อมทังเงิน
ปรับปรุงเงินประจําปี สําหรับข้าราชการส่วนท้องถินหรือพนักงานเทศบาล
สามัญ กองคลัง  ตามแผนอัตรากําลังสามปี (2561-2563 ) พร้อมทังฉบับ
ปรับปรุง    โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตําแหน่งนักวิชาการ
เงิน 317,700บาท และบัญชีนักวิชาการจัดเก็บราย
ได้ 311,580 บาท รวมเป็นเงิน 629,280 บาท และตําแหน่งว่าง
ตําแหน่ง ผอ.คลัง393,600 บาทและเจ้าพนักงาน
พัสดุ 264,420 บาท รวมเป็น658,020 บาท รวม 4 ตําแหน่งเป็นเงินทัง
สิน 1,287,300 บาท

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง สําหรับผู้บริหาร ตําแหน่ง ผู้อํานวยการ
กองคลัง ในอัตราเดือน
ละ 3,500 บาท /เดือน รวม 12 เดือน (3,500x12=42,000บาท)

งบดําเนินงาน รวม 1,252,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 168,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 20,000 บาท

1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา คณะกรรมการตรวจการ
จ้างและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของเทศบาลตําบลนาคํา  ตัง
ไว้  20,000บาท    เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการดําเนิน
การจัดซือจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ

ค่าเบียประชุม จํานวน 5,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าเบียประชุมให้แก่คณะกรรมการประเมินภาษีประจําปี  
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ข้าราชการ
ส่วนท้องถิน/พนักงานเทศบาลสามัญและพนักงานจ้าง  กองคลัง   ทีมีคําสัง
ให้มาปฏิบัติงานในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการตามความจําเป็น
และเร่งด่วน   

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 128,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน /ค่าเช่าซือบ้าน /กู้ยืมเงินซือบ้าน /กู้ยืมเงินเพือ
ปลูกสร้างบ้านของข้าราชการหรือพนักงานเทศบาลสามัญ  กองคลัง  ทีมี
สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบฯ 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการหรือพนักงาน
เทศบาลสามัญ กองคลังทีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
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ค่าใช้สอย รวม 535,400 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 360,400 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย   ดังนี 
1. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในประเทศและต่างประเทศ       
ตังไว้ 30,000 บาท   เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนใน
ประเทศและต่างประเทศสําหรับข้าราชการส่วนท้องถินหรือพนักงาน
เทศบาลสามัญ  พนักงานจ้างของเทศบาล  กองคลัง   

2.    ค่าจ้างจัดทําสือโฆษณา ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ตังไว้ 10,000 บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างจัดทําสือโฆษณา ประชาสัมพันธ์
และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกียวกับกิจการงานของเทศบาลตําบลนา
คํา อาทิ เช่น วิทยุกระจายเสียง,โทรทัศน์,โรงมหรสพ,สือสิงพิมพ์ และ
อืน ๆ และจ้างจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์โครงการทีจะดําเนินการ เป็นต้น  

3.โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพือปฏิบัติงานสนับสนุนกลุ่ม
ภารกิจการบริหารงานระบบสารสนเทศการบริหารจัดการด้านการเงินการ
คลังของเทศบาลตําบลนาคํา  ตังไว้  320,400 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจ้าง
เหมาบริการตามโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพือปฏิบัติงาน
สนับสนุนกลุ่มภารกิจการบริหารงานระบบสารสนเทศการบริหารจัดการ
ด้านการเงินการคลังของเทศบาลตําบลนาคําจํานวน 3 ราย  อัตราค่าจ้าง
เหมาบริการเดือนละ  8,900 บาท คํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน12 เดือน  โดย
ถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย/ข้อบังคับ/หนังสือสังการทีเกียวข้อง และ
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี(พ.ศ. 2561-2564) หน้าที 161
  ข้อ 10             

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
-เพือเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ดังนี
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตังไว้  30,000บาท  เพือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของ พนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง  ฯลฯ     กองคลัง     อาทิเช่น  ค่าพาหนะ ,ค่าเบีย
เลียง,ค่าเช่าทีพัก  เป็นต้น และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทัศนศึกษาดูงาน
ในประเทศและต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายในกรณีทีเทศบาลต้องจ่ายชดใช้
ความเสียหาย  หรือค่าสินไหมทดแทน   ให้กับกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ     

2. โครงการจัดทํา/ปรับปรุงแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 100,000 บาท
2. โครงการปรับปรุงแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  
ตังไว้  100,000บาท   เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทํา/ปรับปรุง
แผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย/ข้อ
บังคับ/หนังสือสังการทีเกียวข้อง และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี(พ
.ศ. 2561-2564)  หน้าที 156 ข้อ 3

3. โครงการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซือจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน

จํานวน 35,000 บาท

ตังไว้  35,000 บาทโดยถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย/ข้อบังคับ/หนังสือ
สังการทีเกียวข้อง และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561-
2564)  หน้าที 194 ข้อ 1
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน   เพือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ ค่าสิงของและค่าแรงงาน ทีชํารุดเสียหายตามสภาพอายุการ
ใช้งาน หรือจําเป็นต้องบํารุงรักษาเพือมิให้เกิดความเสียหายหรือทรุด
โทรมกว่าเดิม ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่างๆทีเกียวข้องฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 160,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

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

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ต่าง ๆ  เช่น นํา
ดืม แก้ว  ช้อน ถ้วย นํายาล้างจาน กระดาษชําระ สบู่ ผงซักฟอก นํายาล้าง
ห้องนํา กาแฟ โอวัลติน ขนม และสิงของทีเกียวเนืองกับวัสดุงานบ้านงาน
ครัวทีจําเป็นต้องใช้ ฯลฯ    

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล เมาส์ หมึกพิมพ์ แผ่นดิสก์ แฮนดิไดรส์ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์  และอืนๆทีเกียวข้องกับคอมพิวเตอร์ 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 389,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 240,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าเพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสํานักงาน
เทศบาล    หรือทีอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลนาคํา    

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าจัดซือดวงตราไปรษณีย์อากร,ค่าโทรสาร, ค่า
โทรเลข,ค่าธนาณัติ,ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์  และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  เกียวกับ  การ
สือสารและส่งเอกสารทางราชการ  

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 144,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ และค่าบริการอินเตอร์เน็ตตําบลและอินเตอร์เน็ต
สํานักงาน,ค่าสือสารผ่านดาวเทียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 
ทีเกิดขึนเกียวกับรายจ่ายประเภทนี  ฯลฯ    

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,586,640 บาท
งบบุคลากร รวม 323,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 323,640 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 313,440 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานเทศบาลสามัญพร้อมทัง
เงินปรับปรุงเงินประจําปี สําหรับข้าราชการส่วนท้องถินหรือพนักงาน
เทศบาลสามัญ ตําแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ
 ตามแผนอัตรากําลังสามปี (2561-2563) พร้อมทังฉบับปรับปรุง  โดย
คํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 10,200 บาท
-เพือจ่ายเป็น เงินเพิมพิเศษสําหรับนักสู้รับ (พ.ส.ร.)และเงินปรับปรุง
อืนๆ  ของข้าราชการหรือพนักงานเทศบาลสามัญ  ตําแหน่ง  เจ้าพนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ ตามแผนอัตรากําลังสาม
ปี (2561-2563) พร้อมทังฉบับ โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12  เดือน  
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งบดําเนินงาน รวม 1,263,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 66,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท

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

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการหรือพนักงาน
เทศบาลสามัญ  ทีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ  

ค่าใช้สอย รวม 1,042,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 545,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย   ดังนี
1. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในประเทศและต่างประเทศ  ตัง
ไว้   5,000บาท   เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในประเทศ
และต่างประเทศสําหรับ ข้าราชการส่วนท้องถินหรือพนักงานเทศบาล
สามัญ  พนักงานจ้าง  ฯลฯ 

2. โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพือปฏิบัติงานสนับสนุนกลุ่ม
ภารกิจด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  งานบริการขับรถบรรทุก
นํา  เพือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและบริการประชาชนในเขต
เทศบาลตําบลนาคํา  ตังไว้  180,000บาท     เพือจ่ายเป็นค่าจ้าง
เหมาบริการตามโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพือปฏิบัติงาน
สนับสนุนกลุ่มภารกิจด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  งานบริการขับ
รถบรรทุกนํา   จํานวน    2  ราย    อัตราค่าจ้างเหมาบริการเดือน
ละ  7,500บาท    คํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน  12  เดือน โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกฎหมาย/ข้อบังคับ/หนังสือสังการทีเกียวข้อง และปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิน 4 ปี(พ.ศ. 2561-2564)  หน้าที 164  ข้อ 1
3. โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพือปฏิบัติงานสนับสนุนกลุ่ม
ภารกิจด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เพือช่วยเหลือการปฏิบัติ
หน้าทีของพนักงานขับรถบรรทุกนํา    (พนักงานดับเพลิง)     ตัง
ไว้  180,000บาท   เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการตามโครงการจ้าง
เหมาบริการบุคคลธรรมดา เพือปฏิบัติงานสนับสนุนกลุ่มภารกิจด้าน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เพือช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าทีของ
พนักงานขับรถบรรทุกนําจํานวน      2  ราย     อัตราค่าจ้างเหมาบริการ
เดือนละ  7,500บาท    คํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน  12  เดือน  
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย/ข้อบังคับ/หนังสือสังการทีเกียว
ข้อง และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี(พ.ศ. 2561-2564
)  หน้าที 164  ข้อ 1

4. โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพือปฏิบัติงานสนับสนุนกลุ่ม
ภารกิจด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  งานบริการขับรถกู้ชีพ     ตัง
ไว้   180,000บาท    เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการตามโครงการจ้าง
เหมาบริการบุคคลธรรมดา เพือปฏิบัติงานสนับสนุนกลุ่มภารกิจด้าน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  งานบริการขับรถกู้ชีพ จํานวน    2
  ราย     อัตราค่าจ้างเหมาบริการเดือนละ  7,500บาท    คํานวณตังจ่าย
ไว้ไม่เกิน  12  เดือน  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย/ข้อ
บังคับ/หนังสือสังการทีเกียวข้อง และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี(พ
.ศ. 2561-2564)  หน้าที 164 ข้อ 1
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท
ตังไว้   5,000 บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรของ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง  ฯลฯ     อาทิเช่น  ค่า
พาหนะ ,ค่าเบียเลียง,ค่าเช่าทีพัก  เป็นต้น     และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปทัศนศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายในกรณีที
เทศบาลต้องจ่ายชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน   ให้กับกอง
ทุนทดแทนผู้ประสบภัยและค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง ฯลโดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกฎหมาย/ข้อบังคับ/หนังสือสังการทีเกียวข้อง 

2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท
ตังไว้   10,000บาท     เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ให้กับสมาชิก อปพร. ทีปฏิบัติงานตามคําสังจากผู้บริหารหรือผู้อํานวยการ
ศูนย์ อปพร.เทศบาลตําบลนาคํา อาทิเช่น   ค่าพาหนะ ,ค่าเบียเลียง,ค่าเช่า
ทีพัก และค่าใช้จ่ายอืนซึงจําเป็นต้องจ่ายเกียวกับการเดินทางไปราชการ  
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย/ข้อบังคับ/หนังสือสังการทีเกียวข้อง 

3. โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ จํานวน 70,000 บาท
ตังไว้  70,000 บาท   เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุ
ช่วงเทศกาลปีใหม่    โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย/ข้อบังคับ/หนังสือ
สังการทีเกียวข้อง และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี(พ.ศ
. 2561-2564)  หน้าที 106  ข้อ9

4. โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ จํานวน 70,000 บาท
ตังไว้   70,000 บาท   เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุ
ช่วงเทศกาลสงกรานต์     โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย/ข้อ
บังคับ/หนังสือสังการทีเกียวข้อง และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ
.ศ. 2561-2564)  หน้าที 106  ข้อ 8

5.โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)  ของเทศบาล
ตําบลนาคํา

จํานวน 292,000 บาท

ตังไว้ 292,000 บาท    เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีอยู่เวรประจํา
หน่วยกู้ชีพกู้ภัยเทศบาลตําบลนาคํา ,ค่าจัดซือเวชภัณฑ์ทางการแพทย์,ค่า
วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นต้องจ่าย  ฯลฯ 
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย/ข้อบังคับ/หนังสือสังการทีเกียว
ข้อง และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี(พ.ศ. 2561-2564
)  หน้าที 105  ข้อ 6

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน   เพือให้สมารถใช้งาน
ได้ตามปกติ ค่าสิงของและค่าแรงงาน ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าบํารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมทีดินและสิงก่อสร้าง ทีชํารุดเสียหายตามสภาพอายุการใช้
งาน หรือจําเป็นต้องบํารุงรักษาเพือมิให้เกิดความเสียหาย หรือทรุดโทรม
กว่าเดิม ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่างๆทีเกียวข้อง

ค่าวัสดุ รวม 155,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 15,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่งทีใช้ในกิจการงาน
ป้องกันฯ   เช่น  แบตเตอรี  ยางนอก  ยางใน  นํามัน
เบรก  เพลา  สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉินฯลฯ    

วันทีพิมพ์ : 15/8/2560  14:39:16 หน้า : 13/31



วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 100,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน สําหรับรถยนต์บรรทุก
นํา  ,รถยนต์กู้ชีพฯ ฯลฯ ทีใช้ในกิจการงานป้องกันฯ  เช่น  นํามัน
ดีเซล , นํามันเบนซิน นํามันเครือง  นํามันจารบี และอืนๆทีเข้าประเภท
รายจ่ายนี  

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 5,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นจัดซือค่าวัสดุเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ไว้สําหรับประจําศูนย์กู้
ชีพกู้ภัย และศูนย์อปพร.เทศบาลตําบลนาคํา   และอืน ๆ ทีเข้ารายจ่าย
ประเภทนี 

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองแต่งกายในการป้องกันและระงับอัคคีภัย
ของเจ้าหน้าที หรือชุดผู้ฝึก อปพร.หรืออืน ๆทีเข้ารายจ่ายประเภทนี   

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล เมาส์ หมึกพิมพ์ แผ่นดิสก์ แฮนดิไดรส์ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์  และอืนๆทีเกียวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 15,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าเครืองดับเพลิง เช่น นํายาเคมีดับเพลิง เช่น นํายาเคมีดับ
เพลิง ฯลฯ และอืนๆ ทีเข้ารายจ่ายประเภทนี

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 25,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 25,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 25,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1.โครงการจัดกิจกรรมวัน อปพร.แห่งชาติ จํานวน 5,000 บาท
ตังไว้  5,000 บาท เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมวัน อป
พร.แห่งชาติ   โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย/ข้อบังคับ/หนังสือสัง
การทีเกียวข้อง และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี(พ.ศ
. 2561-2564)  หน้าที  103  ข้อ  2

2. โครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือ ซ้อมแผนลด
อุบัติเหตุทางถนน

จํานวน 20,000 บาท

ตังไว้ 20,000 บาท   เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการซ้อมแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย หรือ ซ้อมแผนลดอุบัติเหตุทางถนน ฯลฯ 
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย/ข้อบังคับ/หนังสือสังการทีเกียว
ข้อง และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี(พ.ศ. 2561-2564
)  หน้าที 103  ข้อ 3
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 996,304 บาท
งบบุคลากร รวม 678,504 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 678,504 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 636,504 บาท

 -เพือจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานเทศบาลสามัญพร้อมทัง
เงินปรับปรุงเงินประจําปี สําหรับข้าราชการส่วนท้องถินหรือพนักงาน
เทศบาลสามัญ กองการศึกษา  ตามแผนอัตรากําลังสามปี (2561-2563
) พร้อมทังฉบับปรับปรุง  โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12
  เดือน  ตําแหน่งผู้อํานวยกองการศึกษา รวม 323,640 บาท และ
ตําแหน่ง นักวิชาการศึกษา 312,864 บาท รวม 2 ตําแหน่ง เป็นจํานวน
เงินทังสิน 636,504 บาท

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งประเภทนักบริหารท้องถินและประเภท
อํานวยการท้องถิน จํานวน 1 คน โดยคํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน (ผอ
.กองการศึกษา 3,500x12 =42,000)

งบดําเนินงาน รวม 317,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 51,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ข้าราชการ
ส่วนท้องถิน/พนักงานเทศบาลสามัญและพนักงานจ้างทีมีคําสังให้มาปฏิบัติ
งานในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการตามความจําเป็นและเร่งด่วน 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน /ค่าเช่าซือบ้าน /กู้ยืมเงินซือบ้าน /กู้ยืมเงินเพือ
ปลูกสร้างบ้านของข้าราชการหรือพนักงานเทศบาลสามัญ  กองการ
ศึกษา  ทีมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบฯ    

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการหรือพนักงาน
เทศบาลสามัญ กองการศึกษา   ทีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ    
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ค่าใช้สอย รวม 196,800 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 146,800 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย   ดังนี 
1. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในประเทศและต่างประเทศ  
ตังไว้   30,000บาท เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนใน
ประเทศและต่างประเทศสําหรับ ข้าราชการส่วนท้องถินหรือพนักงาน
เทศบาลสามัญ  พนักงานจ้างของเทศบาล  กองการศึกษา  

2.  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก และถ่ายเอกสาร    
ตังไว้ 10,000 บาท  เพือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่า
ถ่ายเอกสาร และเอกสารอืน ๆ ฯลฯ  

3.โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพือสนับสนุนกลุ่มภารกิจการ
บริหารงานการศึกษา ตังไว้ 106,800 บาท เพือจ่ายเป็นค่าโครงการจ้าง
เหมาบริการบุคคลธรรมดา  เพือปฏิบัติงานสนับสนุนกลุ่มภารกิจการ
บริหารงานการศึกษาระบบสารสนเทศการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ
การท่องเทียว ของเทศบาลตําบลนาคําจํานวน 1ราย  อัตราค่าจ้าง
เหมาบริการเดือนละ 8,900 บาท  คํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12  โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย/ข้อบังคับ/หนังสือสังการทีเกียวข้อง และ
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี(พ.ศ. 2561-2564)  หน้าที 166 ข้อ 1

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
ตังไว้   30,000บาท      เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง  ฯลฯ     อาทิเช่น  ค่า
พาหนะ ,ค่าเบียเลียง,ค่าเช่าทีพัก  เป็นต้น และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ทัศนศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ   

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน   เพือให้สมารถใช้งาน
ได้ตามปกติ ค่าสิงของและค่าแรงงาน ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าบํารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมทีดินและสิงก่อสร้าง ทีชํารุดเสียหายตามสภาพอายุการใช้
งาน หรือจําเป็นต้องบํารุงรักษาเพือมิให้เกิดความเสียหาย หรือทรุดโทรม
กว่าเดิม ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่างๆทีเกียวข้อง

ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

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

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล เมาส์ หมึกพิมพ์ แผ่นดิสก์ แฮนดิไดรส์ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์  และอืนๆทีเกียวข้องกับคอมพิวเตอร์ สําหรับใช้ในกิจการ
กองการศึกษา
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 4,479,000 บาท
งบบุคลากร รวม 947,940 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 947,940 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 674,340 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานเทศบาลสามัญพร้อมทังเงิน
ปรับปรุงเงินประจําปี สําหรับข้าราชการส่วนท้องถินหรือพนักงานเทศบาล
สามัญ สํานักปลัดฯ ตามแผนอัตรากําลังสามปี (2561-2563) พร้อมทัง
ฉบับปรับปรุง  โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน   ตําแหน่ง ครู จํานวน 3 คนอัตรา รวมเป็นเงินทัง
สิน 674,340 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 225,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตําแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลนาคํา   ตามแผนอัตรากําลังสามปี (2561-2563
) พร้อมทังฉบับปรับปรุง  โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12
 เดือน   จํานวน    2 คน คนละ 9,400บาท (9,400x12x2=225,600)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆของพนักงานจ้าง ตังไว้ 48,000บาท ตังไว้ไม่
เกิน 12 เดือน  จํานวน 2 คน เดือนละ 2,000บาท (2,000x12เดือนx2
คน=48,000บาท)
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งบดําเนินงาน รวม 1,965,060 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,002,200 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 426,700 บาท

1. โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา    เพือปฏิบัติงานสนับสนุน
กลุ่มภารกิจการบริหารงานรักษาความสะอาดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลนาคํา  ตังไว้ 158,400บาท   เพือจ่ายเป็นค่าจ้าง
เหมาบริการตามโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา    เพือปฏิบัติงาน
สนับสนุนกลุ่มภารกิจการบริหารงานรักษาความสะอาดอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลนาคําจํานวน  2   ราย  อัตราค่าจ้างเหมาบริการ
เดือนละ  6,600บาท    คํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน  12  เดือน  โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย/ข้อบังคับ/หนังสือสังการทีเกียวข้อง และ
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี(พ.ศ. 2561-2564)  หน้าที 166
  ข้อ 1

2. โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา    เพือปฏิบัติงานผู้ช่วยครูผู้
ดูแลเด็กเล็ก ของเทศบาลตําบลนาคํา  ตังไว้ 106,800 บาท เพือจ่ายเป็น
ค่าจ้างเหมาบริการตามโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพือปฏิบัติ
งานผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็ก ของเทศบาลตําบลนาคํา  อัตราค่าจ้าง
เหมาบริการเดือนละ  8,900 บาท  จํานวน 1 คน  คํานวณตังจ่ายไว้ไม่
เกิน  12  เดือน  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย/ข้อบังคับ/หนังสือสัง
การทีเกียวข้อง และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561-
2564)  หน้าที 166 ข้อ 1

3.สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
นาคํา ตังไว้ 161,500 บาท เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการสนับสนุนค่าจัดการ
เรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนาคํา จํานวน 95
 คน คนละ 1,700บาท (1,700x95=161,500 บาท)และปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)  หน้าที 86 ข้อ 2

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1.โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตําบลนาคํา จํานวน 465,500 บาท
ตังไว้ 465,500 บาท  เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสําหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดเทศบาลตําบลนาคํา   จํานวน   95 คน  จํานวน 245
 วัน อัตราคนละ  20 บาท( 245x95x20=465,500)  “ทังนีจะเบิกจ่ายต่อ
เมือได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน” โดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกฎหมาย/ข้อบังคับ/หนังสือสังการทีเกียวข้อง และปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี(พ.ศ. 2561-2564)  หน้าที  87  ข้อ 4

2. โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 80,000 บาท
ตังไว้  80,000 บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเด็กและ
เยาวชน เช่น กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กฎหมาย/ข้อบังคับ/หนังสือสังการทีเกียวข้อง และปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิน4 ปี(พ.ศ. 2561-2564)  หน้าที 88 ข้อ 6
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3. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลนาคํา

จํานวน 10,000 บาท

ตังไว้ 10,000 บาท  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศหรือ
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในการเตรียมความพร้อม
ก่อนเปิดภาคการศึกษา    
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย/ข้อบังคับ/หนังสือสังการทีเกียว
ข้อง และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี(พ.ศ. 2561-2564
)  หน้าที 86  ข้อ 2

4.โครงการสานฝันสู่วันสําเร็จ จํานวน 20,000 บาท
ตังไว้  20,000 บาท เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสานฝันสู่วัน
สําเร็จ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย/ข้อบังคับ/หนังสือสังการทีเกียว
ข้องและปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี(พ.ศ. 2561-2564)หน้าที 89
 ข้อ 7

ค่าวัสดุ รวม 962,860 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 15,000 บาท

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

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 917,860 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย  ดังนี
(1) ค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) โรงเรียน   
 ตังไว้ 735,820.80 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) สําหรับ
โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ.เขต 4
ขอนแก่น)ในเขตเทศบาลตําบลนาคํา   ระดับเด็กอนุบาล และเด็กประถม
ศึกษาปีที 1-6 กรมจัดสรรให้ จํานวน 260 วัน (จํานวน 52สัปดาห์ๆละ5
วันเว้นวันเสาร์ – อาทิตย์)     อัตราคนละ  7.37บาท จํานวนนักเรียน 384
 คน  ( 260วัน x 384 คน x 7.37บาท/คน=735,820.80บาท)  “ทังนีจะ
เบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน” โดย
ถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย/ข้อบังคับ/หนังสือสังการทีเกียวข้อง และ
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี(พ.ศ. 2561-2564)  หน้าที  178
  ข้อ 1

(2) ค่าจัดซืออาหารเสริม (นม)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนา
คํา  ตังไว้  182,039 บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหาร
เสริม (นม) สําหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนาคํา จํานวน 260
 วัน  จํานวนนักเรียน  95 คน  อัตราคนละ 7.37
บาท (260x95x7.37=182,039) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย/ข้อ
บังคับ/หนังสือสังการทีเกียวข้อง และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี(พ
.ศ. 2561-2564)  หน้าที 87  ข้อ 3

วัสดุการศึกษา จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการศึกษา เช่น แบบ
เรียน หนังสือ ปากกา ดินสอ   และอืนๆทีเกียวข้องกับวัสดุการศึกษา
สําหรับใช้ในกิจการกองการศึกษา,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนา
คํา    
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,566,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,566,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 1,566,000 บาท

1 1.อุดหนุนโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืน
ฐาน (สพฐ.) เขต 4  ขอนแก่น  จํานวน  3  โรง   
ตังไว้ 1,536,000 บาท   เพืออุดหนุนโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ.)เขต 4  ขอนแก่น  จํานวน  3
  โรง  ดําเนินโครงการอาหารกลางวัน (โรงเรียน) ให้กับเด็กนักเรียน
ระดับอนุบาล และเด็ก ป.1- ป.6 กรมจัดสรรให้จํานวน 200วัน อัตราคน
ละ 20 จํานวน 384 คน (200x384x20=1,536,000 บาท)
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย/ข้อบังคับ/หนังสือสังการทีเกียว
ข้อง และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี(พ.ศ. 2561-2564
) หน้าที 179 ข้อ 2

2.อุดหนุนโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืน
ฐาน (สพฐ.) เขต 4  ขอนแก่น  ตังไว้ 30,000 บาท  เพืออุดหนุนโรงเรียน
ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ.)เขต  4
 ขอนแก่น   ดําเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนเครือข่ายนา
คํา-ศรีสุขสําราญ  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย/ข้อบังคับ/หนังสือสัง
การทีเกียวข้อง และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี(พ.ศ. 2561-2564
)  หน้าที  180  ข้อ 3

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 55,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1.โครงการปลอดโรคพิษสุนัขบ้าตําบลนาคํา จํานวน 20,000 บาท
ตังไว้ 20,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการปลอดโรคพิษสุนัขบ้า
ตําบลนาคํา ประจําปีงบประมาณ 2561 โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กฎหมาย/ข้อบังคับ/หนังสือสังการทีเกียวข้อง และปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิน 4 ปี(พ.ศ. 2561-2564)  เพิมเติมฉบับที 1 หน้าที 81 ข้อ1

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

-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุวิทยาศาตร์  เช่น   นํายาพ่นหมอกควัน 
ไซเฟอร์เมทริน ,ทรายอะเบท สําหรับใช้ในการระงับและป้องกันโรคไข้
เลือดออก  และอืน ๆ ทีเข้ารายจ่ายประเภทนี    

งบเงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 5,000 บาท

1. อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภออุบลรัตน์  ตังไว้ 5,000 บาทเพือจ่าย
เป็นเงินอุดหนุนทีทําการปกครองอําเภออุบลรัตน์ ดําเนิน  โครงการบริจาค
โลหิตช่วยชีวิตเพือนมนุษย์  ประจําปีงบประมาณ  2561 โดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกฎหมาย/ข้อบังคับ/หนังสือสังการทีเกียวข้อง และปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี(พ.ศ. 2561-2564)  หน้าที 183  ข้อ 1
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เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 20,000 บาท
ตังไว้20,000 บาท    เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสํานักงานเหล่ากาชาด
จังหวัดขอนแก่น  ดําเนิน     โครงการสนับสนุนภารกิจของเหล่า
กาชาด จังหวัดขอนแก่น   โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย/ข้อ
บังคับ/หนังสือสังการทีเกียวข้อง และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี(พ
.ศ. 2561-2564)  หน้าที 185 ข้อ 3

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

1. โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพือปฏิบัติงานสนับสนุนกลุ่ม
ภารกิจการบริหารงานระบบสารสนเทศการบริหารจัดการงานบริการ
ชุมชนและสังคมของเทศบาลตําบลนาคํา  ตังไว้  213,600บาท   เพือจ่าย
เป็นค่าจ้างเหมาบริการตามโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพือ
ปฏิบัติงานสนับสนุนกลุ่มภารกิจการบริหารงานระบบสารสนเทศการ
บริหารจัดการงานบริการชุมชนและสังคมของเทศบาลตําบลนา
คํา  จํานวน  2  ราย  อัตราค่าจ้างเหมาบริการเดือนละ  8,900
บาท  คํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน  12 เดือน  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กฎหมาย/ข้อบังคับ/หนังสือสังการทีเกียวข้อง และปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิน 4 ปี(พ.ศ. 2561-2564)  หน้าที 168 ข้อ 
1

2.โครงการช่วยเหลือสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์เด็กผู้ยากไร้หรือผู้ด้อย
โอกาสของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนาคํา ตังไว้ 240,000
 บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมารถบริการรถรับส่งเด็กเล็กของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลนาคํา โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย/ข้อ
บังคับ/หนังสือสังการทีเกียวข้อง และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี(พ
.ศ. 2561-2564)  หน้าที 93  ข้อ 1

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 1,599,920 บาท
งบบุคลากร รวม 794,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 794,520 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 752,520 บาท

 -เพือจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานเทศบาลสามัญพร้อมทัง
เงินปรับปรุงเงินประจําปี สําหรับข้าราชการส่วนท้องถินหรือพนักงาน
เทศบาลสามัญ กองช่าง   ตามแผนอัตรากําลังสามปี (2561-2563) พร้อม
ทังฉบับปรับปรุง  โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12  ตําแหน่งผู้อํานวยการ
กองช่าง 282,540 บาท,นายช่างโยธา 244,500 บาท ,นายช่าง
โยธา 225,480 บาท รวมเป็นเงินทังสิน 752,520 บาท

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง สําหรับผู้บริหาร ตําแหน่ง ผู้อํานวยการ
กองช่าง  ในอัตราเดือน
ละ 3,500 บาท /เดือน รวม 12 เดือน  (3,500x12=42,000)
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งบดําเนินงาน รวม 805,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 88,600 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ข้าราชการ
ส่วนท้องถิน/พนักงานเทศบาลสามัญและพนักงานจ้างทีมีคําสังให้มาปฏิบัติ
งานในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการตามความจําเป็นและเร่งด่วน

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 63,600 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน /ค่าเช่าซือบ้าน /กู้ยืมเงินซือบ้าน /กู้ยืมเงินเพือ
ปลูกสร้างบ้านของข้าราชการหรือพนักงานเทศบาลสามัญ  กองช่าง   ทีมี
สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบฯ 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการหรือพนักงาน
เทศบาลสามัญ กองช่าง ทีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ
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ค่าใช้สอย รวม 481,800 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 426,800 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย   ดังนี
1. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในประเทศและต่างประเทศ  ตัง
ไว2้0,000 บาท  เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในประเทศ
และต่างประเทศสําหรับ ข้าราชการส่วนท้องถินหรือพนักงานเทศบาล
สามัญ  พนักงานจ้างของเทศบาล กองช่าง  

2. โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพือปฏิบัติงานสนับสนุนกลุ่ม
ภารกิจการบริการชุมชนและสังคม งานบริการขับรถกระเช้าไฟฟ้า เพือ
บริการประชาชน ตังไว้ 90,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการตาม
โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพือปฏิบัติงานสนับสนุนกลุ่ม
ภารกิจการบริการชุมชนและสังคม งานบริการขับรถกระเช้าไฟฟ้า เพือ
บริการประชาชนจํานวน  1  ราย  อัตราค่าจ้างเหมาบริการเดือน
ละ  7,500 บาท  คํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน  12 เดือน  โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกฎหมายและหนังสือสังการทีเกียวข้อง และปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)  หน้าที   175 ข้อ 7

3. โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพือปฏิบัติงานสนับสนุนกลุ่ม
ภารกิจการบริการชุมชนและสังคม งานบริการติดตังระบบไฟฟ้าสาธารณะ
และซ่อมบํารุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ  ตังไว้  158,400 บาท   เพือจ่ายเป็น
ค่าจ้างเหมาบริการตามโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพือปฏิบัติ
งานสนับสนุนกลุ่มภารกิจการบริการชุมชนและสังคม งานบริการติดตัง
ระบบไฟฟ้าสาธารณะและซ่อมบํารุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะจํานวน   2
  ราย   อัตราค่าจ้างเหมาบริการเดือนละ  6,600 บาท  คํานวณตังจ่ายไว้
ไม่เกิน  12  เดือน  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสังการ
ทีเกียวข้อง และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564
)  หน้าที 175 ข้อ 7

4. โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพือปฏิบัติงานสนับสนุนกลุ่ม
ภารกิจการบริหารงานช่าง งานบริการบันทึกข้อมูล สถิติกองช่าง  ตัง
ไว้  79,200 บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการตามโครงการจ้าง
เหมาบริการบุคคลธรรมดา เพือปฏิบัติงานสนับสนุนกลุ่มภารกิจการ
บริหารงานช่าง งานบริการบันทึกข้อมูล สถิติกองช่างจํานวน 1
 ราย   อัตราค่าจ้างเหมาบริการเดือนละ 6,600 บาท  คํานวณตังจ่ายไว้ไม่
เกิน  12  เดือน  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสังการที
เกียวข้อง และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564
)  หน้าที  175 ข้อ 7

5. โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพือปฏิบัติงานสนับสนุนกลุ่ม
ภารกิจการบริการชุมชนและสังคม งานบริการตกแต่งและตัดกิงไม้ ตัด
หญ้าริมทางและริมถนนภายในเขตเทศบาลตําบลนาคํา  ตังไว้  79,200
บาท     เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการตามโครงการจ้างเหมาบริการ
บุคคลธรรมดา เพือปฏิบัติงานสนับสนุนกลุ่มภารกิจการบริการชุมชนและ
สังคม งานบริการตกแต่งและตัดกิงไม้ ตัดหญ้าริมทางและริมถนนภายใน
เขตเทศบาลตําบลนาคํา จํานวน  1  ราย   อัตราค่าจ้างเหมาบริการเดือน
ละ  6,600 บาท  คํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน  12  เดือน  โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกฎหมายและหนังสือสังการทีเกียวข้อง และปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)  หน้าที  175 ข้อ 7

วันทีพิมพ์ : 15/8/2560  14:39:16 หน้า : 23/31



รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
ตังไว้ 20,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง  ฯลฯ   อาทิเช่น  ค่า
พาหนะ ,ค่าเบียเลียง,ค่าเช่าทีพัก  เป็นต้น และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ทัศนศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ    

2. โครงการจัดทําผังเมืองรวมในเขตพืนทีเทศบาลตําบลนาคํา จํานวน 5,000 บาท
ตังไว้ 5,000 บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดทําผัง
เมืองรวมในเขตพืนทีตําบลนาคํา  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและ
หนังสือสังการทีเกียวข้อง และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ
.2561-2564)  หน้าที 138  ข้อ 51

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน   เพือให้สมารถใช้งาน
ได้ตามปกติ ค่าสิงของและค่าแรงงาน ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าบํารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมทีดินและสิงก่อสร้าง ทีชํารุดเสียหายตามสภาพอายุการใช้
งาน หรือจําเป็นต้องบํารุงรักษาเพือมิให้เกิดความเสียหาย หรือทรุดโทรม
กว่าเดิม ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่างๆทีเกียว

ค่าวัสดุ รวม 235,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

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

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 70,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าสําหรับใช้ภายในอาคารสํานักงาน
หรือสถานทีทรัพย์สินทีอยู่ในความดูแลของเทศบาล เช่นหลอดไฟ, บัลลาร์
ด, สายไฟฟ้า , ไมโครโฟน , ไฟฉาย , สปอร์ตไลท์และอืน ๆ ทีเข้ารายจ่าย
ประเภทนี      สําหรับใช้ในกิจการงานกองช่าง 

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูนซิ
เมนต์ ,หิน ,อิฐ ,ดิน , ทราย , หินคลุก , ท่อระบายนํา, ไม้ , สี , แปรง
ทาสี, กระเบือง , จอบ , เลือย,เหล็ก, แอสฟัลต์ ฯลฯ และสิงของอืนๆทีเกียว
ข้อง สําหรับใช้ก่อสร้างหรือซ่อมแซมงานต่าง ๆ ของเทศบาลตําบลนาคํา   

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
-เพือใช้จ่ายในวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น  แบตเตอรี  ยางนอก  ยาง
ใน  นํามันเบรก  เพลา  สําหรับรถยนต์ส่วนกลาง (รถกระเช้า)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน สําหรับรถยนต์ส่วนกลาง (รถ
กระเช้า) เช่น  นํามันดีเซล , นํามันเบนซิน นํามันเครือง  นํามันจารบี และ
อืนๆทีเข้าประเภทรายจ่ายนี 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นจัดซือค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น  สีและพู่กัน กระดาษ
เขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมรีการ์ด และอืน ๆ ทีเข้ารายจ่ายประเภท
นี สําหรับใช้ในกิจการงานกองช่าง  

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล เมาส์ หมึกพิมพ์ แผ่นดิสก์ แฮนดิไดรส์ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์  และอืนๆทีเกียวข้องกับคอมพิวเตอร์ สําหรับใช้ในกิจการ
กองช่าง    
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วัสดุอืน จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโรงงาน  เช่น ดอกสว่านเจาะปูน-เหล็ก  และ
อืนๆทีเข้ารายจ่ายประเภทนี  สําหรับใช้ในกิจการกองช่าง       

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 5,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 5,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 5,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
2.โครงการเมืองสะอาด คนในชาติมีสุข เทศบาลตําบลนาคํา จํานวน 5,000 บาท
ตังไว้ 5,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเมืองสะอาด คนในชาติ
มีสุข เทศบาลตําบลนาคํา   โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและหนังสือ
สังการทีเกียวข้อง และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี    (พ.ศ
.2561-2564)  หน้าที   148 ข้อ 3

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 65,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 55,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 55,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1.โครงการส่งเสริมสนับสนุนแนะนํากลุ่มอาชีพทอพรมเช็ดเท้า จํานวน 5,000 บาท
ตังไว้ 5,000 บาท โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย/ข้อบังคับ/หนังสือ
สังการทีเกียวข้อง และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี(พ.ศ
. 2561-2564)  หน้าที  143 ข้อ 3

2.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตังครรภ์ในวัยรุ่นในเขตเทศบาล
ตําบลนาคํา

จํานวน 20,000 บาท

ตังไว้ 20,000 บาท โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย/ข้อบังคับ/หนังสือ
สังการทีเกียวข้อง และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี(พ.ศ
. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 82 ข้อ2

3.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพืนทีตําบลนาคํา จํานวน 30,000 บาท
ตังไว้ 30,000 บาท เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในพืนทีตําบลนาคํา โดบถือปฏิบัติตามระเบียบ
กฎหมายและสังสือสังการทีเกียวข้อง และปรากฎในแผนพัฒนาท้อง
ถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 83 ข้อ 3

งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 10,000 บาท

1. อุดหนุนทีทําการปกครองจังหวัดขอนแก่น   ตังไว้  10,000 บาท  เพือ
จ่ายเป็นเงินอุดหนุนทีทําการปกครองจังหวัดขอนแก่น    ดําเนิน  โครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   จังหวัดขอนแก่น  ประจําปี 2561
   โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย/ข้อบังคับ/หนังสือสังการทีเกียว
ข้อง และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี(พ.ศ. 2561-2564
)  หน้าที 193  ข้อ 3
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 55,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 55,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 55,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1.โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนตําบลนาคําต้านยาเสพติด จํานวน 5,000 บาท
ตังไว้ 5,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน
ตําบลนาคําต้านยาเสพติด  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย/ข้อ
บังคับ/หนังสือสังการทีเกียวข้อง และปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ
.ศ.2561-2564) หน้า191 ข้อ 7

2.โครงการแข่งขันกีฬาอุบลรัตน์สัมพันธ์ จํานวน 50,000 บาท
ตังไว้ 50,000 บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนิน โครงการแข่งขัน
กีฬาอุบลรัตน์สัมพันธ์ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย/ข้อ
บังคับ/หนังสือสังการทีเกียวข้อง และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี(พ
.ศ. 2561-2564)  หน้าที 97 ข้อ 6

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 95,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 90,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1. โครงการจัดกิจกรรมร้อยรักดวงใจห่วงใยผู้สูงอายุ จํานวน 80,000 บาท
ตังไว้ 80,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัด
กิจกรรมร้อยรักดวงใจห่วงใยผู้สูงอายุ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กฎหมาย/ข้อบังคับ/หนังสือสังการทีเกียวข้อง และปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิน 4 ปี(พ.ศ. 2561-2564)  หน้าที 94 ข้อ 2

2.โครงการประเพณีเข้าพรรษา -ออกพรรษา จํานวน 10,000 บาท
ตังไว้ 10,000บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการประเพณี
เข้าพรรษา –ออกพรรษา  
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย/ข้อบังคับ/หนังสือสังการทีเกียว
ข้อง และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี(พ.ศ. 2561-2564
)  หน้าที 94 ข้อ 1

งบเงินอุดหนุน รวม 5,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 5,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 5,000 บาท

1.อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภออุบลรัตน์ เพือจ่ายเป็นค่าดําเนิน
โครงการส่งเสริมจัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ตังไว้ 5,000 บาท
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย/ข้อบังคับ/หนังสือสังการทีเกียว
ข้อง และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี(พ.ศ. 2561-2564
)  หน้าที 189 ข้อ 5
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 1,276,000 บาท
งบลงทุน รวม 1,276,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 1,276,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
1.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านนาคํา หมู่
ที 1

จํานวน 104,000 บาท

ตังไว้ 104,000 บาท  เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านนาคํา หมู่ที 1  สายหลังโรงเรียน โดยดําเนินการขนาดผิว
จราจร กว้าง 4.00 เมตร   ยาว 43 เมตร หนาเฉลีย 0.15 เมตร หรือมี
พืนทีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 172 ตารางเมตร ไหล่ทางดินลูกรัง กว้างเฉลีย
ข้างละ 0.50 เมตร 
รายละเอียดโครงการตามแบบแปลนทีเทศบาลตําบลนาคํากําหนด  ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที 108 ข้อ 3       

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนราศรี 
หมู่ที 2

จํานวน 105,000 บาท

ตังไว้ 105,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านโนนราศรี หมู่ที 2 สายบ้านนางฮอง คําพรมมา โดยดําเนินการ
ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 43.00 เมตร หนาเฉลีย 0.15
 เมตร หรือมีพืนทีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 172 ตารางเมตร ไหล่ทางดินลูก
กว้างเฉลียข้างละ 0.50 เมตร พร้อมวางท่อคอนกรีต 0 0.40
 เมตร  จํานวน 2 ท่อน
รายละเอียดโครงการตามแบบแปลนที เทศบาลตําบลนาคํา
กําหนด  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิมเติม
ฉบับที 1 หน้า 90 ข้อ2     

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านกุดกระหน
วน หมู่ที 3

จํานวน 104,000 บาท

ตังไว้ 104,000  เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
กุดกระหนวน หมู่ที 3  สายบ้านกุดกระหนวนเชือมบ้านขุนด่าน  โดย
ดําเนินการขนาดผิวจราจร ช่วงที 1 กว้าง 5.00 เมตร  ยาว 7.00
 เมตร หนาเฉลีย 0.15 เมตรไหล่ทางดินลูกรัง  กว้างเฉลียข้างละ 0.30
 เมตร หรือมีพืนทีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 35 ตารางเมตร ช่วงที 2
 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 32.00 เมตร  หนาเฉลีย 0.15 เมตร  ไหล่ทางดิน
ลูกรัง กว้างเฉลียข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพืนทีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 128
 ตารางเมตร 
รายละเอียดโครงการตามแบบแปลนทีเทศบาลตําบลนาคํากําหนด  ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที 112 ข้อ 9       

4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านสัมพันธ์ 
หมู่ที 7

จํานวน 104,000 บาท

ตังไว้ 104,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านสัมพันธ์ หมู่ที 7   สายคุ้มดอนยาง  โดยดําเนินการขนาดผิว
จราจร 
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 43 เมตร หนาเฉลีย 0.15 เมตร ไหล่ทางดิน
ลูกรัง  กว้างเฉลียข้างละ 0.50 เมตรหรือมีพืนทีก่อสร้างไม่น้อยกว่า172
 ตารางเมตร รายละเอียดโครงการตามแบบแปลนทีเทศบาลตําบลนาคํา
กําหนด  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564
) หน้าที 121 ข้อ 25       
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5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองขาม 
หมู่ที 9

จํานวน 216,000 บาท

ตังไว้ 216,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองขาม หมู่ที 9 สายหลังวัด  โดยดําเนินการขนาดผิว
จราจร  กว้าง 4.00 เมตร ยาว 90 เมตร หนาเฉลีย 0.15 เมตร ไหล่ทาง
ดินลูกรัง  กว้างเฉลียข้างละ 0.50 เมตร  หรือมีพืนทีก่อสร้างไม่น้อย
กว่า 360 ตารางเมตร  
รายละเอียดโครงการตามแบบแปลนทีเทศบาลตําบลนาคํากําหนด ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที 126 ข้อ 34       

6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแวง 
หมู่ที 10  เชือมบ้านหนองแวงใหม่ หมู่ที 13

จํานวน 261,000 บาท

ตังไว้ 261,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
 บ้านหนองแวง หมู่ที 10 เชือม บ้านหนองแวงใหม่ หมู่ที 13 สายนาพ่อ
วรจิตร ถึง นาพ่อเฉลิม  โดยดําเนินการขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00
 เมตร  ยาว 85 เมตร หนาเฉลีย 0.15 เมตร   ไหล่ทางดินลูกรัง กว้าง
เฉลียข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพืนทีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 425 ตารางเมตร  
   
รายละเอียดโครงการตามแบบแปลนทีเทศบาลตําบลนาคํากําหนด  ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที 128 ข้อ 38         

7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแวง 
หมู่ที 10

จํานวน 278,000 บาท

ตังไว้ 278,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที 10  สายตะวันตกวัดสว่างอาราณ์ โดยดําเนิน
การขนาดผิวจราจร  กว้าง 4.00 เมตร ยาว 117.50 เมตร หนา
เฉลีย 0.15 เมตรไหล่ทางดินลูกรัง (ข้างเดียว)กว้างเฉลียข้างละ 0.50
 เมตร  หรือมีพืนที ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 470 ตารางเมตร  
รายละเอียดโครงการตามแบบแปลนทีเทศบาลตําบลนาคํากําหนด ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที 128 ข้อ 37        

8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านนาคําน้อย  
หมู่ที 12

จํานวน 104,000 บาท

ตังไว้ 104,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านนาคําน้อย หมู่ที 12  สายประตูวัดนาคําทิศเหนือถึงหอประปา
จุดที 1 โดยดําเนินการขนาดผิวจราจร  กว้าง 3.50 เมตรยาว 50
 เมตร หนาเฉลีย 0.15 เมตร ไหล่ทางดินลูกรังกว้างเฉลียข้างละ 0.50
 เมตร  หรือมีพืนทีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 175 ตารางเมตร 
รายละเอียดโครงการตามแบบแปลนทีเทศบาลตําบลนาคํากําหนด ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที 133 ข้อ 43        
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แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 25,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 25,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนืองมาจากพระราชดําริสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 15,000 บาท

ตังไว้   15,000 บาท  เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
อันเนืองมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราช
กุมารี  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย/ข้อบังคับ/หนังสือสังการทีเกียว
ข้อง และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี(พ.ศ
. 2561-2564)  หน้าที 149 ข้อ 1

โครงการปลูกป่าชุมชนในเขตตําบลนาคํา จํานวน 5,000 บาท
ตังไว้ 5,000 บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปลูกป่าชุมชนในเขต
ตําบลนาคํา โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย/ข้อบังคับ/หนังสือสังการที
เกียวข้อง และปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้า 150 ข้อ 2

ค่าวัสดุ รวม 5,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

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

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 12,396,324 บาท
งบกลาง รวม 12,396,324 บาท
งบกลาง รวม 12,396,324 บาท
ค่าชําระหนีเงินต้น จํานวน 721,800 บาท

1. ค่าชําระหนีเงินต้น ได้ประมาณการรายจ่ายไว้เป็นเงิน  721,800
 บาท   เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี
1.1 ชําระหนีตามสัญญาเลขที 1304/120/2556 ลว.13 กันยายน 2556
     กําหนดผ่อนชําระ 10  งวด  งวดนีเป็นงวดที 4 แยกเป็นเงิน
ต้น   360,305.18 บาท
1.2 ชําระหนีตามสัญญาเลขที 1594/37/2559 ลว.10 ก.พ. 2559
  กําหนดผ่อนชําระ 10 งวด งวดนีเป็นงวดที 2  แยกเป็นเงิน
ต้น 361,309.02 บาท 

ค่าชําระดอกเบีย จํานวน 193,100 บาท
1. ค่าชําระดอกเบีย ได้ประมาณการรายจ่ายไว้เป็นเงิน  193,100
 บาท  เพือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่าย  ดังนี
1.1 ชําระดอกเบียเงินกู้ตามสัญญาเลขที 1304/120/2556 ลว.13
 กันยายน 2556   กําหนดผ่อนชําระ10 งวด งวดนีเป็นงวดที  4 แยกเป็น
ดอกเบีย  82,824.74 บาท   

1.2  ชําระดอกเบียเงินกู้ ตามสัญญาเลขที 1594/37/2559 ลว.10 ก.พ
. 2559  กําหนดผ่อนชําระ 10 งวด งวดนีเป็นงวดที   2  แยกเป็น
ดอกเบีย   110,117.30 บาท ดังนันจึงขอตังงบประมาณรายจ่ายไว้  เป็น
เงิน 193,100 บาท   

วันทีพิมพ์ : 15/8/2560  14:39:16 หน้า : 29/31



เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 13,680 บาท
- เพือจ่ายสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมให้พนักงานจ้างของเทศบาล  โดย
คํานวณตังจ่าย ร้อยละ  5  ของค่าจ้างของผู้ประกันตน    โดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกฎหมาย/ข้อบังคับ/หนังสือสังการทีเกียวข้อง 

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 7,902,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเบียผู้สูงอายุ    ตังไว้   7,902,000บาท   เพือจ่ายเป็นเบียผู้
สูงอายุ   จํานวน  989  คน โดยคํานวณตังจ่ายไว้ 12   เดือน    โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย/ข้อบังคับ/หนังสือสังการทีเกียวข้อง และ
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี(พ.ศ. 2561-2564)  หน้าที 99 ข้อ 3

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 1,708,800 บาท
1.เพือจ่ายเป็นเบียผู้พิการ  ตังไว้    1,708,800 บาท   เพือจ่ายเป็นเบียผู้
พิการ   จํานวน  178 คน ในอัตราคนละ  800.-บาท ต่อเดือน โดย
คํานวณตังจ่ายไว้   12   เดือน  (178x800x12=1,708,800บาท  )
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย/ข้อบังคับ/หนังสือสังการทีเกียว
ข้อง และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี(พ.ศ. 2561-2564
)  หน้าที 98 ข้อ 2

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเบียผู้ป่วยโรคเอดส์  ตังไว้ 30,000 บาท เพือจ่ายเป็นเบียผู้
ป่วยโรคเอดส์  จํานวน 5 คน ในอัตราคนละ  500 บาท ต่อเดือน  โดย
คํานวณตังจ่ายไว้  12 เดือน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย/ข้อ
บังคับ/หนังสือสังการทีเกียวข้อง และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี(พ
.ศ. 2561-2564)  หน้าที  98 ข้อ 1

สํารองจ่าย จํานวน 726,944 บาท
-เพือจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นหรือบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชน และจําเป็นทีจะต้องจ่ายเพือการปฏิบัติงานของเทศบาลซึงมิได้
ตังจ่ายไว้หรือตังจ่ายไว้แล้วแต่ไม่พอจ่าย   
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย/ข้อบังคับ/หนังสือสังการทีเกียว
ข้อง และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี(พ.ศ. 2561-2564
)  หน้าที 85  ข้อ 1

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 650,000 บาท
เพือจ่ายตามข้อผูกพัน
1. เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ตังไว้ 450,000 บาท เพือจ่าย
เป็นเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล จํานวนร้อยละ 10 ของเงิน
สะสมประจําปีงบประมาณ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย/ข้อ
บังคับ/หนังสือสังการทีเกียวข้อง
2. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถินหรือพืนทีเทศบาล
ตําบลนาคําตังไว้  200,000 บาท เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพในระดับท้องถินหรือพืนทีเทศบาลตําบลนาคํา โดยคํานวณ
ตังจ่ายในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าบริการสาธารณสุขทีได้รับ
จากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กฎหมาย/ข้อบังคับ/หนังสือสังการทีเกียวข้อง และปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิน 4 ปี(พ.ศ. 2561-2564)  หน้าที 100 ข้อ 4
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 450,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถินตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ฉบับที 4 พ.ศ. 2542 และหนังสือสํานักงาน
กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน ด่วนมาก  ที    มท
 0808.5/ว 41  ลงวันที  13  กันยายน 2553  เรือง ซักซ้อมแนวทางการ
ส่งเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท
.) ประจําปี ๒๕๕๕โดยคํานวณตังจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของเงินราย
ได้ ประจําปีตามงบประมาณทัวไป (ปีงบประมาณ 2559)ไม่รวมรายได้
จากพันธบัตร เงินกู้  เงินผู้มีอุทิศให้และเงินอุดหนุนต่าง ๆ(....x 2%)   
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบกลาง งบกลาง

ค่าชําระดอกเบีย 193,100

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 650,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 30,000

ค่าชําระหนีเงินต้น 721,800

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 13,680

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 7,902,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

450,000

สํารองจ่าย 726,944

เบียยังชีพคนพิการ 1,708,800

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

เงินเดือนพนักงาน 752,520

เงินประจําตําแหน่ง 42,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 15,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบกลาง งบกลาง

ค่าชําระดอกเบีย 193,100

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 650,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 30,000

ค่าชําระหนีเงินต้น 721,800

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 13,680

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 7,902,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

450,000

สํารองจ่าย 726,944

เบียยังชีพคนพิการ 1,708,800

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 120,000 120,000

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

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

198,720 198,720

เงินเดือนนายก/รองนายก 695,520 695,520

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 120,000 120,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 225,600 225,600

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 10,200 138,000 148,200

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 48,000 48,000

เงินเดือนพนักงาน 1,310,844 313,440 6,228,072 8,604,876

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 288,000 372,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 10,000 30,000 60,000 115,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าเบียประชุม

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าเช่าบ้าน 63,600

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 10,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 426,800 453,600

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1. ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ 20,000

1. โครงการจัด
กิจกรรมร้อยรักดวงใจ
ห่วงใยผู้สูงอายุ

80,000

1. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่อง
มาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดา สยามบรมราช
กุมารี

15,000

1.โครงการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนตําบลนา
คําต้านยาเสพติด

5,000

1.โครงการจัดกิจกรรม
วัน อปพร.แห่งชาติ

1.โครงการปลอดโรค
พิษสุนัขบ้าตําบลนาคํา 20,000

1.โครงการส่งเสริม
สนับสนุนแนะนํากลุ่ม
อาชีพทอพรมเช็ดเท้า

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าเบียประชุม 15,000 15,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

20,000 20,000

ค่าเช่าบ้าน 36,000 36,000 368,000 503,600

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 5,000 5,000 20,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 573,500 545,000 1,414,100 3,413,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ 20,000 20,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1. ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ 30,000 5,000 172,400 227,400

1. โครงการจัด
กิจกรรมร้อยรักดวงใจ
ห่วงใยผู้สูงอายุ

80,000

1. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่อง
มาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดา สยามบรมราช
กุมารี

15,000

1.โครงการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนตําบลนา
คําต้านยาเสพติด

5,000

1.โครงการจัดกิจกรรม
วัน อปพร.แห่งชาติ 5,000 5,000

1.โครงการปลอดโรค
พิษสุนัขบ้าตําบลนาคํา 20,000

1.โครงการส่งเสริม
สนับสนุนแนะนํากลุ่ม
อาชีพทอพรมเช็ดเท้า

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

1.โครงการอาหาร
กลางวันศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก เทศบาลตําบล
นาคํา

2. ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ
2. โครงการงานวันเด็ก
แห่งชาติ

2. โครงการจัดทํา/ปรับ
ปรุงแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

2. โครงการจัดทําผัง
เมืองรวมในเขตพืนที่
เทศบาลตําบลนาคํา

5,000

2. โครงการซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย หรือ ซ้อม
แผนลดอุบัติเหตุทาง
ถนน

2.โครงการแข่งขัน
กีฬาอุบลรัตน์สัมพันธ์ 50,000

2.โครงการจัดทําและ
ทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 
2561-2564)

2.โครงการประเพณี
เข้าพรรษา -ออก
พรรษา

10,000

2.โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการตัง
ครรภ์ในวัยรุ่นในเขต
เทศบาลตําบลนาคํา

20,000

2.โครงการเมือง
สะอาด คนในชาติมีสุข 
เทศบาลตําบลนาคํา

5,000

3. โครงการจัด
กิจกรรมในวันสําคัญ
ของสถาบันชาติ พระ
มหากษัตริย์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

1.โครงการอาหาร
กลางวันศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก เทศบาลตําบล
นาคํา

465,500 465,500

2. ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ 10,000 10,000

2. โครงการงานวันเด็ก
แห่งชาติ 80,000 80,000

2. โครงการจัดทํา/ปรับ
ปรุงแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

100,000 100,000

2. โครงการจัดทําผัง
เมืองรวมในเขตพืนที่
เทศบาลตําบลนาคํา

5,000

2. โครงการซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย หรือ ซ้อม
แผนลดอุบัติเหตุทาง
ถนน

20,000 20,000

2.โครงการแข่งขัน
กีฬาอุบลรัตน์สัมพันธ์ 50,000

2.โครงการจัดทําและ
ทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 
2561-2564)

40,000 40,000

2.โครงการประเพณี
เข้าพรรษา -ออก
พรรษา

10,000

2.โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการตัง
ครรภ์ในวัยรุ่นในเขต
เทศบาลตําบลนาคํา

20,000

2.โครงการเมือง
สะอาด คนในชาติมีสุข 
เทศบาลตําบลนาคํา

5,000

3. โครงการจัด
กิจกรรมในวันสําคัญ
ของสถาบันชาติ พระ
มหากษัตริย์

300,000 300,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

3. โครงการประชุม
สัมมนาการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตําบลนาคํา

3. โครงการรณรงค์ลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่
3. โครงการศูนย์รวม
ข้อมูลข่าวสารการจัด
ซือจัดจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

3. โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการศึกษา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลนาคํา

3.โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ในพืนที่ตําบลนาคํา

30,000

4. โครงการรณรงค์ลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต์

4. โครงการอบรม
เสริมสร้างความรู้เกี่ยว
กับกฎหมาย
4.โครงการรณรงค์เผย
แพร่และปกป้อง
สถาบันสําคัญของชาติ

4.โครงการสานฝันสู่
วันสําเร็จ
5.โครงการพัฒนา
ระบบบริการการแพทย์
ฉุกเฉิน (EMS)  ของ
เทศบาลตําบลนาคํา

5.โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม
สําหรับบุคลากรของ
เทศบาลตําบลนาคํา
โครงการปลูกป่าชุมชน
ในเขตตําบลนาคํา 5,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

3. โครงการประชุม
สัมมนาการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตําบลนาคํา

30,000 30,000

3. โครงการรณรงค์ลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่

70,000 70,000

3. โครงการศูนย์รวม
ข้อมูลข่าวสารการจัด
ซือจัดจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

35,000 35,000

3. โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการศึกษา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลนาคํา

10,000 10,000

3.โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ในพืนที่ตําบลนาคํา

30,000

4. โครงการรณรงค์ลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต์

70,000 70,000

4. โครงการอบรม
เสริมสร้างความรู้เกี่ยว
กับกฎหมาย

20,000 20,000

4.โครงการรณรงค์เผย
แพร่และปกป้อง
สถาบันสําคัญของชาติ

30,000 30,000

4.โครงการสานฝันสู่
วันสําเร็จ 20,000 20,000

5.โครงการพัฒนา
ระบบบริการการแพทย์
ฉุกเฉิน (EMS)  ของ
เทศบาลตําบลนาคํา

292,000 292,000

5.โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม
สําหรับบุคลากรของ
เทศบาลตําบลนาคํา

20,000 20,000

โครงการปลูกป่าชุมชน
ในเขตตําบลนาคํา 5,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 20,000 50,000 160,000 260,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 70,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลื่น 50,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 10,000

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุการเกษตร 5,000

วัสดุก่อสร้าง 50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000

วัสดุสํานักงาน 20,000

วัสดุอื่น 10,000

วัสดุการศึกษา

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

ค่าไฟฟ้า

ค่าบริการไปรษณีย์

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

1.  โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในหมู่บ้าน 
บ้านนาคํา หมู่ที่ 1

104,000

2. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในหมู่บ้าน 
บ้านโนนราศรี หมู่ที่ 2

105,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 10,000 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 15,000 20,000 55,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 10,000 130,000 170,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 70,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลื่น 100,000 200,000 350,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 15,000 15,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 15,000 60,000 75,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 5,000 15,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 917,860 917,860

วัสดุการเกษตร 5,000

วัสดุก่อสร้าง 50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000

วัสดุสํานักงาน 50,000 200,000 270,000

วัสดุอื่น 10,000

วัสดุการศึกษา 30,000 30,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม 144,000 144,000

ค่าไฟฟ้า 240,000 240,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 5,000 5,000

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

1.  โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในหมู่บ้าน 
บ้านนาคํา หมู่ที่ 1

104,000

2. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในหมู่บ้าน 
บ้านโนนราศรี หมู่ที่ 2

105,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

3. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในหมู่บ้าน 
บ้านกุดกระหนวน หมู่
ที่ 3

104,000

4. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในหมู่บ้าน 
บ้านสัมพันธ์ หมู่ที่ 7

104,000

5. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในหมู่บ้าน 
บ้านหนองขาม หมู่ที่ 9

216,000

6. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในหมู่บ้าน 
บ้านหนองแวง หมู่ที่ 
10  เชื่อมบ้านหนอง
แวงใหม่ หมู่ที่ 13

261,000

7. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในหมู่บ้าน 
บ้านหนองแวง หมู่ที่ 
10

278,000

8. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในหมู่บ้าน 
บ้านนาคําน้อย  หมู่ที่ 
12

104,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์ 20,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 5,000 10,000 5,000

รวม 12,396,324 25,000 1,276,000 150,000 65,000 1,604,920 453,600 55,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

3. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในหมู่บ้าน 
บ้านกุดกระหนวน หมู่
ที่ 3

104,000

4. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในหมู่บ้าน 
บ้านสัมพันธ์ หมู่ที่ 7

104,000

5. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในหมู่บ้าน 
บ้านหนองขาม หมู่ที่ 9

216,000

6. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในหมู่บ้าน 
บ้านหนองแวง หมู่ที่ 
10  เชื่อมบ้านหนอง
แวงใหม่ หมู่ที่ 13

261,000

7. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในหมู่บ้าน 
บ้านหนองแวง หมู่ที่ 
10

278,000

8. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในหมู่บ้าน 
บ้านนาคําน้อย  หมู่ที่ 
12

104,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์ 20,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 1,566,000 1,586,000

รวม 5,475,304 1,611,640 13,087,212 36,200,000
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