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ประกาศเทศบาลตำบลนาคำ

เร่ือง ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรฺายจ่ายประจำบีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ตามที่ สภาเทศบาลตำบลนาคำ ได้มีมติเห็นขอบให้เทศบวลตำบลนาคำตราเทศบัญญติ 
งบประมาณรายจ่ายประจำบี'งบประมาณ ๒๕0๓ ในคราวประชุมลภาเทศบาลตำบลนาคำ สมัยรามัญ รม'ขท่ี 
๓ คร้ังท่ี ๒ ประจำบี1 ๒๕๖๒ เม่ือวันจันทร์ท่ี ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ น้ัน

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององคักรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน พ.ส. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๓๙ ประกอบกับหนังสือ 
อำเภออุบลรัตน์ ท่ี ขก ๐๐๒๓.๓๑/๑๓๕๖ ลงวันท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ เร่ือง ให้ความเห็นขอบรางเทศ 
บัญญัติเทศบาลตำบลนาคำ ประจำบงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เบนต้นไป

จีงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๒ เดีอน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

( ใ!ทยขาญ1ชัย ศรีวิวัฒน์ ) 
นายกเทศมนตรีตำบลนาคำ
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ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลตําบลนาคํา

อําเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น



ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลนาคํา

              บัดนีถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตําบลนาคํา จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภาเทศบาลตําบลนาคํา
อีกครังหนึ่ง ฉะนัน ในโอกาสนี คณะผู้บริหารเทศบาลตําบลนาคําจึงขอชีแจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอด
จนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 21,974,160.58 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 8,488,876.33 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 12,727,811.18 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 5,709,787.02 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2562 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2562

(1) รายรับจริง จํานวน 34,860,760.36 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จํานวน 154,094.82 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 24,661.90 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 221,009.08 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 133,247.00 บาท

หมวดรายได้จากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 16,238,022.56 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 18,089,725.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 1,562,960.63 บาท

(3) รายจ่ายจริง จํานวน 29,749,937.32 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จํานวน 11,523,202.04 บาท

งบบุคลากร จํานวน 7,935,216.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 6,723,619.28 บาท

งบลงทุน จํานวน 1,463,900.00 บาท

งบรายจ่ายอื่น จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 2,104,000.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 1,562,960.63 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จํานวน 3,417,700.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลนาคํา
อําเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น

รายรับจริง ปี  2561 ประมาณการ ปี 2562 ประมาณการ ปี 2563

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 162,147.70 159,700.00 254,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 32,908.20 25,800.00 32,600.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 180,510.37 180,000.00 201,970.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 146,895.00 130,000.00 200,500.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 522,461.27 495,500.00 689,070.00

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 19,852,414.33 18,052,000.00 20,087,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 19,852,414.33 18,052,000.00 20,087,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 17,592,657.00 19,527,402.00 19,523,930.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 17,592,657.00 19,527,402.00 19,523,930.00

รวม 37,967,532.60 38,074,902.00 40,300,000.00



คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2561 ประมาณการ ปี 2562 ประมาณการ ปี 2563

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง 12,353,963.96 13,307,728.00 13,233,135.00

งบบุคลากร 8,901,588.00 12,903,640.00 12,969,540.00

งบดําเนินงาน 7,444,788.45 8,570,834.00 10,243,945.00

งบลงทุน 1,292,700.00 1,071,700.00 1,637,380.00

งบเงินอุดหนุน 1,574,000.00 2,221,000.00 2,216,000.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ 31,567,040.41 38,074,902.00 40,300,000.00

รวม 31,567,040.41 38,074,902.00 40,300,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลตําบลนาคํา

อําเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ เทศบาลตําบลนาคํา

อําเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น

ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 14,821,222

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,825,080

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 5,550,363

แผนงานสาธารณสุข 848,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 290,000

แผนงานเคหะและชุมชน 2,104,920

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 230,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 205,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1,112,280

แผนงานการเกษตร 80,000

ด้านการดําเนินงานอื่น

แผนงานงบกลาง 13,233,135

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 40,300,000



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 8,374,860 0 1,469,640 9,844,500

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

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 5,750,220 0 1,469,640 7,219,860

งบดําเนินงาน 3,439,722 75,000 1,234,400 4,749,122

    ค่าตอบแทน 448,000 0 175,000 623,000

    ค่าใช้สอย 2,403,922 75,000 570,400 3,049,322

    ค่าวัสดุ 587,800 0 100,000 687,800

    ค่าสาธารณูปโภค 0 0 389,000 389,000

งบลงทุน 167,300 10,000 50,300 227,600

    ค่าครุภัณฑ์ 167,300 10,000 50,300 227,600

                                             รวม 11,981,882 85,000 2,754,340 14,821,222

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย รวม

งบบุคลากร 340,080 0 340,080

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 340,080 0 340,080

งบดําเนินงาน 143,000 1,262,000 1,405,000

    ค่าตอบแทน 78,000 100,000 178,000

    ค่าใช้สอย 55,000 1,012,000 1,067,000

    ค่าวัสดุ 10,000 150,000 160,000

งบลงทุน 0 50,000 50,000

    ค่าครุภัณฑ์ 0 50,000 50,000

งบเงินอุดหนุน 0 30,000 30,000

    เงินอุดหนุน 0 30,000 30,000

                                             รวม 483,080 1,342,000 1,825,080

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลนาคํา

อําเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น



แผนงานการศึกษา

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

การศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา รวม

งบบุคลากร 776,040 1,171,200 1,947,240

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 776,040 1,171,200 1,947,240

งบดําเนินงาน 346,400 1,720,723 2,067,123

    ค่าตอบแทน 99,600 0 99,600

    ค่าใช้สอย 196,800 809,930 1,006,730

    ค่าวัสดุ 50,000 910,793 960,793

งบเงินอุดหนุน 0 1,536,000 1,536,000

    เงินอุดหนุน 0 1,536,000 1,536,000

                                             รวม 1,122,440 4,427,923 5,550,363

แผนงานสาธารณสุข

งานงบ
งานบริการสาธารณสุขและ

งานสาธารณสุขอื่น รวม

งบดําเนินงาน 269,000 269,000

    ค่าตอบแทน 144,000 144,000

    ค่าใช้สอย 70,000 70,000

    ค่าวัสดุ 55,000 55,000

งบลงทุน 59,000 59,000

    ค่าครุภัณฑ์ 59,000 59,000

งบเงินอุดหนุน 520,000 520,000

    เงินอุดหนุน 520,000 520,000

                                             รวม 848,000 848,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ
งานสวัสดิการสังคมและ

สังคมสงเคราะห์ รวม

งบดําเนินงาน 240,000 240,000

    ค่าใช้สอย 240,000 240,000

งบเงินอุดหนุน 50,000 50,000

    เงินอุดหนุน 50,000 50,000

                                             รวม 290,000 290,000



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล รวม

งบบุคลากร 837,720 0 0 837,720

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 837,720 0 0 837,720

งบดําเนินงาน 582,300 416,400 80,000 1,078,700

    ค่าตอบแทน 197,000 0 0 197,000

    ค่าใช้สอย 238,400 266,400 80,000 584,800

    ค่าวัสดุ 146,900 150,000 0 296,900

งบลงทุน 188,500 0 0 188,500

    ค่าครุภัณฑ์ 188,500 0 0 188,500

                                             รวม 1,608,520 416,400 80,000 2,104,920

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ
งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน รวม

งบดําเนินงาน 170,000 170,000

    ค่าใช้สอย 170,000 170,000

งบเงินอุดหนุน 60,000 60,000

    เงินอุดหนุน 60,000 60,000

                                             รวม 230,000 230,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น รวม

งบดําเนินงาน 110,000 75,000 185,000

    ค่าใช้สอย 110,000 75,000 185,000

งบเงินอุดหนุน 0 20,000 20,000

    เงินอุดหนุน 0 20,000 20,000

                                             รวม 110,000 95,000 205,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น

ฐาน รวม

งบลงทุน 1,112,280 1,112,280

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,112,280 1,112,280

                                             รวม 1,112,280 1,112,280



แผนงานการเกษตร

งานงบ
งานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและ

ป่าไม้ รวม

งบดําเนินงาน 80,000 80,000

    ค่าใช้สอย 70,000 70,000

    ค่าวัสดุ 10,000 10,000

                                             รวม 80,000 80,000

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 13,233,135 13,233,135

    งบกลาง 13,233,135 13,233,135

                                             รวม 13,233,135 13,233,135



แผนงาน ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 14,821,222

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,825,080

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 5,550,363

แผนงานสาธารณสุข 848,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 290,000

แผนงานเคหะและชุมชน 2,104,920

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 230,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 205,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1,112,280

แผนงานการเกษตร 80,000

ด้านการดําเนินงานอื่น

แผนงานงบกลาง 13,233,135

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 40,300,000

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติ

เทศบาล พ.ศ.2496 รวมฉบับแก้ไขจนถึงปัจจุบัน มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลนาคํา และ
โดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจํานวนรวมทั้งสิ้น 40,300,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจํานวนรวมทั้งสิ้น 
40,300,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 

งบ ยอดรวม

รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตําบลนาคําปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของ
เทศบาลตําบล

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลนาคํา
อําเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น



ขอ 7. ให้นายกเทคมนดริตำบลนาค่านิหน้าทื่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตนิิ

ชุ,,ร ่ rfv.H neJUประกาค ณ วินทิ

เห็Iเชอบ

(ลงนาม).

(นายสมพงษ' มหาวังษ)

ตำแหน่งนายอำเภอ)บลรัตน'ปฏิบัติราชการแทนผฺว่าราชการจังหวัด 
ซอนแก่น

(บ 'เพ่^:.(ลงนาม).....พ..!1:..?^.....

(นายชาญ'ชย คร็วิวัฒน์)

ตำแหIIง นายกเหคมนตริตำบลนาคำ

$



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลนาคํา
อําเภอ อุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น

 

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

หมวดภาษีอากร

     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 150,000.00

     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 33,539.00 20,680.00 25,705.00 25,500.00 -100.00 % 0.00

     ภาษีบํารุงท้องที่ 95,289.90 93,723.05 132,242.70 130,000.00 -23.08 % 100,000.00

     ภาษีป้าย 5,010.00 3,200.00 4,200.00 4,200.00 -4.76 % 4,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 133,838.90 117,603.05 162,147.70 159,700.00 254,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 58.20 1,067.00 1,804.20 2,000.00 -10.00 % 1,800.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 0.00 991.00 1,975.00 1,600.00 18.75 % 1,900.00
     ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว
เพื่อการโฆษณา 30.00 910.00 430.00 200.00 100.00 % 400.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 50.00 1,060.00 1,100.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

     ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 11,265.40 1,200.00 129.00 1,000.00 50.00 % 1,500.00

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 0.00 0.00 1,250.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าใบอนุญาตรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 200.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ 13,800.00 15,900.00 26,200.00 20,000.00 30.00 % 26,000.00

     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 124.00 220.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 25,527.60 27,348.00 32,908.20 25,800.00 32,600.00
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รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

     ดอกเบี้ย 191,566.63 181,018.91 180,510.37 180,000.00 12.21 % 201,970.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 191,566.63 181,018.91 180,510.37 180,000.00 201,970.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     เงินที่มีผู้อุทิศให้ 71.76 0.00 495.00 0.00 100.00 % 500.00

     ค่าขายแบบแปลน 60,000.00 0.00 0.00 80,000.00 -25.00 % 60,000.00

     ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 128,483.00 132,400.00 146,400.00 50,000.00 180.00 % 140,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 188,554.76 132,450.00 146,895.00 130,000.00 200,500.00

หมวดรายได้จากทุน

     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 4,320.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 4,320.00 0.00 0.00 0.00 0.00

หมวดภาษีจัดสรร

     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน 0.00 0.00 39,836.56 250,000.00 80.00 % 450,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 8,194,316.48 8,849,882.11 9,637,526.82 8,800,000.00 7.95 % 9,500,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 3,321,231.80 3,335,721.77 3,548,336.26 3,350,000.00 4.48 % 3,500,000.00

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 153,001.34 133,185.79 186,308.70 130,000.00 38.46 % 180,000.00

     ภาษีสุรา 1,380,168.49 1,392,795.11 0.00 1,392,000.00 -100.00 % 0.00

     ภาษีสรรพสามิต 2,968,753.77 3,356,472.34 5,365,938.57 3,300,000.00 63.64 % 5,400,000.00

     ค่าภาคหลวงแร่ 62,801.29 29,574.71 47,156.48 30,000.00 56.67 % 47,000.00

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 301,114.57 247,666.35 168,572.94 250,000.00 -36.00 % 160,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน 433,894.00 541,595.00 858,738.00 550,000.00 54.55 % 850,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 16,815,281.74 17,886,893.18 19,852,414.33 18,052,000.00 20,087,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 7,064,332.00 16,921,273.00 17,592,657.00 19,527,402.00 -0.02 % 19,523,930.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 7,064,332.00 16,921,273.00 17,592,657.00 19,527,402.00 19,523,930.00

รวมทุกหมวด 24,423,421.63 35,266,586.14 37,967,532.60 38,074,902.00 40,300,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
เทศบาลตําบลนาคํา

อําเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 40,300,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 254,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 150,000 บาท
ประมาณการไว้ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ
. 2562
ภาษีบํารุงท้องที่ จํานวน 100,000 บาท
ประมาณการไว้ เพื่อเก็บลูกหนี้ภาษีบํารุงท้องที่เดิม
ภาษีป้าย จํานวน 4,000 บาท
ประมาณการไว้  ตํ่ากว่าปีที่ผ่านมา  เป็นเกณฑ์คํานวณ เนื่องจากคาดว่าจะ
มีการประกอบกิจการลดลง

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 32,600 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 1,800 บาท
ประมาณการไว้ ตํ่ากว่าปีที่ผ่านมา เป็นเกณฑ์การคํานวณ  เนื่องจากคาด
การว่ามีการประกอบกิจการลดลง
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,900 บาท
ประมาณการไว้  สูงกว่าปีที่ผ่านมา เป็นเกณฑ์การคํานวณ  เนื่องจากคาด
การว่าจะมีการขออนุญาตก่อสร้างเพิ่มมากขึ้น
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา จํานวน 400 บาท
ประมาณการไว้  สูงกว่าปีที่ผ่านมา เป็นเกณฑ์การคํานวณ  เนื่องจากคาด
การว่าจะมีการประกอบกิจการมากขึ้น
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 1,000 บาท
ประมาณการไว้ เท่าเดิมกับปีที่ผ่านมา 
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 1,500 บาท
ประมาณการไว้ ตํ่ากว่าปีที่ผ่านมา  เป็นเกณฑ์การคํานวณ  เนื่องจากคาด
การว่าจะมีการประกอบกิจการลดลง
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จํานวน 26,000 บาท
ประมาณการไว้  สูงกว่าปีที่ผ่านมา  เป็นเกณฑ์การคํานวณ  เนื่องจากคาด
การว่ามีการประกอบกิจการมากขึ้น

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 201,970 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 201,970 บาท
ประมาณการไว้  สูงกว่าปีที่ผ่านมา  เป็นเกณฑ์การคํานวณ เนื่องจากคาด
การว่าจะได้รับดอกเบี้ยเพิ่มมากขึ้น

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 200,500 บาท
เงินที่มีผู้อุทิศให้ จํานวน 500 บาท
ประมาณการไว้  สูงกว่าปีที่ผ่านมา เป็นเกณฑ์การคํานวณ  
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ค่าขายแบบแปลน จํานวน 60,000 บาท
ประมาณการไว้  ตํ่ากว่าปีที่ผ่านมา  เป็นเกณฑ์การคํานวณ  เนื่องจากคาด
การว่าจะมีการจัดซื้อจัดจ้างลดลง
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จํานวน 140,000 บาท
ประมาณการไว้  สูงกว่าปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดการว่าจะได้รับรายได้
เบ็ดเตล็ดอื่นๆ เพิ่มมากขึ้น

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 20,087,000 บาท

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน จํานวน 450,000 บาท
ประมาณการไว้  สูงกว่าปีที่ผ่านมา  เป็นเกณฑ์การคํานวณ  เนื่องจากคาด
การว่าจะได้รับจัดสรรจากกรมการขนส่งทางบกเพิ่มมากขึ้น
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 9,500,000 บาท
ประมาณการไว้  สูงกว่าปีที่ผ่านมา  เป็นเกณฑ์การคํานวณ  เนื่องจากคาด
การว่าจะได้รับเงินจัดสรรจากรัฐบาลเพิ่มมากขึ้น
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 3,500,000 บาท
ประมาณการไว้ สูงกว่าปีที่ผ่านมา  เป็นเกณฑ์การคํานวณ เนื่องจากคาด
การว่าจะได้รับเงินจัดสรรเพิ่มมากขึ้น
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 180,000 บาท
ประมาณการไว้  สูงกว่าปีที่ผ่านมา  เป็นเกณฑ์การคํานวณ  เนื่องจากคาด
การว่าจะได้รับเงินจัดสรรจากสํานักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
เพิ่มมากขึ้น
ภาษีสรรพสามิต จํานวน 5,400,000 บาท
ประมาณการไว้  สูงกว่าปีที่ผ่านมา  เป็นเกณฑ์การคํานวณ  เนื่องจากคาด
การว่าจะได้รับเงินจัดสรรเพิ่มมากขึ้น
ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 47,000 บาท
ประมาณการไว้  สูงกว่าปีที่ผ่านมา เป็นเกณฑ์การคํานวณ  เนื่องจากคาด
การว่าจะได้รับเงินจัดสรรจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเมือง
แร่ เพิ่มขึ้น
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 160,000 บาท
ประมาณการไว้  ตํ่ากว่าปีที่ผ่านมา  เป็นเกณฑ์การคํานวณ  เนื่องจากคาด
การว่าจะได้รับเงินจัดสรรจากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ลดลง
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จํานวน 850,000 บาท
ประมาณการไว้  สูงกว่าปีที่ผ่านมา  เป็นเกณฑ์การคํานวณ  เนื่องจากคาด
การว่าจะได้รับเงินจัดสรรจากสํานักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น  เพิ่มมาก
ขึ้น
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รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 19,523,930 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 19,523,930 บาท

1. เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจถ่าย
โอนเลือกทํา   จํานวน  4,300,000  บาท
2. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  จํานวน  8,761,200  บาท
3. เบี้ยยังชีพผู้พิการ  จํานวน  1,852,800  บาท
4. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  จํานวน  30,000  บาท
5. เงินเดือนพนักงานครูเทศบาล ประจําศูนย์ฯ จํานวน 827,040  บาท
6. เงินเพิ่มวิทยฐานะ  จํานวน  42,000  บาท
7. เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างครูผู้ดูแลเด็ก  จํานวน  48,000  บาท
8. ค่าประกันสังคมครูผู้ดูแลเด็ก  จํานวน  15,000  บาท
9. ค่าจัดการเรียนการสอน  จํานวน  102,000  บาท
10. ค่าอาหารกลางวันโรงเรียนในเขต สพฐ.  จํานวน 1,540,000  บาท
11. ค่าอาหารเสริมนม โรงเรียนในเขต สพฐ. จํานวน   750,000  บาท
12. ค่าอาหารกลางวันโรงเรียน ศพด.   จํานวน  294,000  บาท
13. ค่าอาหารเสริมนมโรงเรียน ศพด.   จํานวน  120,000  บาท
14. สํารวจข้อมูลสัตว์  จํานวน  4,000  บาท
15. สัตว์ปลอดโรค  จํานวน  40,000  บาท
16. โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข  จํานวน  520,000  บาท
17. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  จํานวน  9,030  บาท
18. ค่าเครื่องแบบนักเรียน  จํานวน  6,300  บาท
19. ค่าหนังสือเรียน ศพด.  จํานวน   4,200  บาท
20. ค่าอุปกรณ์การเรียน ศพด. จํานวน 4,200  บาท
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

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

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

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

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

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

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

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 2,382,718 2,664,567 2,608,122 3,494,800 53.55 % 5,366,220

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 111,687 138,000 110,000 138,000 0 % 138,000

เงินประจําตําแหน่ง 168,687 175,500 158,000 246,000 0 % 246,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,663,092 2,978,067 2,876,122 3,878,800 5,750,220

รวมงบบุคลากร 5,069,012 5,602,707 5,500,762 6,503,440 8,374,860

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 23,700 11,150 0 0 0 % 0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลนาคํา
อําเภออุบลรัตน์    จังหวัดขอนแก่น
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ค่าเบี้ยประชุม 4,060 4,872 5,684 10,000 100 % 20,000

ค่าเช่าบ้าน 125,500 151,500 131,000 250,000 39.2 % 348,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 19,702 27,000 31,550 100,000 -20 % 80,000

รวมค่าตอบแทน 172,962 194,522 168,234 360,000 448,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 725,510 817,385 703,884 0 0 % 0

1.ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนใน
ประเทศและต่างประเทศ 0 0 0 150,000 36.67 % 205,000

2. ค่าจ้างจัดทําสื่อโฆษณา ประชา
สัมพันธ์และเผยแพร่ 0 0 0 5,000 0 % 5,000

3. ค่าปรับปรุง/เชื่อมต่อระบบ Internet 0 0 0 20,000 -40 % 12,000

4. ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ 0 0 0 5,000 0 % 5,000

5. ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความ
ปลอดภัยสถานที่ราชการและทรัพย์สิน
อื่นๆ

0 0 0 108,000 0 % 108,000

6.ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด
อาคารสํานักงานเทศบาลตําบลนา
คํา,ห้องประชุมพร้อมทั้งห้องนํ้าทั้งหมด

0 0 0 320,400 0 % 320,400

7. ค่าจ้างเหมาบริการดูแลรักษาต้นไม้ 
สนามหญ้า ตัดกิ่งไม้  ตัดหญ้าภายใน
บริเวณสํานักงานเทศบาลตําบลนาคํา
และถนนหน้าสํานักงานเทศบาลตําบลนา
คํา

0 0 0 396,000 0 % 396,000

8. ค่าจ้างเหมาบริการ งานบริการขับรถ
ยนต์ส่วนกลาง  หมายเลขทะเบียน ขง 
6100  ขอนแก่น

0 0 0 108,000 0 % 108,000

9. ค่าจ้างเหมาบริการขับรถยนต์ส่วน
กลาง (รถตู้) หมายเลขทะเบียน นข 
8284 ขอนแก่น

0 0 0 108,000 0 % 108,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 17,035 11,375 15,000 40,000 0 % 40,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 56,401 76,137 100,000 20 % 120,000

๑. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ    
 52,394 0 0 0 0 % 0

2. ค่าใช้จ่ายในงานทางรัฐพิธีและพิธีการ
ต่างๆ 0 3,000 0 0 0 % 0

2. โครงการจัดกิจกรรมในวันสําคัญของ
สถาบันชาติ พระมหากษัตริย์ 0 0 0 260,000 -23.08 % 200,000

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

3. โครงการจัดกิจกรรมในวันสําคัญของ
สถาบันชาติ พระมหากษัตริย์    0 306,300 330,000 0 0 % 0

3.โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันท้อง
ถิ่นไทยหรือวันเทศบาล 0 0 0 0 100 % 50,000

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

4.โครงการศูนย์ช่วยเหลือทางกฎหมาย 0 0 0 0 100 % 20,000

5.โครงการต่ออายุโดเมนชื่อเว๊ปไซต์
และบริการพื้นที่เว็บโฮสติ้ง เทศบาล
ตําบลนาคํา

0 0 0 0 100 % 20,000

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

6.โครงการศูนย์ช่วยเหลือทางกฎหมาย 0 0 0 20,000 -100 % 0

6.โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเลือก
ตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลนาคํา

0 0 0 0 100 % 500,000

7.โครงการจิตอาสาทําดีเพื่อพ่อ 0 0 0 20,000 -100 % 0

7.โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 
สําหรับบุคลากรของเทศบาลตําบลนาคํา 0 0 0 0 100 % 26,522

8.โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน 0 0 0 0 100 % 100,000

9.โครงการจิตอาสา ทําดีด้วยหัวใจ 0 0 0 0 100 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โครงการฝึกอบรมการเรียนรู้พระราช
กรณียกิจและพระราชปณิธานของพระ
บาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช ปรากฎในแผนพัฒนาสาม
ปี (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติมฉบับที่ 1

0 105,000 0 0 0 % 0

โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ
การปกิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาและพนักงานเทศบาล

0 200,000 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 104,963.8 336,253.14 124,221.95 210,000 -76.19 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 1,196,967.8 1,835,714.14 1,269,242.95 1,870,400 2,403,922

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 91,470 97,321.8 98,658 160,000 68.75 % 270,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 17,625 23,278 29,343 50,000 0 % 50,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 3,000 15,660 70,000 -57.14 % 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 111,997.2 174,640.2 166,251.1 157,800 0 % 157,800

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 435 0 0 0 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,797 69,897 88,009 80,000 -25 % 60,000

รวมค่าวัสดุ 283,324.2 368,137 397,921.1 537,800 587,800

รวมงบดําเนินงาน 1,653,254 2,398,373.14 1,835,398.05 2,768,200 3,439,722

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

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

1.จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน 0 0 0 0 100 % 16,500

1.จัดซื้อโต๊ะทํางาน ระดับปฏิบัติ
การ-ชํานาญการ 0 0 0 7,000 -100 % 0

2.จัดซื้อชุดรับแขก (โซฟา) 0 25,000 0 0 0 % 0
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2.จัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ 0 0 0 0 100 % 30,000

3.จัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษ
ธรรมดา 0 0 0 0 100 % 18,000

3.จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน  
ประตู 3 แผ่น ชั้นเหล็กปรับระดับได้ 0 10,700 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

จัดซื้อโทรทัศน์แอล อี ดี (lED TV ) 
แบบ SMART TV 0 0 17,700 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

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

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

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1.เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 0 0 0 10,000 -100 % 0

1.จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า 0 0 0 0 100 % 34,800

2.จัดซื้ออุปกรณ์สแกนเนอร์ สําหรับงาน
เก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ 0 0 0 0 100 % 18,000

จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (SMART CARD 
READER)

0 0 0 700 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

1.ค่าซ่อมแซม ค่าบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 57,000 17,700 17,700 167,300

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงาน
เทศบาลตําบลนาคํา พร้อมสิ่งก่อสร้าง
อื่นๆ

0 45,000 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 45,000 0 0 0

รวมงบลงทุน 0 102,000 17,700 17,700 167,300
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งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 35,000 0 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 35,000 0 0 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 35,000 0 0 0 0

รวมงานบริหารทั่วไป 6,757,266 8,103,080.14 7,353,860.05 9,289,340 11,981,882

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 251,493 261,350 302,640 347,620 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 251,493 261,350 302,640 347,620 0

รวมงบบุคลากร 251,493 261,350 302,640 347,620 0

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าเช่าบ้าน 27,000 36,000 33,000 36,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 27,000 36,000 33,000 36,000 0

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 91,157 231,632 206,253 0 0 % 0

1. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนใน
ประเทศและต่างประเทศ    0 0 0 35,000 -100 % 0

2. ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก และถ่าย
เอกสาร   0 0 0 30,000 -100 % 0

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  0 4,388 0 10,000 -100 % 0

1.โครงการจัดทํา/แก้ไข/เพิ่มเติม/เปลี่ยน
แปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตําบล
นาคํา

0 0 0 0 100 % 50,000
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๑. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการ  8,920 0 0 0 0 % 0

2. โครงการจัดทําและทบทวนแผน
พัฒนาสามปี (พ.ศ. 2561-2563)      0 26,435 0 0 0 % 0

2.โครงการแก้ไข/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ
.2561-2564)

0 0 0 40,000 -100 % 0

2.โครงการจัดทําและทบทวนแผน
พัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
 

0 0 14,620 0 0 % 0

2.โครงการติดตามและประเมินผลแผน
พัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตําบลนาคํา 0 0 0 0 100 % 20,000

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

3. โครงการติดตามและประเมินผลแผน
พัฒนาเทศบาลตําบลนาคํา  0 0 0 10,000 -100 % 0

3. โครงการประชุมสัมมนาการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ตําบลนาคํา  

0 2,975 11,935 0 0 % 0

๓. โครงการประชุมสัมมนาการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ตําบลนาคํา  

15,000 0 0 0 0 % 0

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

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

20,000 0 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 145,077 285,430 252,808 130,000 75,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 10,000 -100 % 0
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วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 20,000 0

รวมงบดําเนินงาน 172,077 321,430 285,808 186,000 75,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1.จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน 
ประตู 3 แผ่น ชั้นเหล็กปรับระดับได้ 0 5,350 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1.เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงาน
ประมวลผล 0 0 0 30,000 -100 % 0

2.เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 0 0 0 10,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

1.ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 5,350 0 40,000 10,000

รวมงบลงทุน 0 5,350 0 40,000 10,000

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 423,570 588,130 588,448 573,620 85,000

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 598,760 667,140 629,280 1,000,160 42.74 % 1,427,640

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 0 100 % 42,000

เงินประจําตําแหน่ง 38,500 10,500 0 42,000 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 637,260 677,640 629,280 1,042,160 1,469,640

รวมงบบุคลากร 637,260 677,640 629,280 1,042,160 1,469,640
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งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

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

ค่าเบี้ยประชุม 0 0 0 5,000 -100 % 0

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

ค่าเช่าบ้าน 72,500 82,500 77,000 126,000 11.11 % 140,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 91,400 82,500 77,000 166,000 175,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 178,700 368,752 294,950 0 0 % 0

1. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนใน
ประเทศและต่างประเทศ 0 0 0 50,000 0 % 50,000

2. ค่าจ้างจัดทําสื่อโฆษณา ประชา
สัมพันธ์และเผยแพร่ 0 0 0 10,000 100 % 20,000

3.จ้างเหมาบริการงานจัดการด้านการ
เงินการคลังของเทศบาลตําบลนาคํา 0 0 0 292,800 9.43 % 320,400

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 31,704 15,536 50,000 0 % 50,000

๑. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ    
  41,108 0 0 0 0 % 0

2.โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 0 0 0 0 100 % 100,000

2.โครงการปรับปรุงระบบและข้อมูล
แผนที่ภาษี 0 0 0 50,000 -100 % 0

3. โครงการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการ
จัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น   

0 35,000 0 0 0 % 0
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 500 14,155 6,851.5 30,000 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 220,308 449,611 317,337.5 482,800 570,400

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 94,528 119,998 116,894.05 110,000 -54.55 % 50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 20,617 38,995 36,940 60,000 -66.67 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 49,844 55,559 26,300 60,000 -50 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 164,989 214,552 180,134.05 230,000 100,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 168,520.17 223,335.31 195,019.93 240,000 0 % 240,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 3,087 1,597 4,613 5,000 0 % 5,000

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 120,833.13 132,361.08 124,971.37 144,000 0 % 144,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 292,440.3 357,293.39 324,604.3 389,000 389,000

รวมงบดําเนินงาน 769,137.3 1,103,956.39 899,075.85 1,267,800 1,234,400

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1.จัดซื้อตู้เก็บเอกสารเหล็กบานเปิด
กระจก 5 ชั้น 0 0 0 0 100 % 15,800

1.ตู้รางเลื่อนแบบมือผลัก10 ตู้ พร้อม
ติดตั้ง 0 0 0 100,000 -100 % 0

2.จัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงานเครื่องปรับ
อากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง (มี
ระบบฟอกอากาศ)

0 0 0 0 100 % 28,000
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เครื่องถ่ายเอกสาร จํานวน 120,000 
บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องถ่าย
เอกสารระบบดิจิตอล  ชนิดขาว-ดํา 
ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที(ขนาดที่
กําหนดเป็นขนาดความเร็วขั้นตํ่า) ระบบ
มัลติฟังก์ชั่น กระดาษธรรมดาชนิดหมึก
ผง ย่อ-ขยายได้ ราคาเครื่องละ120,000 
บาท

0 116,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

1.จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้เย็น 
ขนาด 5 คิวปิก 0 0 0 0 100 % 6,500

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1.เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์สําหรับ
ประมวลผล 0 0 0 30,000 -100 % 0

2.เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 0 0 0 10,000 -100 % 0

จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (SMART CARD 
READER)

0 0 0 700 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 116,000 0 140,700 50,300

รวมงบลงทุน 0 116,000 0 140,700 50,300

รวมงานบริหารงานคลัง 1,406,397.3 1,897,596.39 1,528,355.85 2,450,660 2,754,340

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 8,587,233.3 10,588,806.53 9,470,663.9 12,313,620 14,821,222

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 262,830 294,000 316,200 360,660 -8.53 % 329,880

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

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 272,180 304,200 326,400 370,860 340,080

รวมงบบุคลากร 272,180 304,200 326,400 370,860 340,080
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งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าเช่าบ้าน 33,000 36,000 33,000 36,000 33.33 % 48,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 5,220 5,850 8,000 30,000 0 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 38,220 41,850 41,000 66,000 78,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 123,000 540,500 495,000 0 0 % 0

1. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนใน
ประเทศและต่างประเทศ 0 0 0 10,000 150 % 25,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

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

3. โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลปีใหม่    0 62,800 67,920 0 0 % 0

๓. โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลปีใหม่    79,540 0 0 0 0 % 0

4. โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์      0 67,900 68,140 0 0 % 0

๔. โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์      29,070 0 0 0 0 % 0

5.โครงการพัฒนาระบบบริการการ
แพทย์ฉุกเฉิน (EMS)  ของเทศบาล
ตําบลนาคํา   

0 145,600 134,400 0 0 % 0

๕.โครงการพัฒนาระบบบริการการ
แพทย์ฉุกเฉิน (EMS)  ของเทศบาล
ตําบลนาคํา 

208,800 0 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 74,294 19,973.63 30,727.51 30,000 -66.67 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 514,704 836,773.63 796,187.51 60,000 55,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 5,000 0 % 5,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 1,580 0 0 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 51,400 48,600 45,146 0 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 99,000 45,000 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 51,400 147,600 91,726 10,000 10,000

รวมงบดําเนินงาน 604,324 1,026,223.63 928,913.51 136,000 143,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 876,504 1,330,423.63 1,255,313.51 506,860 483,080

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 0 10,000 900 % 100,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 10,000 100,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1. จ้างเหมาบริการขับรถบรรทุกนํ้า เพื่อ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและ
บริการประชาชนในเขตเทศบาลตําบลนา
คํา

0 0 0 216,000 0 % 216,000

2.จ้างเหมาบริการเพื่อช่วยเหลือการ
ปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานขับรถบรรทุก
นํ้า  (พนักงานดับเพลิง)

0 0 0 180,000 0 % 180,000

3. จ้างเหมาบริการบริการขับรถกู้ชีพ 0 0 0 216,000 0 % 216,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1.โครงการจัดกิจกรรมวัน อปพร.แห่ง
ชาติ 0 0 0 10,000 100 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

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

2. โครงการซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย หรือ ซ้อมแผนลด
อุบัติเหตุทางถนน

0 0 0 10,000 100 % 20,000

3.โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลปีใหม่ 0 0 0 70,000 -28.57 % 50,000

4.โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 0 0 0 70,000 -28.57 % 50,000

5.โครงการพัฒนาระบบบริการการ
แพทย์ฉุกเฉิน (EMS) 0 0 0 150,000 0 % 150,000

6.โครงการฝึกอบรมทบทวนอปพร.ใน
เขตพื้นที่เทศบาลตําบลนาคํา 0 0 0 0 100 % 100,000

7.โครงการฝึกอบรมทบทวนเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพกู้ชีพกู้ภัย 0 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 11,410 0 0 922,000 1,012,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 0 15,000 0 % 15,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0 0 0 50,000 0 % 50,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย 0 0 0 10,000 -100 % 0

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 0 0 10,000 700 % 80,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 90,000 150,000

รวมงบดําเนินงาน 11,410 0 0 1,022,000 1,262,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

1.ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 0 50,000

รวมงบลงทุน 0 0 0 0 50,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

1.อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ระดับอําเภอ

0 0 0 30,000 0 % 30,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 30,000 30,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 30,000 30,000

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 11,410 0 0 1,052,000 1,342,000

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 887,914 1,330,423.63 1,255,313.51 1,558,860 1,825,080

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 260,620 226,057.04 356,246 679,780 7.98 % 734,040

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

เงินประจําตําแหน่ง 0 31,048.36 42,000 42,000 0 % 42,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 263,550 257,105.4 398,246 721,780 776,040

รวมงบบุคลากร 263,550 257,105.4 398,246 721,780 776,040
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 0 100 % 5,000

ค่าเช่าบ้าน 27,000 0 0 35,300 69.97 % 60,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 4,000 0 0 9,800 253.06 % 34,600

รวมค่าตอบแทน 31,000 0 0 45,100 99,600

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 254,830 167,450 100,930 0 0 % 0

1. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนใน
ประเทศและต่างประเทศ 0 0 0 30,000 0 % 30,000

2.ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก และถ่าย
เอกสาร 0 0 0 1,000 900 % 10,000

3.จ้างเหมาบริการงานการศึกษาระบบ
สารสนเทศการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
และการท่องเที่ยว ของเทศบาลตําบลนา
คํา

0 0 0 97,300 9.76 % 106,800

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 29,842 30,000 0 % 30,000

1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 44,920 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ        
 40,916 0 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 6,659 34,200 1,070 34,000 -41.18 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 302,405 246,570 131,842 192,300 196,800

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 36,834 38,561 47,252 30,000 0 % 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 369 0 0 0 0 % 0

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 680 0 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

วัสดุคอมพิวเตอร์ 19,037 24,682 18,702 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 56,920 63,243 65,954 50,000 50,000

รวมงบดําเนินงาน 390,325 309,813 197,796 287,400 346,400

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (SMART CARD 
READER)

0 0 0 700 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 700 0

รวมงบลงทุน 0 0 0 700 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 653,875 566,918.4 596,042 1,009,880 1,122,440

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 650,041 684,120 866,000 -4.5 % 827,040

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

เงินวิทยฐานะ 0 0 0 0 100 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 131,600 225,600 254,160 0 % 254,160

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

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 11,540 809,641 957,720 1,168,160 1,171,200

รวมงบบุคลากร 11,540 809,641 957,720 1,168,160 1,171,200
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 267,400 404,600 0 0 % 0

1. จ้างเหมาบริการงานรักษาความ
สะอาดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลนาคํา

0 0 0 158,400 0 % 158,400

2.จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานเสริม
ทักษะความรู้ทางวิทยาศาสตร์สําหรับ
เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลนาคํา

0 0 0 106,800 0 % 106,800

3.ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนใน
ประเทศและต่างประเทศ 0 0 0 0 100 % 50,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1.โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก เทศบาลตําบลนาคํา 0 0 429,500 318,500 -7.69 % 294,000

1.โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลนาคํา  0 455,700 0 0 0 % 0

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

2. โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ 0 0 0 21,300 -100 % 0

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

2.ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 0 0 0 0 100 % 20,000

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

3. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนา
คํา 

0 5,000 0 0 0 % 0

3.โครงการส่งเสริมสนับสนุนค่าจัดการ
เรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําาบลนาคํา (ค่าจัดการเรียน
การสอน)

0 0 0 0 100 % 102,000

3.โครงการสานวันสู่วันสําเร็จ 0 0 0 20,000 -100 % 0
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4.โครงการส่งเสริมสนับสนุนค่าจัดการ
เรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลนาคํา  (ค่าจัดการเรียนการ
สอน)

0 0 0 110,500 -100 % 0

4.โครงการส่งเสริมสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก(ค่าหนังสือ,ค่าอุปกรณ์
การเรียน,ค่าเครื่องแบบ,ค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน

0 0 0 0 100 % 23,730

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

5.โครงการส่งเสริมสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
(ค่าหนังสือ,ค่าอุปกรณ์การเรียน,ค่า
เครื่องแบบ,ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

0 0 0 36,160 -100 % 0

5.โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้
ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลนาคํา

0 0 0 0 100 % 5,000

6.โครงการส่งเสริมเพื่อการศึกษาต่อใน
ระดับสูงขึ้นไป 0 0 0 0 100 % 20,000

6.โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้
ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลนาคํา

0 0 0 1,900 -100 % 0

7.เงินอุดหนุนสําหรับพัฒนาผู้ประกอบ
วิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0 0 0 0 100 % 30,000

เงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอน(รายหัวสําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0 158,100 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 337,740 986,200 854,100 773,560 809,930

ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 6,471 24,269 12,800 20,000 50 % 30,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 628,112.72 856,996.3 841,036.04 860,374 -1.11 % 850,793
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วัสดุการศึกษา 7,342 11,508 24,917 10,000 200 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 641,925.72 892,773.3 878,753.04 890,374 910,793

รวมงบดําเนินงาน 979,665.72 1,878,973.3 1,732,853.04 1,663,934 1,720,723

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

๑. ค่าจัดซื้อพัดลมตั้งพื้น เพื่อใช้ใน
อาคาร  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อาคารหลัง
ใหม่) 

8,000 0 0 0 0 % 0

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

รวมค่าครุภัณฑ์ 16,000 0 0 0 0

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงาน
เทศบาลตําบลนาคํา 99,000 0 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 99,000 0 0 0 0

รวมงบลงทุน 115,000 0 0 0 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 744,000 1,558,000 1,564,000 0 0 % 0

1.อุดหนุนโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(สพฐ.) เขต 4  ขอนแก่น

0 0 0 1,536,000 0 % 1,536,000

รวมเงินอุดหนุน 744,000 1,558,000 1,564,000 1,536,000 1,536,000

รวมงบเงินอุดหนุน 744,000 1,558,000 1,564,000 1,536,000 1,536,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 1,850,205.72 4,246,614.3 4,254,573.04 4,368,094 4,427,923

รวมแผนงานการศึกษา 2,504,080.72 4,813,532.7 4,850,615.04 5,377,974 5,550,363
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 0 80,000 -100 % 0

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 7,620 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 87,620 0

รวมงบบุคลากร 0 0 0 87,620 0

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1.ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนใน
ประเทศและต่างประเทศ 0 0 0 800 -100 % 0

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 5,800 0

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 5,000 0

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 10,800 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 0 0 0 98,420 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 0 0 100 % 144,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 0 144,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1.โครงการปลอดโรคพิษสุนัขบ้าตําบล
นาคํา 0 0 35,060 0 0 % 0

1.โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ้า 0 0 0 40,000 25 % 50,000

2.โครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือด
ออกเชิงรุก เทศบาลตําบลนาคํา 0 0 0 120,000 -100 % 0

2.โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้
เลือดออก 0 0 0 0 100 % 20,000

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

0 64,500 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 64,500 35,060 160,000 70,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 0 10,000 400 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 10,000 55,000

รวมงบดําเนินงาน 0 64,500 35,060 170,000 269,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

1.จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน 0 0 0 0 100 % 59,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 0 59,000

รวมงบลงทุน 0 0 0 0 59,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 37,000 0 0 0 0 % 0

1.อุดหนุนโครงการบริจาคโลหิตเพื่อ
ช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ 0 0 0 10,000 -100 % 0

เงินอุดหนุนเอกชน 97,500 0 0 0 0 % 0

1.อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข 0 0 0 520,000 0 % 520,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 10,000 0 0 0 0 % 0

1.อุดหนุนโครงการสนับสนุนภารกิจ
เหล่ากาชาด จังหวัดขอนแก่น 0 0 0 20,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 144,500 0 0 550,000 520,000

รวมงบเงินอุดหนุน 144,500 0 0 550,000 520,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 144,500 64,500 35,060 720,000 848,000

รวมแผนงานสาธารณสุข 144,500 64,500 35,060 818,420 848,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 196,720 385,300 365,500 0 0 % 0

1.โครงการช่วยเหลือสวัสดิการและ
สังคมสงเคราะห์เด็กผู้ยากไร้หรือผู้ด้อย
โอกาสของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลนาคํา

0 0 0 240,000 0 % 240,000

รวมค่าใช้สอย 196,720 385,300 365,500 240,000 240,000

รวมงบดําเนินงาน 196,720 385,300 365,500 240,000 240,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

1.อุดหนุนโครงการสนับสนุนภารกิจ
เหล่ากาชาด จังหวัดขอนแก่น 0 0 0 0 100 % 50,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 0 50,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 0 50,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 196,720 385,300 365,500 240,000 290,000

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 196,720 385,300 365,500 240,000 290,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 723,630 616,967 744,540 613,580 29.68 % 795,720
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

เงินประจําตําแหน่ง 38,500 28,226 42,000 42,000 0 % 42,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 762,130 645,193 786,540 655,580 837,720

รวมงบบุคลากร 762,130 645,193 786,540 655,580 837,720

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 46,800 240,000 -37.5 % 150,000

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

ค่าเช่าบ้าน 63,800 42,600 58,300 43,600 -77.06 % 10,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 13,104 17,100 20,000 22,000 45.45 % 32,000

รวมค่าตอบแทน 76,904 59,700 125,100 310,600 197,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 204,000 447,200 417,350 0 0 % 0

1.ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนใน
ประเทศและต่างประเทศ 0 0 0 20,000 0 % 20,000

2.จ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูล สถิติกอง
ช่าง 0 0 0 79,200 0 % 79,200

3.จ้างเหมาบริการงานบริการตกแต่ง
และตัดกิ่งไม้ ตัดหญ้าริมทางและริมถนน
ภายในเขตเทศบาลตําบลนาคํา

0 0 0 79,200 0 % 79,200

4.ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อจ่ายงาน
จ้างออกแบบ 0 0 0 50,000 -100 % 0

5.โครงการจ้างเหมาบริการงานผลิตและ
พิมพ์เอกสารทั้งระบบมือและระบบ
สารสนเทศ 

0 0 0 59,400 -100 % 0

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 8,808 20,000 0 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 12,392 0 0 0 % 0

๑. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 13,946 0 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 82,026 10,645 40,000 0 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 217,946 541,618 436,803 347,800 238,400

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 19,260 17,885 18,251 30,000 -33.33 % 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 58,685 97,824 59,511 0 0 % 0

วัสดุก่อสร้าง 0 50,916 185,053 15,000 0 % 15,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 12,590 30,000 0 % 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 26,300.2 48,130 50,000 56,900 0 % 56,900

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 540 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 8,145 19,684 7,076 15,000 0 % 15,000

วัสดุอื่น 8,045 0 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 120,975.2 234,439 332,481 156,900 146,900

รวมงบดําเนินงาน 415,825.2 835,757 894,384 815,300 582,300

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

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

ครุภัณฑ์สํารวจ

1.จัดซื้อกล้องวัดมุม 0 0 0 0 100 % 97,000

1.จัดซื้อชุดทดสอบการบดอัดดิน 
(COMPACTION TEST) 0 0 0 45,100 -100 % 0

2.จัดซื้อเครื่องวัดระยะทางชนิดเดินตาม 0 0 0 0 100 % 5,500

3.จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ 0 0 0 0 100 % 36,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (SMART CARD 
READER)

0 0 0 700 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 16,000 0 0 45,800 188,500

รวมงบลงทุน 16,000 0 0 45,800 188,500

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,193,955.2 1,480,950 1,680,924 1,516,680 1,608,520

งานไฟฟ้าถนน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1.จ้างเหมาบริการงานบริการขับรถ
กระเช้าไฟฟ้า เพื่อบริการประชาชน 0 0 0 108,000 0 % 108,000

2.จ้างเหมาบริการติดตั้งระบบไฟฟ้า
สาธารณะและซ่อมบํารุงรักษาไฟฟ้า
สาธารณะ

0 0 0 158,400 0 % 158,400

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 266,400 266,400

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 85,000 -41.18 % 50,000

วัสดุก่อสร้าง 0 0 0 350,000 -100 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 0 0 100 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0 0 0 50,000 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 485,000 150,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 751,400 416,400

รวมงานไฟฟ้าถนน 0 0 0 751,400 416,400
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

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

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1.โครงการบริหารจัดการขยะพื้นที่ตําบล
นาคํา 0 0 0 0 100 % 50,000

1.โครงการเมืองสะอาด คนในชาติมีสุข 0 0 0 30,000 -100 % 0

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

โครงการอบรมบริหารจัดการขยะใน
พื้นที่ตําบลนาคํา ประจําปีงบประมาณ 
2560

0 30,000 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 30,000 5,000 30,000 80,000

รวมงบดําเนินงาน 0 30,000 5,000 30,000 80,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 0 30,000 5,000 30,000 80,000

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 1,193,955.2 1,510,950 1,685,924 2,298,080 2,104,920

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 0 379,320 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 379,320 0

รวมงบบุคลากร 0 0 0 379,320 0
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งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 10,000 0

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1.ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนใน
ประเทศและต่างประเทศ 0 0 0 20,000 -100 % 0

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 10,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 40,000 0

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 10,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 30,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 40,000 0

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 90,000 0

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1.เก้าอี้สํานักงาน 0 0 0 2,300 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1.เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 0 0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 12,300 0

รวมงบลงทุน 0 0 0 12,300 0
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รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 0 0 0 481,620 0

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1.โครงการส่งเสริมสนับสนุนแนะนํา
กลุ่มอาชีพทอพรมเช็ดเท้า 0 0 0 20,000 -100 % 0

1.โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพให้กับคณะกรรมการ
ชุมชน

0 0 0 0 100 % 100,000

2.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในเขตเทศบาลตําบล
นาคํา 

0 0 20,000 20,000 -100 % 0

2.โครงการวันเด็กแห่งชาติ 0 0 0 0 100 % 50,000

3.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในพื้นที่ตําบลนาคํา 0 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 20,000 60,000 170,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 20,000 60,000 170,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

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

1.อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด จังหวัดขอนแก่น 0 0 0 30,000 0 % 30,000

2.อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในพื้นที่อําเภออุบลรัตน์ 0 0 0 30,000 0 % 30,000

รวมเงินอุดหนุน 57,300 83,900 10,000 60,000 60,000

รวมงบเงินอุดหนุน 57,300 83,900 10,000 60,000 60,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 57,300 83,900 30,000 120,000 230,000
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รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 57,300 83,900 30,000 601,620 230,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1.โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนตําบลนา
คําต้านยาเสพติด 0 0 0 0 100 % 10,000

2.โครงการแข่งขันกีฬาอุบลรัตน์สัมพันธ์ 
 0 0 200,000 150,000 -100 % 0

2.โครงการจัดกิจกรรมกีฬานันทนาการ 
เพื่อสร้างความรู้รัก สามัคคีของ
ประชาชนในชุมชน

0 0 0 0 100 % 100,000

๒. โครงการแข่งขันกีฬาอุบลรัตน์
สัมพันธ์  437,155 0 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 437,155 0 200,000 150,000 110,000

รวมงบดําเนินงาน 437,155 0 200,000 150,000 110,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 0 10,000 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 10,000 0 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0 10,000 0 0 0

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 437,155 10,000 200,000 150,000 110,000
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1. โครงการจัดกิจกรรมร้อยรักดวงใจ
ห่วงใยผู้สูงอายุ  0 80,000 40,000 0 0 % 0

1.โครงการจัดกิจกรรมประเพณีวัน
สงกรานต์ 0 0 0 56,000 33.93 % 75,000

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

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

รวมค่าใช้สอย 39,000 82,000 40,000 56,000 75,000

รวมงบดําเนินงาน 39,000 82,000 40,000 56,000 75,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 20,000 0 0 0 0 % 0

1.อุดหนุนโครงการสนับสนุนการจัดงาน
ประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ อําเภออุบล
รัตน์

0 0 0 0 100 % 20,000

2.อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี ราชพิธี 
อําเภออุบลรัตน์ 0 0 0 15,000 -100 % 0

3.อุดหนุนโครงการสนับสนุนร่วม
กิจกรรมจัดงานเทศกาลไหมนานาชาติ 
ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัด
ขอนแก่น

0 0 0 15,000 -100 % 0

เงินอุดหนุนเอกชน 25,800 0 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 45,800 0 0 30,000 20,000

รวมงบเงินอุดหนุน 45,800 0 0 30,000 20,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 84,800 82,000 40,000 86,000 95,000
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รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 521,955 92,000 240,000 236,000 205,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาคํา หมู่ที่ 1 0 0 0 0 100 % 105,700

1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาคํา หมู่ที่ 1 
ตําบลนาคํา อําเภออุบลรัตน์ จังหวัด
ขอนแก่น

0 0 0 100,000 -100 % 0

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนราศรี หมู่
ที่ 2 

0 0 105,000 0 0 % 0

2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกุดกระหนวน 
หมู่ที่ 3 ตําบลนาคํา อําเภออุบลรัตน์ 
จังหวัดขอนแก่น 

0 0 0 188,600 -100 % 0

2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาคําน้อย หมู่
ที่12

0 0 0 0 100 % 143,000

3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านสัมพันธ์ หมู่ที่ 
7

0 0 0 0 100 % 266,400

3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไหล หมู่
ที่ 4 ตําบลนาคํา อําเภออุบลรัตน์ จังหวัด
ขอนแก่น

0 0 0 100,000 -100 % 0

4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านสัมพันธ์ หมู่ที่ 
7 ตําบลนาคํา อําเภออุบลรัตน์ จังหวัด
ขอนแก่น  

0 0 0 98,900 -100 % 0
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4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองขาม หมู่
ที่ 9

0 0 0 0 100 % 162,800

5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเล้า หมู่ที่ 8 
ตําบลนาคํา อําเภออุบลรัตน์ จังหวัด
ขอนแก่น 

0 0 0 100,000 -100 % 0

5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแวง หมู่
ที่ 10

0 0 0 0 100 % 116,200

6.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแวง หมู่
ที่ 10 ตําบลนาคํา อําเภออุบลรัตน์ 
จังหวัดขอนแก่น

0 0 0 129,800 -100 % 0

6.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแวงใหม่ 
  หมู่ที่ 13

0 0 0 0 100 % 82,900

7.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาคําน้อย หมู่
ที่ 12 ตําบลนาคํา อําเภออุบลรัตน์ 
จังหวัดขอนแก่น

0 0 0 100,000 -100 % 0

7.โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังเพื่อ
การเกษตรจากพื้นที่เกษตรถึงบ้านหนอง
แวง   หมู่ที่ 10

0 0 0 0 100 % 192,500

8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านนาคําน้อย  
หมู่ที่ 12   

0 0 104,000 0 0 % 0

8.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายจากห้าแยกบ้านพ่อจรูญ ไป
บ้านนายสมศักดิ์  จันทบุตร (ชุมชนสอง 
บ้านหนองขามหมู่9)

0 0 0 210,300 -100 % 0

9.โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังเพื่อ
การเกษตรสายจากถนนเทศบาล 7 ถึงนา
นายก้าน ยมโคตร (ชุมชนนาคําน้อย 
หมู่12)

0 0 0 182,000 -100 % 0
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-โครงการก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาลภาย
ในบริเวณหมู่บ้าน บ้านทานตะวัน
ตั้งไว้  ๙๓,๕๐๐.-บาท  

93,500 0 0 0 0 % 0

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

21,000 0 0 0 0 % 0

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

78,000 0 0 0 0 % 0

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

39,000 0 0 0 0 % 0

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

60,500 0 0 0 0 % 0

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

99,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในบริเวณหมู่บ้าน บ้าน
กุดกระหนวน หมู่ที่ 3 

0 90,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในบริเวณหมู่บ้าน บ้านนาคํา  
หมู่ที่ 1

0 100,000 0 0 0 % 0

-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในบริเวณหมู่บ้าน บ้านนาคํา 
ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐.- บาท  

100,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในบริเวณหมู่บ้าน บ้านนาคํา
น้อย หมู่ที่ 12  

0 99,500 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในบริเวณหมู่บ้าน บ้านเล้า หมู่
ที่ 8  

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

99,500 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในบริเวณหมู่บ้าน บ้าน
สัมพันธ์ หมู่ที่ 7  

0 89,700 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในบริเวณหมู่บ้าน บ้านหนอง
ขาม  หมู่ที่ 9    

0 99,500 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในบริเวณหมู่บ้าน บ้านหนอง
แวง หมู่ที่ 10  

0 99,500 0 0 0 % 0

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

99,500 0 0 0 0 % 0

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

โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง 
บ้านพระพุทธบาท  หมู่ที่ 6  0 99,500 0 0 0 % 0

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

โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง บ้าน
ห้วยคําน้อย หมู่ที่ 5  0 99,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังเพื่อการ
เกษตร จากนานางอุทิศ กองเคน ถึง ไร่
นายเฉลียว ชาปัญญา บ้านหนองแวง หมู่
ที่ 10

0 0 278,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการ
เกษตร สายนานายสุริยะ  จันทร์โสม ถึง
นานางหนูอาน โนนสา บ้านเล้า หมู่ที่ 8

0 0 260,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการ
เกษตรสายนานายทอง พรมไว ถึง นา
นางนิภาพรบ้านหนองขาม หมู่ที่ 9

0 0 216,000 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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-โครงการก่อสร้างถนนลูกรังภายใน
บริเวณหมู่บ้าน  บ้านห้วยคําน้อย ตั้งไว้ 
๙๙,๘๐๐.-บาท  

98,000 0 0 0 0 % 0

-โครงการก่อสร้างถนนลูกรังภายใน
บริเวณหมู่บ้าน พระพุทธบาท ตั้งไว้  
๙๙,๘๐๐.-บาท  

98,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างศาลาที่พักประจําหมู่
บ้าน บ้านทานตะวัน หมู่ที่ 11    0 99,500 0 0 0 % 0

โครงการขุดสระนํ้าสาธารณะ บ้านหนอง
ไหล หมู่ที่ 4  0 99,500 0 0 0 % 0

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

โครงการซ่อมแซมสะพานข้ามลําห้วยคุม
มุมฝายกุดแคน บ้านสัมพันธ์ หมู่ที่ 7 0 0 208,000 0 0 % 0

โครงการซ่อมแซมสะพานข้ามลําห้วยคุม
มุมฝายหนองหว้าบ้านกุดกระหนวน หมู่
ที่ 3

0 0 104,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงาน
เทศบาลตําบลนาคํา (ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก) โดยดําเนินการเทลานคอนกรีต
เสริมเหล็ก

0 99,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงาน
เทศบาลตําบลนาคํา (ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก) โดยดําเนินการปรับปรุงอาคารด้วย
โครงเหล็กทั้งสองด้าน 

0 97,000 0 0 0 % 0

เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ 
(ค่าk) 0 0 0 0 100 % 42,780

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 886,000 1,471,400 1,275,000 1,209,600 1,112,280

รวมงบลงทุน 886,000 1,471,400 1,275,000 1,209,600 1,112,280

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 886,000 1,471,400 1,275,000 1,209,600 1,112,280

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 886,000 1,471,400 1,275,000 1,209,600 1,112,280
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แผนงานการเกษตร

งานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและป่าไม้

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี    

0 0 0 50,000 -100 % 0

1.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องจากพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐา
ธิราช เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดา มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจ
การิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ 
สยามบรมราชกุมารี

0 0 0 0 100 % 50,000

2.โครงการรักษ์นํ้า รักป่า รักแผ่นดิน 0 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการปลูกป่าชุมชนในเขตตําบลนา
คํา 0 0 5,000 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 5,000 70,000 70,000

ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 0 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 0 10,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 5,000 70,000 80,000

รวมงานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและป่าไม้ 0 0 5,000 70,000 80,000

รวมแผนงานการเกษตร 0 0 5,000 70,000 80,000
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แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

ค่าชําระหนี้เงินต้น 339,622.19 700,596.31 721,614.2 743,263 3.06 % 766,000

ค่าชําระดอกเบี้ย 160,825.37 213,959.93 192,942.04 171,294 -13.02 % 149,000

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 2,258 7,980 13,680 15,108 5.9 % 16,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0 0 0 600 -100 % 0

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 0 7,207,800 7,533,700 8,160,400 7.36 % 8,761,200

เบี้ยยังชีพคนพิการ 0 1,532,800 1,644,000 1,852,800 0 % 1,852,800

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

สํารองจ่าย 1,231,100 1,122,939 1,411,100 1,264,591 -60.46 % 500,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 371,274.01 390,817.12 457,605.72 0 0 % 0

1. เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการ
เทศบาล 0 0 0 541,000 1.66 % 550,000

2. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตําบล
นาคํา

0 0 0 200,000 0 % 200,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (กบท.) 304,000 374,402 349,322 371,672 9.81 % 408,135

รวมงบกลาง 2,436,579.57 11,581,294.36 12,353,963.96 13,350,728 13,233,135

รวมงบกลาง 2,436,579.57 11,581,294.36 12,353,963.96 13,350,728 13,233,135

รวมงบกลาง 2,436,579.57 11,581,294.36 12,353,963.96 13,350,728 13,233,135

รวมแผนงานงบกลาง 2,436,579.57 11,581,294.36 12,353,963.96 13,350,728 13,233,135

รวมทุกแผนงาน 17,416,237.79 31,922,107.22 31,567,040.41 38,074,902 40,300,000

วันที่พิมพ์ : 19/8/2562  15:57:17 หน้า : 39/39



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลนาคํา
อําเภอ อุบลรัตน์   จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 40,300,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 11,981,882 บาท

งบบุคลากร รวม 8,374,860 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 695,520 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี  แยกราย
ละเอียด ดังนี้
(1) เงินเดือนนายกเทศมนตรี ตั้งไว้  331,200.-บาทเพื่อจ่ายเป็นเงิน
เดือนของนายกเทศมนตรี  ในอัตราเดือนละ27,600.-บาทโดยคํานวณตั้ง
จ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน และเป็นไปตามบัญชีอัตราเงินเดือนและค่าตอบ
แทนรายได้ของเทศบาลตําบลนาคําอยู่ในเกณฑ์10-25ล้านบาท 
(2) เงินเดือนรองนายกเทศมนตรี  ตั้งไว้ 364,320.- บาทเพื่อจ่ายเป็นเงิน
เดือนรองนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ  15,180.-บาท /คน   รวม 2
  คน โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน  12  เดือน และเป็นไปตามบัญชีอัตรา
เงินเดือนและค่าตอบแทนรายได้ของเทศบาลตําบลนาคําอยู่ในเกณฑ์10-
25ล้านบาท เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  
-รับผิดชอบโดยสํานักปลัด

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
 -เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรีและรอง
นายกเทศมนตรี แยกรายละเอียด ดังนี้
(1) เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรี ตั้งไว4้8,000
.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรี จ่ายใน
อัตราเดือนละ 4,000.-บาทโดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน และ
เป็นไปตามบัญชีอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนรายได้ของเทศบาลตําบล
นาคําอยู่ในเกณฑ์ 10-25ล้านบาท
(2) เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งรองนายกเทศมนตรี ตั้งไว้72,000
.-บาทเพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งรองนายกเทศมนตรี ใน
อัตราเดือนละ 3,000.-บาท /คน รวม 2 คน โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน และเป็นไปตามบัญชีอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนรายได้
ของเทศบาลตําบลนาคําอยู่ในเกณฑ์ 10-25ล้านบาทเป็นไปตาม
ระเบียบ และหนังสือสั่งการ 
-รับผิดชอบโดยสํานักปลัด
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เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษสําหรับนายกเทศมนตรี และรองนายก
เทศมนตรี แยกรายละเอียด ดังนี้
(1) เงินค่าตอบแทนพิเศษสําหรับนายกเทศมนตรี ตั้งไว้ 48,000
.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษสําหรับนายกเทศมนตรี ในอัตรา
เดือนละ4,000.-บาทโดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือนและเป็นไป
ตามบัญชีอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนรายได้ของเทศบาล
ตําบลนาคําอยู่ในเกณฑ์10-25ล้านบาท
(2) เงินค่าตอบแทนพิเศษสําหรับรองนายกเทศมนตรี ตั้งไว้72,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินค่าตอบแทนพิเศษสําหรับรองนายกเทศมนตรี ในอัตรา
เดือนละ 3,000.-บาท /คน รวม 2 คน โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือนและเป็นไปตามบัญชีอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนรายได้
ของเทศบาลตําบลนาคําอยู่ในเกณฑ1์0-25ล้านบาท เป็นไปตาม
ระเบียบ และหนังสือสั่งการ 
-รับผิดชอบโดยสํานักปลัด

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 198,720 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนตําแหน่งเลขานุการนายกเทศมนตรี  /ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี แยกรายละเอียด ดังนี้
(1) เงินค่าตอบแทนตําแหน่งเลขานุการนายกเทศมนตรี   ตั้งไว้115,920
.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนตําแหน่งเลขานุการนายก
เทศมนตรี  ในอัตราเดือนละ  9,660.-บาทโดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่
เกิน 12  เดือน   และเป็นไปตามบัญชีอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนราย
ได้ของเทศบาลตําบลนาคําอยู่ในเกณฑ์10-25ล้านบาท 
(2) เงินค่าตอบแทนตําแหน่งที่ปรึกษานายกเทศมนตรี   ตั้งไว้ 82,800
.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนตําแหน่งที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  ใน
อัตราเดือนละ  6,900.-บาท โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน  12
  เดือน  และเป็นไปตามบัญชีอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนรายได้ของ
เทศบาลตําบลนาคําอยู่ในเกณฑ์10-25ล้านบาท เป็นไปตามระเบียบ และ
หนังสือสั่งการ  
-รับผิดชอบโดยสํานักปลัด
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เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,490,400 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล ประธานสภา
เทศบาล  รองประธานสภาเทศบาล แยกรายละเอียด ดังนี้
(1)  เงินค่าตอบแทนของประธานสภาเทศบาล  ตั้งไว้ 182,160
.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนของประธานสภาเทศบาล  ในอัตรา
เดือนละ  15,180.-บาทโดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน12 เดือน   และเป็น
ไปตามบัญชีอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนรายได้ของเทศบาลตําบลนาคํา
อยู่ในเกณฑ1์0-25ล้านบาท 
(2) เงินค่าตอบแทนของรองประธานสภาเทศบาล ตั้งไว้ 149,040
.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนของรองประธานสภาเทศบาลในอัตรา
เดือนละ 12,420.-บาทโดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12  เดือน  และเป็น
ไปตามบัญชีอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนรายได้ของเทศบาลตําบลนาคํา
อยู่ในเกณฑ1์0-25ล้านบาท 
(3)  เงินค่าตอบแทนของสมาชิกสภาเทศบาล ตั้งไว้  1,159,200
.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนของสมาชิกสภาเทศบาล ในอัตราเดือน
ละ  9,660.-บาท/คน รวม 10 คน โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12
   เดือน และเป็นไปตามบัญชีอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนรายได้ของ
เทศบาลตําบลนาคําอยู่ในเกณฑ์10-25ล้านบาท 
-รับผิดชอบโดยสํานักปลัด

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,750,220 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 5,366,220 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานเทศบาลสามัญพร้อมทั้งเงิน
ปรับปรุงเงินประจําปี สําหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือพนักงานเทศบาล
สามัญ สํานักปลัดและกองคลัง ดังนี้ 
โดยตําแหน่งที่มีคนครองมีดังนี้
1.ปลัดเทศบาล จํานวน 1 ตําแหน่ง
2.รองปลัดเทศบาล จํานวน 2 ตําแหน่ง
3.หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ จํานวน 1 ตําแหน่ง
4.นิติกร จํานวน 1 ตําแหน่ง
5.นักทรัพยากรบุคคล จํานวน 1 ตําแหน่ง
6.นักจัดการงานทั่วไป จํานวน 1 ตําแหน่ง
7.เจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 ตําแหน่ง
8.เจ้าพนักงานธุรการ  จํานวน 1 ตําแหน่ง
9.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 ตําแหน่ง
10.นักพัฒนาชุมชน 1 ตําแหน่ง
ตําแหน่งที่มีคนครองรวมทั้งหมด 11คน รวมเงินตามตําแหน่งที่มีคนครอง
เป็นเงิน รวม 3,788,640.- บาท
และตําแหน่งไม่มีคนครอง 4 แหน่ง มีดังนี้
1.หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล จํานวน 1ตําแหน่ง
2.หัวหน้าฝ่ายปกครอง จํานวน 1 ตําแหน่ง
3.นักวิชาการตรวจสอบภายใน จํานวน 1 ตําแหน่ง
4.เจ้าพนักงานสุขาภิบาล จํานวน 1 ตําแหน่ง
รวมตําแหน่งที่ไม่มีคนครอง 4 แหน่ง เป็นเงิน 1,577,580.-บาท
รวมตําแหน่งที่มีคนครองและไม่มีคนครองทั้งหมด 15ตําแหน่งรวมเป็น
เงินทั้งสิ้น 5,366,220.-บาท
-เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี (2561-2563) พร้อมทั้งฉบับปรับ
ปรุง  โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน12 เดือน 
-รับผิดชอบโดยสํานักปลัด
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 138,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงอื่น ๆ  ของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นหรือพนักงานเทศบาลสามัญ สํานักปลัด  แยกรายละเอียดดังนี้
1.ค่าตอบแทนรายเดือนของผู้บริหาร  ตั้งไว้  84,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็น
เงินค่าตอบแทนรายเดือนสําหรับผู้บริหาร ตําแหน่งปลัดเทศบาล อัตรา
เดือนละ7,000.-บาท เป็นจํานวน 12 เดือน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 84,000
บาท โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  
-เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี (2561-2563) พร้อมทั้งฉบับปรับปรุง 

2.เงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตําแหน่ง  นิติกร (พ.ต.ก.) ตั้ง
ไว้  54,000.-บาท   เพื่อจ่ายเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุ
พิเศษ ตําแหน่ง  นิติกร (พ.ต.ก.) อัตราละเดือนละ 4,500 เป็นจํานวน12
 เดือนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น54,000.-บาท 
-เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี (2561-2563) พร้อมทั้งฉบับปรับ
ปรุง โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
-รับผิดชอบโดยสํานักปลัด

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 246,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งประเภทนักบริหารท้องถิ่นและประเภท
อํานวยการท้องถิ่น จํานวน 6 อัตรา โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้จํานวน 12
เดือน แยกรายละเอียดดังนี้
1.ปลัดเทศบาล จํานวน1อัตรา อัตราเดือนละ 7,000.-บาท 
จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน84,000.-บาท

2.รองปลัดเทศบาล จํานวน 2 อัตรา ในอัตราเดือนละ 3,500.-บาท 
จํานวน 12เดือน เป็นเงิน 84,000.-บาท

3.หัวหน้าสํานักปลัด จํานวน 1 อัตรา อัตราเดือนละ 3,500.-บาท 
จํานวน 12เดือน เป็นเงิน42,000.-บาท

4.หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ  จํานวน1อัตรา อัตราเดือนละ1,500
.-บาท จํานวน 12เดือน เป็นเงิน18,000.-บาท

5.หัวหน้าฝ่ายปกครอง จํานวน1อัตรา  อัตราเดือนละ1,500 
จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน18,000.-บาทรวมทั้งสิ้น 246,000.-บาท
- เป็นไปแผนอัตรากําลังสามปี (2561-2563)พร้อมทั้งฉบับปรับปรุง
-รับผิดชอบโดยสํานักปลัด
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งบดําเนินงาน รวม 3,439,722 บาท
ค่าตอบแทน รวม 448,000 บาท
ค่าเบี้ยประชุม จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาล
ตําบลนาคํา สมัยสามัญประจําปี จํานวน 4 สมัย มีการประชุม 14
 ครั้ง/ปี สมัยวิสามัญประจําปี จํานวน 2 สมัย มีการประชุมจํานวน 4
 ครั้ง/ปี,พิจารณาการแปรญัตติงบประมาณรายจ่ายประจําปี มีการ
ประชุม จํานวน 2ครั้ง/ปี ฯลฯ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน ค่าตอบ
แทน และประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่าย
เบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2544 
-รับผิดชอบโดยสํานักปลัด

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 348,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน /ค่าเช่าซื้อบ้าน /กู้ยืมเงินซื้อบ้าน /กู้ยืมเงินเพื่อ
ปลูกสร้างบ้านของข้าราชการหรือพนักงานเทศบาลสามัญ  สํานักปลัด ที่มี
สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่า
บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
-รับผิดชอบโดยสํานักปลัด

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 80,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของคณะผู้บริหารท้องถิ่น ข้า
ราชการหรือพนักงานเทศบาลสามัญ สํานักปลัดฯ  ที่มีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบฯ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา/ระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523
 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
-รับผิดชอบโดยสํานักปลัด
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ค่าใช้สอย รวม 2,403,922 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1.ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในประเทศและต่างประเทศ จํานวน 205,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในประเทศและต่างประเทศ
สําหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  หรือ
พนักงาน เทศบาลสามัญ  พนักงานจ้างของเทศบาลและบุคคลภาย
นอก  ฯลฯ 
-รับผิดชอบโดยสํานักปลัด

2. ค่าจ้างจัดทําสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างจัดทําสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับกิจการงานของเทศบาลตําบลนาคํา   เช่น วิทยุกระจาย
เสียง,โทรทัศน์,สื่อสิ่งพิมพ์ และอื่น ๆ และจ้างจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการที่จะดําเนินการ ป้ายประชาสัมพันธ์รายงานประจําปี ฯลฯ
-รับผิชอบโดยสํานักปลัด

3. ค่าปรับปรุง/เชื่อมต่อระบบ Internet จํานวน 12,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุง/เชื่อมต่อระบบ Internet หรือ จัดทํา
เว็ปไซต์,หรือจ้างเหมาอื่น ๆ  ที่จําเป็นต้องทํา 
-รับผิดชอบโดยสํานักปลัด

4. ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ จํานวน 5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทําของ หรือค่าจ้างเหมา อื่นๆ ที่จําเป็นต้อง
ทํา  
-รับผิดชอบโดยสํานักปลัด 

5. ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการและทรัพย์สินอื่นๆ จํานวน 108,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการและ
ทรัพย์สินอื่นๆ จํานวน 1 งาน
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)หนังสือ มทด่วนมากที่ มท.0808.2/ว7120 ลว.9 ธันวาคม2559 เรื่อง
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ อปท
2)ที่ มท0808.2/ว1536 ลว.19 มีนาคม2561 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที2่26 ข้อ7 
-รับผิดชอบโดยสํานักปลัด

6.ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลนา
คํา,ห้องประชุมพร้อมทั้งห้องนํ้าทั้งหมด

จํานวน 320,400 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารสํานักงาน ห้อง
ประชุมพร้อมทั้งห้องนํ้า จํานวน 3 งาน รายละเอียดปริมาณงานตามแนบ
ท้าย
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้
1)หนังสือ มทด่วนมากที่ มท.0808.2/ว7120 ลว.9 ธันวาคม2559 เรื่อง
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ อปท
2)ที่ มท0808.2/ว1536 ลว.19 มีนาคม2561 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที2่66 ข้อ 7 
-รับผิดชอบโดยสํานักปลัด
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7. ค่าจ้างเหมาบริการดูแลรักษาต้นไม้ สนามหญ้า ตัดกิ่งไม้  ตัดหญ้าภายใน
บริเวณสํานักงานเทศบาลตําบลนาคําและถนนหน้าสํานักงานเทศบาลตําบลนา
คํา

จํานวน 396,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการดูแลรักษาต้นไม้ สนามหญ้า ตัดกิ่งไม้ ตัด
หญ้าภายในบริเวณสํานักงานเทศบาลตําบลนาคําและถนนหน้าสํานักงาน
เทศบาลตําบลนาคํา จํานวน 5 งาน รายละเอียดปริมาณงานตามแนบท้าย
-เป็นไปตามหนังสือ มทด่วนมากที่ มท.0808.2/ว7120 ลว.9
ธันวาคม2559 เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ
ของ อปท
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)หน้าที่ 266 ข้อ 7 
-รับผิดชอบโดยสํานักปลัด

8. ค่าจ้างเหมาบริการ งานบริการขับรถยนต์ส่วนกลาง  หมายเลขทะเบียน ขง 
6100  ขอนแก่น

จํานวน 108,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการขับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลข
ทะเบียน ขง6100 ขอนแก่นจํานวน 1 งาน
-เป็นไปตามหนังสือ มทด่วนมากที่ มท.0808.2/ว7120 ลว.9
ธันวาคม2559 เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ
ของ อปท
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที2่66 ข้อ 7 
-รับผิดชอบโดยสํานักปลัด

9. ค่าจ้างเหมาบริการขับรถยนต์ส่วนกลาง (รถตู้) หมายเลขทะเบียน นข 
8284 ขอนแก่น

จํานวน 108,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการขับรถยนต์ส่วนกลาง (รถตู้) หมายเลข
ทะเบียน นข8284 ขอนแก่น จํานวน 1 งาน
-เป็นไปตามหนังสือ มทด่วนมากที่ มท.0808.2/ว7120 ลว.9
ธันวาคม2559 เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ
ของ อปท
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 266 ข้อ 7 
-รับผิดชอบโดยสํานักปลัด
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 40,000 บาท
1.ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้ง
ไว้ 20,000.-บาท โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
พร้อมเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการ
เลี้ยงรับรอง รวมทั้งค่าบริการด้วย และค่าใช้จ่ายอื่น ซึ่งจําเป็นต้องจ่ายเกี่ยว
กับการรับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจ
งาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดู ซึ่งเทศบาลสามารถตั้งงบประมาณได้
ไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้จริงปีงบประมาณที่ผ่านมาไม่
รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินสะสม เงินที่มีผู้อุทิศให้ ให้เบิกจ่ายได้
ในภายในวงเงินงบประมาณที่ประมาณการไว้ตามอัตราที่กําหนดและตาม
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง โดยคํานึงถึงความจําเป็นและประหยัดและให้
ใช้หลักฐานการจ่ายเงินตามรายการค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง มาประกอบการ
เบิกจ่ายเงินโดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการดําเนินงานเป็นผู้รับรองการ
จ่าย
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381ลง
วันที่ 28 กรกฎาคม 2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่า
รับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-รับผิดชอบโดยสํานักปลัด

2.ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะ
อนุกรรมการตามที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายระเบียบหรือหนังสือสั่งการ
ของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐ
วิสาหกิจหรือเอกชน ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารท้องถิ่น โดยยอดเงินที่
ตั้งจ่ายไม่รวมอยู่ในค่ารับรอง ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงและให้แนบบัญชี
ลายมือชื่อจํานวนบุคคลและรายงานการประชุม เพื่อใช้เป็นหลักฐาน
ประกอบการเบิกจ่าย โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการดําเนินงานเป็นผู้
รับรองการจ่าย ตั้งไว้ 20,000.-บาท โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่า
อาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มต่าง ๆ ค่าเครื่องใช้ในการเลี้ยง
รับรอง และค่าบริการอื่นๆ ซึ่งจําเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรอง ใน
การประชุมสมัยสามัญประจําปี จํานวน 4 สมัย มีการประชุม 14
 ครั้ง/ปี สมัยวิสามัญประจําปี จํานวน 2 สมัย มีการประชุมจํานวน 4
 ครั้ง/ปี,พิจารณาการแปรญัตติงบประมาณรายจ่ายประจําปี มีการ
ประชุม จํานวน 2ครั้ง/ปี ฯลฯ 
-เป็นไปตามตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4
/ว2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการ
เบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-รับผิดชอบโดยสํานักปลัด
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้ในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ค่า
บริการจอดรถ  และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของ
คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงาน
จ้าง ของสํานักปลัด และ คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทาง
ไปราชการเพื่อประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดต่อ
ราชการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
-รับผิดชอบโดยสํานักปลัด
 

2. โครงการจัดกิจกรรมในวันสําคัญของสถาบันชาติ พระมหากษัตริย์ จํานวน 200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมในวันสําคัญของ
สถาบันชาติ พระมหากษัตริย์ เฉลิมพระเกียรติและเชิดชูราชวงศ์ การจัด
กิจกรรมอันเป็นการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อัน
เป็นที่ยึดเหนี่ยวและเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทยทั้ง
ชาติ เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี,วัน
เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรม
หาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว,วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ,วันคล้ายวันสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร,วันปิยมหาราช,วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร  และราชวงศ์ทุกพระองค์ ฯลฯ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่า
ป้ายไวนิลโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดําเนินโครงการ ค่าอาหารและ
อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและรายการอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการดําเนิน
โครงการ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หน้าที่ 65 ข้อ 3
-รับผิดชอบโดยสํานักปลัด 
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3.โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันท้องถิ่นไทยหรือวันเทศบาล จํานวน 50,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันท้องถิ่น
ไทยหรือวันเทศบาล โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้
และการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดโครงการ  ค่าใช้จ่ายใน
การติดต่อสื่อสาร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าป้าย
โครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกฎหมายดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า66 ข้อ4
-รับผิดชอบโดยสํานักปลัด

4.โครงการศูนย์ช่วยเหลือทางกฎหมาย จํานวน 20,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการศูนย์ช่วยเหลือทางกฎหมาย โดย
มีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่
ในวันอบรมกฎหมาย ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดวันอบรม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ เครื่องเขียน ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่า
หนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือ
สิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าป้าย
โครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย/ข้อบังคับ/หนังสือสั่งการดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 262 ข้อ2
-รับผิดชอบโดยสํานักปลัด

5.โครงการต่ออายุโดเมนชื่อเว๊ปไซต์และบริการพื้นที่เว็บโฮสติ้ง เทศบาล
ตําบลนาคํา

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการต่ออายุโดเมนชื่อเว๊ปไซต์และบริการพื้นที่
เว็บโฮสติ้ง เทศบาลตําบลนาคํา ตั้งไว้ 20,000.-บาท
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 268 ข้อ 10 
-รับผิดชอบโดยสํานักปลัด 

6.โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลนาคํา

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเลือกตั้งตามที่กฎหมาย
กําหนด อีกทั้งให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ การณรงค์ หรือการ
ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรและหรือสมาชิก
วุฒิสภา โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดสถานที่ ค่าวัสดุ เครื่อง
เขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่า
หนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋า
หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าของสมนาคุณ ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้าย
โครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าใช้จ่าย
อื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว3675 ลงวันที่ 6 
กรกฏาคม 2561
-ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 263 ข้อ 3
-รับผิดชอบโดยสํานักปลัด
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7.โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม สําหรับบุคลากรของเทศบาลตําบลนา
คํา

จํานวน 26,522 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม สําหรับบุคลากรของเทศบาลตําบลนาคํา โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่อบรม ค่า
ใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อ
สาร  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าป้าย
โครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทํา
โครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 264 ข้อ 5 
-รับผิดชอบโดยสํานักปลัด

8.โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน จํานวน 100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยว
กับการใช้และการตกแต่งสถานที่อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการ
ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์  ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์
เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายใน
การติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่ง
ที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดู
งาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายาน
พาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการอบรมสําหรับการจัด
ทําโครงการ เป็นไป
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 265 ข้อ 6
-รับผิดชอบโดยสํานักปลัด

9.โครงการจิตอาสา ทําดีด้วยหัวใจ จํานวน 10,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจิตอาสา ทําดีด้วยหัวใจ โดยมีค่า
ใช้จ่ายประกอบด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้
จ่ายในพิธีเปิดและปิดโครงการ  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่
ใช้บรรจุเอกสาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าป้าย
โครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัด
งานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 67 ข้อ5
-รับผิดชอบโดยสํานักปลัด

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินภายที่อยุู่ในความรับผิด
ชอบของสํานักปลัด เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติตามความจํา
เป็น เช่น ค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ที่ชํารุดเสียหายตามสภาพอายุการใช้
งาน หรือจําเป็นต้องบํารุงรักษาเพื่อมิให้เกิดความเสียหายหรือทรุดโทรม
กว่าเดิม ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องฯลฯ
-รับผิดชอบโดยสํานักปลัด

วันที่พิมพ์ : 28/8/2562  11:33:14 หน้า : 11/57



ค่าวัสดุ รวม 587,800 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 270,000 บาท

1.เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานใช้ในงานสํานักปลัด 
ตั้งไว้ 100,000.-บาทเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้น
เปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย กระดาษ แฟ้ม อุปกรณ์เครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่างๆ ลวดเย็บ
กระดาษ ปากกา ฯลฯ

2.จัดซื้อเก้าอี้พลาสติก  ตั้งไว้ 50,000  บาท  จํานวน  200ตัว  
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป  ดังนี้
1)  เป็นเก้าอี้พลาสติก  มีพนักพิง  ไม่มีเท้าแขน 
2)  ขนาด
-  ขนาดหน้ากว้างไม่น้อยกว่า  450  มม. 
-  ความยาวจากขาหน้าถึงขาหลังไม่น้อยกว่า 485 มม. 
-  ความสูงจากพื้นถึงพนักพิงไม่น้อยกว่า 810 มม. 
-  ความสูงจากพื้นถึงที่นั่งไม่น้อยกว่า  430  มม.  
-  ขนาดพื้นที่นั่งกว้าง 405 มม. ลึก 382 มม.
3)  วัสดุผลิตจากโพลีพรอบพีลีน  Polypropylene  สามารถทนต่อความ
ร้อนได้ไม่น้อยกว่า 70 องศาเซลเซียส ทนต่อสารเคมีประเภทกรดและด่าง
ชนิดอ่อนได้ดี  เนื้อพลาสติกเมื่อโดนแสงแดดในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1
 ปีจะไม่กรอบแตกและบิดงอ
 กําหนดราคาตามท้องตลาดปัจจุบัน  เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565) หน้าที่ 298ข้อที่  5

3.จัดซื้อเต็นท์ผ้าใบ ตั้งไว้ 120,000.-บาท จํานวน 4 หลัง  คุณลักษณะ
เฉพาะสังเขป  ดังนี้
1) เต็นท์ผ้าใบพร้อมโครงเหล็กทรงโค้ง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 8
 เมตร สูง 2.5 เมตร 
2) เสาขาเต็นท์ใช้ท่อเหล็กอาบสังกะสี (คาดเหลือง) ขนาด 1 1/4 นิ้ว 
3) งานโครงสร้างหลังคาเต็นท์ (ขื่อ/เดือยเหล็ก/คร่าวกลาง) ใช้ท่อเหล็ก
อาบสังกะสี  (คาดเหลือง) ขนาด 3/4 นิ้ว โดยการตัดและเชื่อมประกอบให้
เป็นข้อต่อ สามารถถอดประกอบติดตั้งได้ง่าย สะดวก ต่อการขนย้าย แต่
ละชุดเป็นมาตรฐานเดียวกันสามารถทดแทนเปลี่ยนชุดกันได้ 
4)  น็อตยึดข้อต่อ เบอร์ 12 
5)  ผ้าใบคลุมหลังคา  เป็นผ้าคูนิล่อนอย่างดี  กําหนดความหนา 0.6
 มิลลิเมตร  สีขาว  รอยต่อของผ้าใบใช้การรีดด้วยความร้อน  พร้อม
เข็มขัดและสายรัดเข็มขัด มีเชิงชายห้อย ลงมาโดยรอบเต็นท์ พร้อมกุยชาย
ระบายเพื่อความคงทนและสวยงาม  กําหนดราคาตามท้องตลาด
ปัจจุบัน  เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ
สํานักงบประมาณ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565
) หน้าที่ 299ข้อที่  5 
-รับผิดชอบโดยสํานักปลัด
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สําหรับใช้ในงานสํานักปลัด รายจ่าย
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมี
อายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น เช่น หลอดไฟ,บัลลาร์ด,สายไฟ,ไมโครเวฟ,ไฟฉาย, และ
อื่นๆที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้ฯลฯ
-รับผิดชอบโดยสํานักปลัด

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว สําหรับใช้ในงานสํานักปลัด ราย
จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตาม
ปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น เช่น แปรง ไม้กวาด ถังขยะ ผงซักฟอก แก้ว
นํ้า ช้อน ถ้วย นํ้ายาล้างจาน กระดาษชําระ นํ้ายาล้างห้องนํ้า นํ้ายาดับ
กลิ่น และสิ่งของที่เกี่ยวเนื่องกับวัสดุงานบ้านงานครัว ที่จําเป็นต้องใช้ ฯลฯ
-รับผิดชอบโดยสํานักปลัด

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ที่อยู่ในความดูแลของสํานัก
ปลัด มีดังต่อไปนี้1.รถยนต์หมายเลขทะเบียน ขง 6100 ขอนแก่น 2.รถ
ยนต์หมายเลขทะเบียน ผข3171 ขอนแก่น 3.รถตู้ หมายเลข
ทะเบียน นข8284 ขอนแก่น รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้น
เปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น หม้อ
แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน นํ้ามันเบรก เพลา และอื่นๆที่เข้าประเภทราย
จ่ายนี้
-เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว1536 ลว.19
มีนาคม 2561เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค
-รับผิดชอบโดยสํานักปลัด
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 157,800 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่า
นํ้ามันดีเซล , นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันเครื่อง นํ้ามันจารบี และอื่นๆที่เข้า
ประเภทรายจ่ายนี้ สําหรับรถยนต์ที่ใช้ในงานของสํานักปลัด มีดังนี้
1.รถยนต์หมายเลขทะเบียน ขง 6100 ขอนแก่น (รถยนต์บรรทุกขนาดไม่
เกิน 1 ตัน เครื่องยนต์ดีเซลราคาคันละ 51,700บาท/คัน/ปี ,ราคา
กิโลเมตรละ2.59บาท/คัน/กม.)
2.รถยนต์หมายเลขทะเบียน ผข3171 ขอนแก่น รถยนต์บรรทุกขนาดไม่
เกิน 1 ตัน เครื่องยนต์ดีเซลราคาคันละ 51,700บาท/คัน/ปี ,ราคา
กิโลเมตรละ2.59บาท/คัน/กม.)
3.รถตู้ หมายเลขทะเบียน นข 8284 ขอนแก่น (รถโดยสารขนาด10-12ที่
นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล ราคาคันละ54,400บาท/คัน/ปี ,ราคากิโลเมตร
ละ2.72บาท/คัน/กม.)
-เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว1536 ลว.19
มีนาคม 2561 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค
-รับผิดชอบโดยสํานักปลัด

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์สําหรับใช้งานของสํานักปลัด ที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ เช่น หมึกสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์,อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล,แผ่นดิสก์ แฮนดิไดรส์,เมาส์,คีย์บอร์ด, อุปกรณ์ต่อพ่วงสําหรับ
คอมพิวเตอร์,แผ่นวงจรอิเลคทรอนิกส์, โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และอื่นๆที่
เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ฯลฯ
-รับผิชอบโดยสํานักลัด
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งบลงทุน รวม 167,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 167,300 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

1.จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 16,500 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน  ตั้งไว้ 16,500.-บาท
จํานวน 3 ตู้ ราคาตู้ละ 5,500.-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,500
.-บาท สําหรับใช้ในงานบริหารงานทั่วไป,การการเจ้าหน้าที่,งานวิเคราะห์
นโยบายและแผน เพื่อให้การทํางานให้เกิดความสะดวก เหมาะสม  เพียง
พอต่อการปฏิบัติงานและมีประสิทธิภาพ โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ
สังเขป ดังนี้
1) มีมือจับชนิดบิด
2)  มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  (มอก.) 
เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบ
ประมาณ ธันวาคม2561หรือในปีปัจจุบัน
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 297ข้อ1 ,
หน้า 301 ข้อ 8 และ หน้า 302 ข้อ 9
-รับผิดชอบโดยสํานักปลัด

 
2.จัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ จํานวน 20 ตัว 
 โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
1)  สีขาว 
2)  ขนาด  (กว้าง x ลึก x สูง) : 180 x 60 x 75 ซม. / ตัว
3)  ผลิตจากไม้  Particle  Board  ปิดขอบ PVC  Edge  อย่าง
หนา  เคลือบผิวด้วย Melamine ResinFilm กันนํ้า ทนความร้อน และ
รอยขีดข่วนได้ดี 
4)  โครงขาและคํ้าขาเหล็กพ่นสีเกล็ดเงิน ป้องกันสนิม   ขาโต๊ะพับเก็บ
ได้   รับนํ้าหนักได้สูงสุด 50 - 60 กก. 
กําหนดราคาตามท้องตลาดปัจจุบัน  เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ 
-และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า297 ข้อ2 
-รับผิดชอบโดยสํานักปลัด
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3.จัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา จํานวน 18,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา จํานวน 1
 เครื่อง ราคาเครื่องละ 18,000.-บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
1.หมายถึงเครื่อง FACSIMILE
2.ความเร็วในการส่งเอกสารไม่เกินกว่า 6 วินาทีต่อแผ่น
3.ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดเอกสารขั้นตํ่า
-เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบ
ประมาณ ธันวาคม2561หน้า 71หรือในปีปัจจุบัน
-รับผิดชอบโดยสํานักปลัด

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1.จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 34,800 บาท

1.จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า  
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 6 เครื่อง  ราคาเครื่อง
ละ5,800.-บาท ไว้สําหรับใช้ใน1.งานบริหารงานทั่วไป 2.งานการเจ้า
หน้าที่ 3.งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ 4.งานธุรการ  5.งานพัฒนาชุมชน 6
.งานวิเคราะห์นโยบายและแผน เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดความรวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพสะดวก ทันสมัย เหมาะสม  เพียงพอต่อการปฏิบัติงานโดยมี
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
1) มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า  1kVA  (600 Watts)
2)  สามารถสํารองไฟฟ้าได้มไม่น้อยกว่า  15  นาที
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ฉบับ
เดือนมีนาคม  2562  หน้าที่  22 หรือในปีปัจจุบัน
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้า 301 ข้อ 7
 และ หน้า302 ข้อ 10
-รับผิดชอบโดยสํานักปลัด

 

2.จัดซื้ออุปกรณ์สแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ จํานวน 18,000 บาท
1.จัดซื้ออุปกรณ์สแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์
บริการ แบบที่ 1ราคา 18,000.-บาท จํานวน 1 เครื่อง สําหรับใช้ใน
งานบริหารงานทั่วไป เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดความรวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพสะดวก ทันสมัย เหมาะสม  เพียงพอต่อการปฏิบัติ
งาน คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
-เป็นสแกนเนอร์ชนิดป้อนกระดาษขนาด A4
  อัตโนมัติ (Auto Document Feeder)ได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น 
-สามารถสแกนเอกสารได้ 2 หน้าแบบอัตโนมัติ
-มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
-มีความเร็วในการสแกนกระดาษ A4  ได้ไม่น้อยกว่า 20 ppm
-สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4
-มีช่องเชื่อมต่อ (interface)แบบ USB 2.0 หรือ ดีกว่า จํานวน ไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2561ณ วันที่ 23พฤษภาคม 2561
-รับผิดชอบโดยสํานักปลัด

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
1.ค่าซ่อมแซม ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ และ
ทรัพย์สินอื่น ๆ ฯลฯ เป็นรายจ่ายเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  
-รับผิดชอบโดยสํานักปลัด 
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 85,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 75,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 75,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1.โครงการจัดทํา/แก้ไข/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาล
ตําบลนาคํา

จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดทํา/แก้ไข/เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น มีค่าใช้จ่ายระกอบไปด้วยค่าจัด
ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตําบล,ประชาคมระดับหมู่บ้าน,ประชุมคณะ
กรรมการสนับสนุน,คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล คณะทํางานต่างๆ เกี่ยว
กับการแก้ไข/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น และนําข้อมูลมาจัด
ทําแผนพัฒนา รวมถึงฉบับแก้ไข/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้อง
ถิ่นของเทศบาลตําบลนาคํา และรวมถึงการจัดทําแผนดําเนินงาน ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ/ระเบียบ/และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561หรือ
ฉบับแก้ไขปัจจุบัน
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 275 ข้อ 19
-รับผิดชอบโดยสํานักปลัด

2.โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตําบลนาคํา จํานวน 20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการติดตามและประเมินผลแผน
พัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งฉบับเพิ่มเติม/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในวันลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นทั้ง26ชุมชน,ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มในวันประชุม
คณะกรรมการติดตาม,ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์สําหรับลงพื้นที่
เพื่อเก็บข้อมูลแบบสอบถามจากประชาชน,ค่าถ่ายเอกสาร พร้อมเข้าเล่ม
ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น,ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารกับผู้
นําชุมชน  ค่าป้ายโครงการในวันลงพื้นที่ชุมชน,ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็น
สําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที3่ พ.ศ
. 2561 และฉบับแก้ไขปัจจุบัน
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 277 ข้อ 21
-รับผิดชอบโดยสํานักปลัด 
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบ
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติตาม
ความจําเป็น เช่น ค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ที่ชํารุดเสียหายตามสภาพอายุ
การใช้งาน หรือจําเป็นต้องบํารุงรักษาเพื่อมิให้เกิดความเสียหายหรือทรุด
โทรมกว่าเดิม ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องฯลฯ

งบลงทุน รวม 10,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

1.ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ และ
ทรัพย์สินอื่น ๆ ฯลฯ เป็นรายจ่ายเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  

งานบริหารงานคลัง รวม 2,754,340 บาท
งบบุคลากร รวม 1,469,640 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,469,640 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,427,640 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานเทศบาลสามัญพร้อมทั้งเงิน
ปรับปรุงเงินประจําปี สําหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือพนักงานเทศบาล
สามัญ กองคลัง  
1.ตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง 1 อัตรา
2.ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา
3.ตําแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้ 1 อัตรา
4.ตําแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา
รวมทั้งหมด4 ตําแหน่ง เป็นเงินทั้งสิ้น 1,427,640.-บาท
-เป็นตามแผนอัตรากําลังสามปี (2561-2563 ) พร้อมทั้งฉบับปรับ
ปรุง โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
-รับผิดชอบโดยกองคลัง

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง สําหรับผู้บริหาร ตําแหน่ง ผู้อํานวยการ
กองคลัง   ในอัตราเดือนละ 3,500.-บาท /เดือน เป็นจํานวน 12
 เดือน เป็นจํานวนทั้งสิ้น42,000.-บาท
-เป็นตามแผนอัตรากําลังสามปี (2561-2563 ) พร้อมทั้งฉบับปรับปรุง 
-รับผิดชอบโดยกองคลัง 

งบดําเนินงาน รวม 1,234,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 175,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 20,000 บาท

1.ค่าตอบแทนคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา คณะกรรมการตรวจการ
จ้างและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของเทศบาลตําบลนาคํา   ตั้ง
ไว้  20,000.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการดําเนิน
การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ 
-โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือ
กรรมการ (ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561)
- รับผิดชอบโดยกองคลัง
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น/พนักงานเทศบาลสามัญและพนักงานจ้าง  กองคลัง   ที่มีคําสั่ง
ให้มาปฏิบัติงานในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการตามความจําเป็น
และเร่งด่วน   
-รับผิดชอบโดยกองคลัง

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 140,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน /ค่าเช่าซื้อบ้าน /กู้ยืมเงินซื้อบ้าน /กู้ยืมเงินเพื่อ
ปลูกสร้างบ้านของข้าราชการหรือพนักงานเทศบาลสามัญ  กองคลัง  ที่มี
สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่า
บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
-รับผิดชอบโดยกองคลัง

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการหรือพนักงาน
เทศบาลสามัญ กองคลัง ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523
 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  
-รับผิดชอบโดยกองคลัง

ค่าใช้สอย รวม 570,400 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในประเทศและต่างประเทศ จํานวน 50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในประเทศและต่างประเทศ
สําหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือพนักงานเทศบาลสามัญ  พนักงานจ้าง
ของเทศบาล  ในกองคลัง
-รับผิดชอบโดยกองคลัง
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2. ค่าจ้างจัดทําสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างจัดทําสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับกิจการงานของเทศบาลตําบลนาคํา   อาทิ เช่น วิทยุ
กระจายเสียง,โทรทัศน์,โรงมหรสพ,สื่อสิ่งพิมพ์ และอื่น ๆ  และจ้างจัดทํา
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการที่จะดําเนินการ ฯลฯ 
-รับผิดชอบโดยกองคลัง

3.จ้างเหมาบริการงานจัดการด้านการเงินการคลังของเทศบาลตําบลนาคํา จํานวน 320,400 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการจัดการด้านการเงินการคลังของเทศบาล
ตําบลนาคํา จํานวน 3งาน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย เป็นจํานวน
เงินทั้งสิ้น 320,400.-บาท
-เป็นไปตามหนังสือ มทด่วนมากที่ มท.0808.2/ว7120 ลว.9
ธันวาคม2559 เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ
ของ อปท
-ปรากฎแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-256) หน้าที2่79 ข้อ 24 
-รับผิดชอบโดยงานกองคลัง

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
ของ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง  เป็นค่าใช้จ่ายค่าพาหนะ ,ค่าเบี้ย
เลี้ยง,ค่าเช่าที่พัก ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทัศนศึกษาดูงานในประเทศ
และต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายในกรณีที่เทศบาลต้องจ่ายชดใช้ความเสีย
หาย  หรือค่าสินไหมทดแทน   ให้กับกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยและค่าใช้
จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ  
-เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
-รับผิดชอบโดยกองคลัง

2.โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการปรับปรุงระบบและข้อมูล
แผนที่ภาษี โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นที่ใช้ใน
งานสํารวจ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายโครงการ ค่าจ้างเหมาคัดลอก
ข้อมูลที่ดิน ค่าจ้างเหมาเดินสํารวจภาคสนามตามข้อมูลสารระบบที่ดิน ค่า
ใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย/ข้อบังคับ/หนังสือสั่งการดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2550
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่มท0808.3/ว 426
ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว67 ลงวันที9่
มกราคม 2559
4)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/ว ลงวันที่ 19
กุมภาพันธ์ 2561
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 278 ข้อ 22
-รับผิดชอบโดยกองคลัง
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน   เพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ ค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ที่ชํารุดเสียหายตามสภาพอายุการ
ใช้งาน หรือจําเป็นต้องบํารุงรักษาเพื่อมิให้เกิดความเสียหายหรือทรุด
โทรมกว่าเดิม ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องฯลฯ 
-รับผิดชอบโดยกองคลัง
 

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานสําหรับใช้ในงานกองคลัง เป็นรายจ่ายเพื่อ
ให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย กระดาษ แฟ้ม อุปกรณ์เครื่อง
เขียน แบบพิมพ์ต่างๆ ลวดเย็บกระดาษ ปากกา ฯลฯ
-รับผิดชอบโดยกองคลัง

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ต่าง ๆ  เช่น นํ้า
ดื่ม แก้ว  ช้อน ถ้วย นํ้ายาล้างจาน กระดาษชําระ สบู่ ผงซักฟอก นํ้ายาล้าง
ห้องนํ้า กาแฟ โอวัลติน ขนม และสิ่งของที่เกี่ยวเนื่องกับวัสดุงานบ้านงาน
ครัวที่จําเป็นต้องใช้ ฯลฯ    -รับผิดชอบโดยกองคลัง

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สําหรับใช้ในงานกองคลัง
เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เมาส์ หมึกพิมพ์ แผ่นดิสก์ แฮ
นดิไดรส์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์  และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ฯลฯ

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

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสํานักงาน
เทศบาล หรือที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลนาคํา 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท0810.8/ว1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าจัดซื้อดวงตราไปรษณีย์อากร,ค่าโทรสาร, ค่า
โทรเลข,ค่าธนาณัติ,ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์  และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  เกี่ยวกับ  การ
สื่อสารและส่งเอกสารทางราชการ  

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 144,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ และค่าบริการอินเตอร์เน็ตตําบลและอินเตอร์เน็ต
สํานักงาน,ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 
ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับรายจ่ายประเภทนี้  ฯลฯ    
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งบลงทุน รวม 50,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,300 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

1.จัดซื้อตู้เก็บเอกสารเหล็กบานเปิดกระจก 5 ชั้น จํานวน 15,800 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน ตู้เก็บเอกสารเหล็กบานเปิด
กระจก 5 ชั้น สีเทาขาว จํานวน 2 ตู้ ราคาตู้ละ 7,900.-บาท  รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 15,800.-บาท สําหรับใช้ในงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้บริการ
ประชาชนที่มาติดต่อราชการชําระภาษี และเพื่อให้การจัดเก็บเอกสารทาง
ราชการเป็นระเบียบเรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 303 ข้อ12 
-รับผิดชอบโดยกองคลัง

2.จัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงานเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง (มี
ระบบฟอกอากาศ)

จํานวน 28,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงานเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 1
 เครื่อง ตั้งไว้ 28,000.-บาท
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 304 ข้อ13 
-รับผิดชอบโดยกองคลัง

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
1.จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้เย็น ขนาด 5 คิวปิก จํานวน 6,500 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 5 คิวปิก จํานวน  1 เครื่อง ตั้ง
ไว้ 6,500.-บาท สําหรับใช้ในงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้บริการ
ประชาชนที่มาติดต่อราชการชําระภาษี
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 303 ข้อ11 
-รับผิดชอบโดยกองคลัง

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 483,080 บาท

งบบุคลากร รวม 340,080 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 340,080 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 329,880 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานเทศบาลสามัญพร้อมทั้ง
เงินปรับปรุงเงินประจําปี สําหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือพนักงาน
เทศบาลสามัญ ตําแหน่ง  จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ 
-เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี (2561-2563) พร้อมทั้งฉบับปรับ
ปรุง  โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
-รับผิดชอบโดยสํานักปลัด

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 10,200 บาท
-เพื่อจ่ายเป็น เงินเพิ่มพิเศษสําหรับนักสู้รับ (พ.ส.ร.)และเงินปรับปรุง
อื่นๆ  ของข้าราชการหรือพนักงานเทศบาลสามัญ  ตําแหน่ง เจ้าพนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ฯลฯ
-เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี (2561-2563) พร้อมทั้งฉบับปรับ
ปรุง โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน  12  เดือน
-รับผิดชอบโดยสํานักปลัด
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งบดําเนินงาน รวม 143,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 78,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 48,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน /ค่าเช่าซื้อบ้าน /กู้ยืมเงินซื้อบ้าน /กู้ยืมเงินเพื่อ
ปลูกสร้างบ้านของข้าราชการหรือพนักงานเทศบาลสามัญ ที่มีสิทธิเบิกค่า
เช่าบ้านได้ตามระเบียบฯ
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่า
บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
-รับผิดชอบโดยสํานักปลัด

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลตามสิทธิที่
ควรจะได้รับ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523
 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  
-รับผิดชอบโดยสํานักปลัด

ค่าใช้สอย รวม 55,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในประเทศและต่างประเทศ จํานวน 25,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในประเทศและต่างประเทศ
สําหรับ ข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือพนักงานเทศบาลสามัญ  พนักงาน
จ้าง  ฯลฯ 
-รับผิดชอบโดยสํานักปลัด  
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก   ค่าใช้จ่ายที่
จําเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของพนักงานเทศบาลสามัญ และ
พนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทาง
ไปราชการเพื่อประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดต่อ
ราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
-รับผิดชอบโดยสํานักปลัด  

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน   เพื่อให้สมารถใช้งาน
ได้ตามปกติ ค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าบํารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ชํารุดเสียหายตามสภาพอายุการใช้
งาน หรือจําเป็นต้องบํารุงรักษาเพื่อมิให้เกิดความเสียหาย หรือทรุดโทรม
กว่าเดิม ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง
-รับผิดชอบโดยสํานักปลัด

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน สําหรับใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
รักษาความสงบภายใน  เป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้น
เปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย กระดาษ แฟ้ม อุปกรณ์เครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่างๆ ลวดเย็บ
กระดาษ ปากกา ฯลฯ 
-รับผิดชอบโดยสํานักปลัด

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ สําหรับใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายใน ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตาม
ปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์,อุปกรณ์บันทึกข้อมูล,แผ่นดิสก์ แฮ
นดิไดรส์,เมาส์,คีย์บอร์ด, อุปกรณ์ต่อพ่วงสําหรับคอมพิวเตอร์,แผ่นวงจรอิ
เลคทรอนิกส์, โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ
คอมพิวเตอร์ฯลฯ 
-รับผิดชอบโดยสํานักปลัด 
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 1,342,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,262,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 100,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป
พร.) ตามคําสั่งผู้อํานวยการศูนย์ป้องกันฝ่ายพลเรือนเทศบาลตําบลนาคํา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ
. 2560  
-รับผิดชอบโดยสํานักปลัด

ค่าใช้สอย รวม 1,012,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1. จ้างเหมาบริการขับรถบรรทุกนํ้า เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและ
บริการประชาชนในเขตเทศบาลตําบลนาคํา

จํานวน 216,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการขับรถบรรทุกนํ้า หมายเลขทะเบียน ผจ
7489 ขอนแก่น จํานวน 2งาน รายละเอียดปริมาณงานตามแนบท้าย
-เป็นไปตามหนังสือ มทด่วนมากที่ มท.0808.2/ว7120 ลว.9
ธันวาคม2559 เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ
ของ อปท
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 284 ข้อ1
-รับผิดชอบโดยสํานักปลัด

2.จ้างเหมาบริการเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานขับรถบรรทุก
นํ้า  (พนักงานดับเพลิง)

จํานวน 180,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดําเนินการจ้างเหมาบริการเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติ
หน้าที่ของพนักงานขับรถบรรทุกนํ้า (พนักงานดับเพลิง) หมายเลข
ทะเบียน ผจ 7489 ขอนแก่น จํานวน 2 งาน รายละเอียดปริมาณงานตาม
แนบท้าย
-เป็นไปตามหนังสือ มทด่วนมากที่ มท.0808.2/ว7120 ลว.9
ธันวาคม2559 เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ
ของ อปท.
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. 2561-2565)หน้าที่  284  ข้อ1
-รับผิดชอบโดยสํานักปลัด

3. จ้างเหมาบริการบริการขับรถกู้ชีพ จํานวน 216,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการงานบริการขับรถกู้ชีพ หมายเลข
ทะเบียน ขง6142 ขอนแก่น จํานวน 2 งาน รายละเอียดปริมาณงานตาม
แนบท้าย
-เป็นไปตามหนังสือ มทด่วนมากที่ มท.0808.2/ว7120 ลว.9
ธันวาคม2559 เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ
ของ อปท.
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)หน้าที่ 284
ข้อ 1 
-รับผิดชอบโดยสํานักปลัด
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1.โครงการจัดกิจกรรมวัน อปพร.แห่งชาติ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการวัน อปพร. (22 มีนาคมของทุก
ปี) โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่ง
สถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด  ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม  ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นสําหรับ
การจัดทําโครงการฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 111ข้อ 2
-รับผิดชอบโดยสํานักปลัด

2. โครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือ ซ้อมแผนลด
อุบัติเหตุทางถนน

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย หรือ ซ้อมแผนลดอุบัติเหตุทางถนน โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่าย 
ในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้
จ่ายอื่นที่จํา
เป็นสําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย/ข้อบังคับ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 111ข้อ 3 
-รับผิดชอบโดยสํานักปลัด

3.โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ จํานวน 50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วง
เทศกาลปีใหม่ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และ
การตกแต่งสถานที่ตั้งด่าน ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท0804.5
/ว1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 114ข้อ9 
-รับผิดชอบโดยสํานักปลัด
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4.โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ จํานวน 50,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล
สงกรานต์ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการ
ตกแต่งสถานที่ตั้งด่าน ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์เพื่อให้ผู้สัญจรไป
มาที่เข้ารับบริการสํารวจแบบสอบถามความพึงพอใจ ณ จุดบริการ ค่าใช้
จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่ายาน
พาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็น
สําหรับการจัดทําโครงการ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท0804.5
/ว1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 114ข้อ 8 
-รับผิดชอบโดยสํานักปลัด

5.โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) จํานวน 150,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงพัฒนาระบบบริการการแพทย์
ฉุกเฉิน (EMS) โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และ
การตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อ
สาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าอาหาร ค่ายาน
พาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น
สําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบดังนี้
1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.3/ว 2826 ลงวันที1่7
กันยายน 2553
2.ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินฯ ลงวันที่16ตุลาคม2560และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 113ข้อ 6
-รับผิดชอบโดยสํานักปลัด

6.โครงการฝึกอบรมทบทวนอปพร.ในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลนาคํา จํานวน 100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.ใน
เขตพื้นที่เทศบาลตําบลนาคํา โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยว
กับการใช้
และการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าใช้จ่ายในการติดต่อ
สื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอื่นที่
จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 110ข้อ 1
-รับผิดชอบโดยสํานักปลัด
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7.โครงการฝึกอบรมทบทวนเพื่อเพิ่มศักยภาพกู้ชีพกู้ภัย จํานวน 10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมทบทวนเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพกู้ชีพกู้ภัย โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบไปด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
ตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดโครงการ ค่าป้ายโครงการ ค่า
อาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าอุปกรณ์ต่างๆที่จําเป็นต้องใช้ใน
โครงการ ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็นต้องใช้ในโครงการ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้า112ข้อ4
-รับผิดชอบโดยสํานักปลัด

ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สําหรับรถกู้ชีพหมายเลข
ทะเบียน ขง6142ขอนแก่น และรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ผจ7489
ขอนแก่น เป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คง
ทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา เช่น หม้อแบตเตอรี่ ยางนอก ยาง
ใน นํ้ามันเบรก เพลา และอื่นๆที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ฯลฯ
-รับผิดชอบโดยสํานักปลัด

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สําหรับรถกู้ชีพหมาย
เลขทะเบียน ขง6142ขอนแก่น และรถดับเพลิง หมายเลข
ทะเบียน ผจ7489 ขอนแก่น โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่านํ้ามัน
ดีเซล , นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันเครื่อง นํ้ามันจารบี และอื่นๆที่เข้าประเภท
รายจ่ายนี้ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว1536 ลว.19
มีนาคม 2561
เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณราย
จ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
4)พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560
-รับผิดชอบโดยสํานักปลัด
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ไว้สําหรับประจําศูนย์กู้
ชีพกู้ภัย และศูนย์อปพร.เทศบาลตําบลนาคํา และอื่น ๆ ที่เข้ารายจ่าย
ประเภทนี้ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว1536 ลว.19
มีนาคม 2561
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/0444 ลงวันที่ 24
มกราคม 2561
-รับผิดชอบโดยสํานักปลัด

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 80,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องดับเพลิง เช่น นํ้ายาเคมีดับเพลิง และอื่นๆที่
เข้ารายจ่ายประเภทนี้ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว1536 ลว.19
มีนาคม 2561เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณราย
จ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
-รับผิดชอบโดยสํานักปลัด

งบลงทุน รวม 50,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

1.ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ และ
ทรัพย์สินอื่น ๆ ฯลฯ เป็นรายจ่ายเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
-รับผิดชอบโดยสํานักปลัด
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งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

1.อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ระดับอําเภอ

จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอําเภอ หรืออปท.ที่ได้รับมอบหมาย
เป็นศูนย์กลางในการดําเนินงาน จํานวน 30,000.-บาท
-เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการดังนี้
1.กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว6768 ลงวันที่ 29
พฤศจิกายน 2560 เรื่องแนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว2045 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560
เรื่องประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการ
ปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที่ 24 มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 70 ข้อ 2
-รับผิดชอบโดยสํานักปลัด

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,122,440 บาท

งบบุคลากร รวม 776,040 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 776,040 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 734,040 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานเทศบาลสามัญพร้อมทั้งเงิน
ปรับปรุงเงินประจําปี สําหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือพนักงานเทศบาล
สามัญ กองการศึกษา  
1.ตําแหน่งผู้อํานวยกองการศึกษา  1 อัตรา 342,720.-บาท 
2.ตําแหน่ง นักวิชาการศึกษา  1 อัตรา 391,320.-บาท รวมเป็นจํานวน
เงินทั้งสิ้น 734,040.-บาท บาท 
-เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี (2561-2563) พร้อมทั้งฉบับปรับ
ปรุง  โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12  เดือน  
-รับผิดชอบโดยกองการศึกษา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งประเภทนักบริหารท้องถิ่นและประเภท
อํานวยการท้องถิ่น ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองการศึกษา จํานวน 1
 อัตรา อัตราละ3,500.-บาท จํานวน  12 เดือน  รวมเป็นเงินทั้ง
สิ้น 42,000.-บาท
-เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี (2561-2563) พร้อมทั้งฉบับปรับ
ปรุง  โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12  เดือน  
-รับผิดชอบโดยกองการศึกษา
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งบดําเนินงาน รวม 346,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 99,600 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น/พนักงานเทศบาลสามัญและพนักงานจ้างที่มีคําสั่งให้มาปฏิบัติ
งานในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการตามความจําเป็นและเร่ง
ด่วน สําหรับกองการศึกษา 
-รับผิดชอบโดยกองการศึกษา

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 60,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน /ค่าเช่าซื้อบ้าน /กู้ยืมเงินซื้อบ้าน /กู้ยืมเงินเพื่อ
ปลูกสร้างบ้านของข้าราชการหรือพนักงานเทศบาลสามัญ  กองการ
ศึกษา  ที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่า
บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
-รับผิดชอบโดยกองการศึกษา

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 34,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการหรือพนักงาน
เทศบาลสามัญ กองการศึกษา   ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523
 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549   
-รับผิดชอบโดยกองการศึกษา

ค่าใช้สอย รวม 196,800 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในประเทศและต่างประเทศ จํานวน 30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในประเทศและต่างประเทศ
สําหรับ ข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือพนักงานเทศบาลสามัญ  พนักงานจ้าง
ของเทศบาล   
-รับผิดชอบโดยกองการศึกษา
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2.ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก และถ่ายเอกสาร จํานวน 10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าถ่ายเอกสาร และ
เอกสารอื่น ๆ ฯลฯ  
-รับผิดชอบโดยกองการศึกษา

3.จ้างเหมาบริการงานการศึกษาระบบสารสนเทศการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว ของเทศบาลตําบลนาคํา

จํานวน 106,800 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการงานการศึกษางานระบบสารสนเทศการ
ศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว ของเทศบาลตําบลนา
คํา จํานวน 1 งาน
-เป็นไปตามหนังสือ มทด่วนมากที่ มท.0808.2/ว7120 ลว.9
ธันวาคม2559 เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ
ของ อปท
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 286 ข้อ 1
-รับผิดชอบโดยกองการศึกษา

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้ในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ค่า
บริการจอดรถ  และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็นในการเดินทางไป
ราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ของกองการศึกษาและ คณะ
บุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม  ฝึก
อบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดต่อราชการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
-รับผิดชอบโดยกองการศึกษา

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของกองการศึกษา  เพื่อให้สมารถใช้งานได้ตามปกติ ค่าสิ่งของและค่าแรง
งาน ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อม
แซมยานพาหนะ ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ชํารุด
เสียหายตามสภาพอายุการใช้งาน หรือจําเป็นต้องบํารุงรักษาเพื่อมิให้เกิด
ความเสียหาย หรือทรุดโทรมกว่าเดิม ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยว
ข้อง ฯลฯ
-รับผิดชอบโดยกองการศึกษา
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ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานใช้ในงานกองการศึกษา เป็นรายจ่ายเพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อัน
สั้น โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย กระดาษ แฟ้ม อุปกรณ์เครื่องเขียน แบบ
พิมพ์ต่างๆ ลวดเย็บกระดาษ ปากกา ฯลฯ 
-รับผิดชอบโดยกองการศึกษา

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ในงานกองการศึกษา ที่มีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้น
เปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ เช่น หมึกสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์,อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล,แผ่นดิสก์ แฮนดิไดรส์,เมาส์,คีย์บอร์ด, อุปกรณ์ต่อพ่วงสําหรับ
คอมพิวเตอร์,แผ่นวงจรอิเลคทรอนิกส์, โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และอื่นๆที่
เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ฯลฯ
-รับผิดชอบโดยกองการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 4,427,923 บาท
งบบุคลากร รวม 1,171,200 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,171,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 827,040 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานเทศบาลสามัญพร้อมทั้งเงิน
ปรับปรุงเงินประจําปี สําหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือพนักงานเทศบาล
สามัญ -เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี (2561-2563) พร้อมทั้งฉบับ
ปรับปรุง  โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  ตําแหน่ง ครู 3
 อัตรา รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 827,040.-บาท
-รับผิดชอบโดยกองการศึกษา

เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะชํานาญการ ตําแหน่ง ครู 1 อัตรา  จ่ายในอัตรา
เดือนละ3,500 เป็นจํานวน 12 เดือน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 42,000.-บาท
-รับผิดชอบโดยกองการศึกษา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 254,160 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตําแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลนาคํา   ตามแผนอัตรากําลังสามปี (2561-2563
) พร้อมทั้งฉบับปรับปรุง  โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12
 เดือน   จํานวน  2 อัตรา อัตราละ127,080.-บาท รวมเป็นเงินทั้ง
สิ้น 254,160.-บาท เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี (2561-2563)
-รับผิดชอบโดยกองการศึกษา

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 48,000.-บาท ตั้งไว้ไม่
เกิน 12 เดือน  จํานวน 2 อัตรา เดือนละ 2,000.-บาท รวมเป็นเงินทั้ง
สิ้น 48,000.-บาท 
-เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี (2561-2563) พร้อมทั้งฉบับปรับ
ปรุง  โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน   
-รับผิดชอบโดยกองการศึกษา
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งบดําเนินงาน รวม 1,720,723 บาท
ค่าใช้สอย รวม 809,930 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1. จ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลนาคํา

จํานวน 158,400 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจ้างเหมาบริการงานรักษาความ
สะอาดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนาคํา จํานวน 2 งาน ราย
ละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
-เป็นไปตามหนังสือ มทด่วนมากที่ มท.0808.2/ว7120 ลว.9
ธันวาคม2559 เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ
ของ อปท
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 286 ข้อ 1
-รับผิดชอบโดยกองการศึกษา

2.จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานเสริมทักษะความรู้ทางวิทยาศาสตร์สําหรับ
เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนาคํา

จํานวน 106,800 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานเสริมทักษะความรู้ทางวิทยา
ศาสตร์สําหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนา
คํา จํานวน1 งาน
-เป็นไปตามหนังสือ มทด่วนมากที่ มท.0808.2/ว7120 ลว.9
ธันวาคม2559 เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ
ของ อปท
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 286ข้อ 1
-รับผิดชอบโดยกองการศึกษา

3.ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในประเทศและต่างประเทศ จํานวน 50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในประเทศและต่างประเทศ
สําหรับ ข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือพนักงานเทศบาลสามัญ  พนักงานจ้าง
ของเทศบาล สําหรับของการศึกษา  
-รับผิดชอบโดยกองการศึกษา 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1.โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตําบลนาคํา จํานวน 294,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการอาหารกลางวันสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดเทศบาลตําบลนาคํา จํานวน  60 คน จํานวน 245 วัน อัตราคน
ละ 20บาท (60x20x245=294,000.-บาท)
- เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว3886 ลงวันที่ 28
มิถุนายน2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี พ.ศ.2563
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 73ข้อ 4 
-รับผิดชอบโดยกองการศึกษา
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2.ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ฯลฯ
 เช่น ค่าพาหนะ ,ค่าเบี้ยเลี้ยง,ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ สําหรับข้าราชการครูของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนาคํา
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
-รับผิดชอบโดยกองการศึกษา

3.โครงการส่งเสริมสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําาบลนาคํา (ค่าจัดการเรียนการสอน)

จํานวน 102,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนค่าจัดการ
เรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตําบลนาคํา (เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กราย
หัว) จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 2 – 5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจํานวน
เด็กนักเรียน จํานวน 60 คน เป็นค่าจัดการเรียนการสอน อัตราละ 1,700
บาท/คน (1,700x60=102,000.-บาท)
- เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว3886 ลงวันที่ 28
มิถุนายน2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี พ.ศ.2563
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้า79 ข้อ14
-รับผิดชอบโดยกองการศึกษา

4.โครงการส่งเสริมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก(ค่าหนังสือ,ค่าอุปกรณ์การเรียน,ค่าเครื่องแบบ,ค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน

จํานวน 23,730 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนาคํา (ค่า
หนังสือ, ค่าอุปกรณ์การเรียน, ค่าเครื่องแบบนักเรียน, ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน) (เงินอุดหนุนสําาหรับสนับสนุนค่าใช่จ่ายในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก : ศพด.) จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3 - 5
ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวนเด็กนักเรียน 21 คน ดังนี้
-ค่าหนังสือ 200x21คน=4,200.-บาท
-ค่าอุปกรณ์การเรียน 200x21คน=4,200.-บาท
-ค่าเครื่องแบบนักเรียน300x21คน=6,300.-บาท
-ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 430x21คน=9,030.-บาท
รวมทั้งหมด 23,730.-บาท
- เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว3886 ลงวันที่ 28
มิถุนายน2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี พ.ศ.2563
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที7่9 ข้อ15
-รับผิดชอบโดยกองการศึกษา
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5.โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลนาคํา

จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้
ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนาคํา โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบ ค่าป้ายโครงการ ค่าอุปกรณ์ในการจัดโครงการ ค่าอาหารและค่า
ใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการดําเนินโครงการ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 76 ข้อ 9
-รับผิดชอบโดยกองการศึกษา

6.โครงการส่งเสริมเพื่อการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไป จํานวน 20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมเพื่อการศึกษาต่อใน
ระดับสูงขึ้นไป โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ ค่าป้าย
โครงการ ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมบนเวที ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด
ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่า
พิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็นสําหรับการจัด
ทําโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการดําเนินงานฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 75ข้อ 7
-รับผิดชอบโดยกองการศึกษา

7.เงินอุดหนุนสําหรับพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินอุดหนุนสําหรับพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัด 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของอปท. ข้าราชการครู จํานวน 3 คน เป็นจํานวนเงิน
ทั้งสิ้น 30,000.-บาท
-รับผิดชอบโดยกองการศึกษา

ค่าวัสดุ รวม 910,793 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวที่ใช้ในงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลนาคํา เป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้น
เปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น แปรง ไม้
กวาด ถังขยะ ผงซักฟอก แก้วนํ้า ช้อน ถ้วย นํ้ายาล้างจาน กระดาษชํา
ระ นํ้ายาล้างห้องนํ้า นํ้ายาดับกลิ่น และสิ่งของที่เกี่ยวเนื่องกับวัสดุงานบ้าน
งานครัว ที่จําเป็นต้องใช้ ฯลฯ
-รับผิดชอบโดยกองการศึกษา
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ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 850,793 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย  ดังนี้
(1) ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน   
 ตั้งไว้ 735,821.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สําหรับ
โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ
. เขต 4  ขอนแก่น)ในเขตเทศบาลตําบลนาคํา    ระดับเด็กอนุบาล และ
เด็กประถมศึกษาปีที่ 1-6 กรมจัดสรรให้ จํานวน  260 วัน (จํานวน 52
 สัปดาห์ๆละ5วันเว้นวันเสาร์ – อาทิตย์)  อัตราคนละ 7.37.-บาท จํานวน
นักเรียน 384 คน  
“ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น” โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)หน้าที่  80 ข้อ 16
-รับผิดชอบโดยกองการศึกษา

(2) ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม)   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนา
คํา  ตั้งไว้ 114,972.-บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหาร
เสริม (นม) สําหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนาคํา จํานวน 260
 วัน  จํานวนนักเรียน 60คน    อัตราคนละ 7.37บาท โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หน้าที่ 73  ข้อ 3
-รับผิดชอบโดยกองการศึกษา

วัสดุการศึกษา จํานวน 30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษา เช่น แบบ
เรียน หนังสือ ปากกา ดินสอ   และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับวัสดุการศึกษา
สําหรับใช้ในกิจการกองการศึกษา,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนา
คํา    
-รับผิดชอบโดยกองการศึกษา

งบเงินอุดหนุน รวม 1,536,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,536,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

1.อุดหนุนโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(สพฐ.) เขต 4  ขอนแก่น

จํานวน 1,536,000 บาท

1.อุดหนุนโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน (สพฐ.) เขต 4  ขอนแก่น  จํานวน  3  โรงตั้งไว้ 1,536,000
.-บาท   เพื่ออุดหนุนโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)เขต 4  ขอนแก่น  จํานวน  3  โรง  ดําเนินโครงการ
อาหารกลางวัน (โรงเรียน) ให้กับเด็กนักเรียนระดับอนุบาล และเด็ก ป.1
- ป.6 กรมจัดสรรให้จํานวน 200 วัน อัตราคนละ 20จํานวน 384คน โดย
ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หน้าที่ 81ข้อ17
-รับผิดชอบโดยกองการศึกษา
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 848,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 269,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 144,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 144,000 บาท

(1) เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการชดเชยการงานที่เสียไปให้แก่อาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่น จํานวน 2 อัตรา  อัตราละ 6,000.-บาท จํานวน 12
 เดือน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 144,000.-บาท หรือค่าใช่จ่ายในลักษณะเดียว
กันกับค่าตอบแทนหรือค่าป่วยการให้กับผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่เทศบาลตําบลนาคํา 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกจ่าย พ.ศ. 2561
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 3811 ลงวัน
ที่ 25 มิถุนายน 2562 เรื่อง  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสา
สมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกจ่าย พ.ศ
. 2561
-รับผิดชอบโดยสํานักปลัด

ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1.โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบไปด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่า
วัสดุอุปกรณ์การจัดฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็นในโครงการฯลฯ
- เป็นไปตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
สวัสดิภาพสัตว์ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)หน้า85 ข้อ 1 
-รับผิดชอบโดยสํานักปลัด 

2.โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จํานวน 20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถาน
ที่ในวันอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดวันอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ เครื่อง
เขียน ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายใน
การติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุ
เอกสาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ 
-โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย/ข้อบังคับ/หนังสือสั่ง
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หน้า 86 ข้อ 2 
-รับผิดชอบโดยสํานักปลัด 
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ค่าวัสดุ รวม 55,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
-รับผิดชอบโดยสํานักปลัด

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาตร์  เช่น  นํ้ายาพ่นหมอกควัน 
ไซเฟอร์เมทริน ,ทรายอะเบท สําหรับใช้ในการระงับและป้องกันโรคไข้
เลือดออก  และอื่น ๆ ที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้    
-รับผิดชอบโดยสํานักปลัด

งบลงทุน รวม 59,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 59,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร

1.จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จํานวน 59,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน  จําวน 1 เครื่อง  โดยมี
คุณลักษณะเฉพาะสังเขปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐาน
งบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ หรือในปีปัจจุบัน  ดังนี้
1) ปริมาณการฉีดพ่นนํ้ายาไม่น้อยกว่า 40 ลิตรต่อชั่วโมง
2) ถังบรรจุนํ้ายําไม่น้อยกว่า 6 ลิตร
3) กําลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า
หมายเหตุ : ใช้สําหรับการกําจัดแมลงและศัตรูพืชทางการเกษตร การฆ่า
เชื้อโรค หรือ การป้องกัน กําจัดแมลง ซึ่งเป็นพําหะนํา
โรค เช่น ยุง แมลง ฯลฯ
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หน้าที่ 304 ข้อ 14 
-รับผิดชอบโดยสํานักปลัด

งบเงินอุดหนุน รวม 520,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 520,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

1.อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 520,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ในการดําเนินโครงการตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข ทั้ง 26 ชุมชน ชุมชนละ 20,000.-บาท รวมเป็นเงินทั้ง
สิ้น 520,000.-บาท ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้าย
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 89ข้อ6
-รับผิดชอบโดยสํานักปลัด
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 290,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 240,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 240,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1.โครงการช่วยเหลือสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์เด็กผู้ยากไร้หรือผู้ด้อย
โอกาสของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนาคํา

จํานวน 240,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมารถบริการรถรับส่งเด็กผู้ยากไร้หรือด้อยโอกาส
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนาคํา 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560
 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่2)พ.ศ.2561
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)หน้าที่  91ข้อ 1 
-รับผิดชอบโดยกองการศึกษา

งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

1.อุดหนุนโครงการสนับสนุนภารกิจเหล่ากาชาด จังหวัดขอนแก่น จํานวน 50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น  ดําเนิน
โครงการสนับสนุนภารกิจของเหล่ากาชาด จังหวัดขอนแก่น  ประจําปีงบ
ประมาณ 2563
- เป็นไปตามหนังสือ/ระเบียบ ดังนี้
1.หนังสือสํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ที่ สช.ขก.ว319/2562
 ลงวันที่ 8 กรกฏาคม 2562 เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบ
ประมาณ ประจําปีงบประมาณ 2563
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หน้าที่ 88 ข้อ 5 
-รับผิดชอบโดยสํานักปลัด

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,608,520 บาท

งบบุคลากร รวม 837,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 837,720 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 795,720 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานเทศบาลสามัญพร้อมทั้งเงิน
ปรับปรุงเงินประจําปี สําหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือพนักงานเทศบาล
สามัญ กองช่าง   ตามแผนอัตรากําลังสามปี (2561-2563) พร้อมทั้งฉบับ
ปรับปรุง  โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 
1.ตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่าง 299,640.-บาท
2.นายช่างโยธา(ชง)  259,440.-บาท
3.นายช่างโยธา(ปง./ชง.) 236,640.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น795,720
.-บาท
-รับผิดชอบโดยกองช่าง

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง สําหรับผู้บริหาร ตําแหน่ง ผู้อํานวยการ
กองช่าง   ในอัตราเดือน
ละ 3,500.-บาท /เดือน รวม  12 เดือน  (3,500x12=42,000)   
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งบดําเนินงาน รวม 582,300 บาท
ค่าตอบแทน รวม 197,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม
ระเบียบพัสดุ รับผิดชอบโดยกองช่าง

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น/พนักงานเทศบาลสามัญและพนักงานจ้าง กองช่างที่มีคําสั่งให้
มาปฏิบัติงานในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการตามความจําเป็น
และเร่งด่วน 
-รับผิดชอบโดยกองช่าง

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 10,000 บาท
 -เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน /ค่าเช่าซื้อบ้าน /กู้ยืมเงินซื้อบ้าน /กู้ยืมเงินเพื่อ
ปลูกสร้างบ้านของข้าราชการหรือพนักงานเทศบาลสามัญ  ของกองช่างที่มี
สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่า
บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
-รับผิดชอบโดยกองช่าง

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 32,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการหรือพนักงาน
เทศบาลสามัญ ของกองช่าง ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523
 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  
-รับผิดชอบโดยกองช่าง

ค่าใช้สอย รวม 238,400 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1.ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในประเทศและต่างประเทศ จํานวน 20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในประเทศและต่างประเทศ
สําหรับ ข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือพนักงานเทศบาลสามัญ  พนักงานจ้าง
ของเทศบาล สําหรับกองช่าง
-รับผิดชอบโดยกองช่าง
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2.จ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูล สถิติกองช่าง จํานวน 79,200 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูลสถิติในงานกอง
ช่าง จํานวน 1งาน
-เป็นไปตามตามหนังสือ มทด่วนมากที่ มท.0808.2/ว7120 ลว.9
 ธันวาคม2559 เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 290 ข้อ 2 
-รับผิดชอบโดยกองช่าง

3.จ้างเหมาบริการงานบริการตกแต่งและตัดกิ่งไม้ ตัดหญ้าริมทางและริม
ถนนภายในเขตเทศบาลตําบลนาคํา

จํานวน 79,200 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการงานบริการตกแต่งและตัดกิ่งไม้ ตัดหญ้า
ริมทางและริมถนนภายในเขตเทศบาลตําบลนาคํา จํานวน 1 งาน
-เป็นไปตามหนังสือ มทด่วนมากที่ มท.0808.2/ว7120 ลว.9
ธันวาคม2559 เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 290 ข้อ 2 
-รับผิดชอบโดยกองช่าง

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ของ
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างของกองช่าง อาทิเช่น ค่าพาหนะ ,ค่าเบี้ย
เลี้ยง,ค่าเช่าที่พัก เป็นต้น และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทัศนศึกษาดูงาน
ในประเทศและต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายในกรณีที่เทศบาลต้องจ่ายชดใช้
ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน ให้กับกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
-รับผิดชอบโดยกองช่าง

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 40,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน   เพื่อให้สมารถใช้งาน
ได้ตามปกติ ค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าบํารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ชํารุดเสียหายตามสภาพอายุการใช้
งาน หรือจําเป็นต้องบํารุงรักษาเพื่อมิให้เกิดความเสียหาย หรือทรุดโทรม
กว่าเดิม ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง
-รับผิดชอบโดยกองช่าง
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ค่าวัสดุ รวม 146,900 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน สําหรับใช้งานกองช่าง เป็นรายจ่ายเพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น เช่น กระดาษ แฟ้ม อุปกรณ์เครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่างๆ ลวดเย็บ
กระดาษ ปากกา ดินสอ ฯลฯ 
-รับผิดชอบโดยกองช่าง

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 15,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ใช้ในงานกองช่าง เช่น สว่าน กบไส
ไม้ เครื่องวัดขนาดเล็ก เทปวัดระยะ ค้อน คีม ปูน
ซีเมนต์ ทราย สังกะสี ตะปู แปรงทาสี ฯลฯ
-รับผิดชอบโดยกองช่าง

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สําหรับรถยนต์หมายเลข
ทะเบียน บม 5872 ขอนแก่น ใช้ในงานกองช่าง เป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น เช่น หม้อแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน นํ้ามันเบรก เพลา และอื่นๆที่เข้า
ประเภทรายจ่ายนี้ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว1536 ลว.19
มีนาคม 2561เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค
4)พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 
-รับผิดชอบโดยกองช่าง
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 56,900 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สําหรับรถยนต์หมายเลข
ทะเบียน บม 5872 ขอนแก่น ใช้ในงานกองช่าง เป็นรถยนต์บรรทุกขนาด
ไม่เกิน1ตัน ขับเคลื่อน 4ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ราคา 56,900
/บาท/คัน/ปี, ราคา 2.85บาท/คัน/กม. เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น เช่น นํ้ามันดีเซล , นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันเครื่อง นํ้ามันจารบี และ
อื่นๆที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้
-เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว1536 ลว.19
มีนาคม 2561เรื่องหลักและอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/0444 ลงวันที่ 24
มกราคม 2561
4)พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ2560
-รับผิดชอบโดยกองช่าง

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น  สีและพู่กัน กระดาษ
เขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด และอื่น ๆ ที่เข้ารายจ่ายประเภท
นี้ สําหรับใช้ในงานกองช่าง  
-รับผิดชอบโดยกองช่าง

             

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล เมาส์ หมึกพิมพ์ แผ่นดิสก์ แฮนดิไดรส์ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์  และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ สําหรับใช้ในงานกอง
ช่าง    
-รับผิดชอบโดยกองช่าง
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งบลงทุน รวม 188,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 188,500 บาท
ครุภัณฑ์สํารวจ

1.จัดซื้อกล้องวัดมุม จํานวน 97,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องวัดมุม จํานวน 1 เครื่อง ตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ์
อ่านค่ามุมได้ละเอียด 5 พิลิปดา
-กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรง
-กําลังขยาย 30เท่า
-ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเลนส์ปากกล้องไม่น้อยกว่า40มิลลิเมตร
-ขนาดความกว้างของภาพที่เห็นในระยะ100เมตร ไม่น้อยกว่า2.30
เมตร หรือ1องศา20ลิปดา
-ระยะมองเห็นภาพชัดใกล้สุดไม่เกิน2เมตร
-ค่าตัวคูณคงที่ 100
-ค่าตัวบวกคงที่0
-เป็นกล้องแบบอิเล็กทรอนิกส์แสดงหน่วยวัด
เป็น องศา ลิปดา พิลิปดา แสดงผลเป็นตัวเลขอ่านได้บน
จอ LCD (Liquid Crystal Display)
-แสดงค่ามุมที่วัดได้ละเอียดโดยตรง ไม่เกิน 5 พิลิปดา
-ค่าความถูกต้องในการอ่านมุม (Accuracy)ไม่เกิน 5 พิลิปดาความไว
ของระดับฟองกลม10ลิปดา/2มิลลิเมตรหรือดีกว่า
-ความไวของระดับฟองยาว40พิลิปดา/2มิลลิเมตรหรือดีกว่า
-สามารถแสดงผลทั้งเป็นมุมราบและมุมดิ่ง
-มีแบตเตอรี่ติดตั้งภายในและสามารถบอกระดับแบตเตอรี่ได้
-ต้องได้รับประกาศนียบัตร ISO 9001
-อุปกรณ์ประกอบ
 -ขากล้องเลื่อนขึ้นลงได้ พร้อมลูกดิ่งและสาย1ชุด
 -มีกล่องบรรจุกล้องพร้อมสายสะพายหลัง
 - มีฝาครอบเลนส์
ที่ชาร์ทแบตเตอรี่
-มีชุดเครื่องมือปรับแก้ประจํากล้อง
หมายเหตุ:การพิจารณาค่าความไว พิจาณาจากตัวเลขซึ่งมีค่าน้อยยิ่งดี
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 305 ข้อ 15 
-รับผิดชอบโดยกองช่าง

2.จัดซื้อเครื่องวัดระยะทางชนิดเดินตาม จํานวน 5,500 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมือวัดระยะทางชนิดเดินตามจํานวน 1
 เครื่อง ตามมาตรฐานครุภัณฑ์
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 306 ข้อ 16
-รับผิดชอบโดยกองช่าง

3.จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ จํานวน 36,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวิทยุสื่อสาร เพื่อใช้ในงานสํารวจถนน สําหรับงาน
กองช่าง จํานวน 3 เครื่อง ราคาเครื่องละ 12,000.บาท รวมเป็นเงินทั้ง
สิ้น 36,000.-บาท ขนาดกําลังส่ง 5 วัตต์ ประกอบด้วย ตัวเครื่อง แท่นชาร์
ท แบตเตอรี่ 1 ก้อน เสายาง เหล็กพับ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 307 ข้อ 17
-รับผิดชอบโดยกองช่าง
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ และ
ทรัพย์สินอื่น ๆ ฯลฯ เป็นรายจ่ายเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
-รับผิดชอบโดยกองช่าง

งานไฟฟ้าถนน รวม 416,400 บาท
งบดําเนินงาน รวม 416,400 บาท

ค่าใช้สอย รวม 266,400 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1.จ้างเหมาบริการงานบริการขับรถกระเช้าไฟฟ้า เพื่อบริการประชาชน จํานวน 108,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการงานบริการขับรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลข
ทะเบียน THAILAND 45 84-9977 ขอนแก่น เพื่อบริการประชาชน
จํานวน 1 งาน
-เป็นไปตามหนังสือ มท ด่วนมากที่ มท.0808.2/ว7120 ลว.9
ธันวาคม2559 เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ
ของ คํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 290 ข้อ 2 
-รับผิดชอบโดยกองช่าง

2.จ้างเหมาบริการติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะและซ่อมบํารุงรักษาไฟฟ้า
สาธารณะ

จํานวน 158,400 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะและซ่อมบํารุง
รักษาไฟฟ้าสาธารณะจํานวน 2 งาน
-เป็นไปตามหนังสือ มทด่วนมากที่ มท.0808.2/ว7120 ลว.9
ธันวาคม2559 เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 290
ข้อ 2 
-รับผิดชอบโดยกองช่าง
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ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ใช้ในงานกองช่าง เป็นรายจ่ายเพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น เช่น หลอดไฟ,บัลลาร์ด,สายไฟ,ไมโครเวฟ,ไฟฉาย, และอื่นๆ
ที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว1536 ลว.19
มีนาคม 2561
เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณราย
จ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
4)พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560
-รับผิดชอบโดยกองช่าง

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ใช้ในงานกองช่าง เช่น ปูน
ซีเมนต์,หิน,อิฐ,ดิน,ทราย,หินคลุก,ท่อระบายนํ้า,ไม้,สี
แปรง,ทาสี,กระเบื้อง,จอบ,เลื่อย,เหล็ก,แอลฟัลต์ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว1536 ลว.19
มีนาคม 2561
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/0444 ลงวันที่ 24
มกราคม 2561
4)พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สําหรับรถกระเช้าหมายเลข
ทะเบียน 849977 ใช้ในงานกองช่าง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น เช่น นํ้ามันดีเซล , นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันเครื่อง นํ้ามันจารบี และ
อื่นๆที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว1536 ลว.19
มีนาคม 2561
เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณราย
จ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
4)พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560
-รับผิดชอบโดยกองช่าง

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 80,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1.ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ จํานวน 30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจัดทําของ หรือค่าจ้างเหมา อื่นๆ ที่จํา
เป็นต้องทํา  
-รับผิดชอบโดยสํานักปลัด

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1.โครงการบริหารจัดการขยะพื้นที่ตําบลนาคํา จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการบริหารจัดการขยะพื้นที่
ตําบลนาคํา  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่าย
ในพิธีเปิดและปิดโครงการ  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่าย
อื่นๆที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบ
ร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2560
-เป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ
.2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้าที่ 255ข้อ 1
-รับผิดชอบโดยสํานักปลัด 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 230,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 170,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1.โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับคณะกรรมการ
ชุมชน

จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ให้กับคณะกรรมการชุมชนโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย
โครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าอุปกรณ์
ในการอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการดําเนินโครงการ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0891.4/ว856 ลงวันที่ 12
 มีนาคม 2553
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หน้า 93 ข้อ 3 
-รับผิดชอบโดยสํานักปลัด

2.โครงการวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการวันเด็กแห่งชาติ โดยมีค่าใช้
จ่ายประกอบด้วย  ค่ารับรองผู้ที่เชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบ
กิจกรรมตามวัตถุประสงค์ ได้แก่ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร
และเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
สถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง ได้แก่ ค่าสถานที่จัด
งาน เช่น ค่าเช่าหรือค่าบํารุง ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นใน
การจัดงาน รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อถอน เช่น เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่อง
เสียง เต้นท์ เวที ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย เช่น ค่าจ้าง
เหมารักษาความปลอดภัยหรืออื่นๆ ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด ค่าใช้จ่าย
ในการตกแต่ง จัดสถานที่ ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น กระแสไฟฟ้า นํ้า
ประปา โทรทัศน์ รวมถึงค่าติดตั้ง ค่าเช่าอุปกรณ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ค่า
เช่าหรือค่าบริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาที่จัดงาน ค่าใช้จ่ายในการ
ประกวดหรือแข่งขัน ได้แก่ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าโล่ หรือถ้วย
รางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือการแข่งขันเป็นการประกาศ
เกียรติคุณ เงินหรือของรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือแข่งขัน ค่า
จ้างเหมาจัดนิทรรศการ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชา
สัมพันธ์งาน เช่น ค่าโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อ
ประเภทสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการออกอากาศทางวิทยุ โทรทัศน์ ค่า
จ้างเหมาทําป้ายโฆษณาหรือสิ่งพิมพ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง
ในการจัดงาน ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 74ข้อ 6 
-รับผิดชอบโดยกองการศึกษา
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3.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตําบลนาคํา จํานวน 20,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตําบลนาคํา โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบไปด้วย ค่า
ป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่
เกี่ยวข้องในการจัดโครงการ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท0816.5
/ว2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หน้า93 ข้อ4
-รับผิดชอบโดยสํานักปลัด

งบเงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

1.อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดขอนแก่น จํานวน 30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองจังหวัดขอนแก่น ดําเนิน
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัด
ขอนแก่น ประจําปี 2563 
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท0816.5
/ว2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560
3)หนังสือที่ว่าการอําเภออุบลรัตน์ ที่ ขก0023.33/912 ลงวันที่ 18
มิถุนายน 2562 เรื่องส่งโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนโครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดขอนแก่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2563
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 159 ข้อ 12
-รับผิดชอบโดยสํานักปลัด

2.อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อําเภออุบล
รัตน์

จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภออุบลรัตน์ ดําเนิน
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อุบลรัตน์ 
-เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 
2)หนังสือที่ว่าการอําเภออุบลรัตน์ ที่ ขก1418/1381 ลงวันที่ 9
 กรกฎาคม 2562 เรื่องขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า158 ข้อ 10 
-รับผิดชอบโดยสํานักปลัด
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 110,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1.โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนตําบลนาคําต้านยาเสพติด จํานวน 10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนิน โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนตําบล
นาคําต้านยาเสพติด โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย ค่าจ้างเหมา
ตกแต่งสถานที่ ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสําหรับนักกีฬา ค่าวัสดุ
อุปกรณ์กีฬา ค่าจัดซื้อเวชภัณฑ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการ
ดําเนินงานฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)หน้าที่ 106 ข้อ 21
- รับผิดชอบโดยกองการศึกษา

2.โครงการจัดกิจกรรมกีฬานันทนาการ เพื่อสร้างความรู้รัก สามัคคีของ
ประชาชนในชุมชน

จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจัดกิจกรรมกีฬา
นันทนาการ เพื่อสร้างความรู้รัก สามัคคีของประชาชนในชุมชน โดยมีค่า
ใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าจัดซื้อเวชภัณฑ์ต่างๆ เช่นผ้า
เย็น นํ้ามันคลายกล้ามเนื้อ ยานวด สเปรย์ ค่าอาหาร
และเครื่องดื่มสําหรับนักกีฬา และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการจัด
โครงการฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หน้าที่ 99 ข้อ 13
-รับผิดชอบโดยกองการศึกษา

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 95,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 75,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 75,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1.โครงการจัดกิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์ จํานวน 75,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมประเพณีวัน
สงกรานต์ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจ้างเหมาประดับตกแต่งสถาน
ที่ ค่าจ้างเหมาเวทีพร้อมเครื่องเสียง ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสําหรับผู้
เข้าร่วมกิจกรรม ค่าป้ายไวนิล และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการดําเนิน
โครงการ ฯลฯ
-เป็นไปตามตามระเบียบ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หน้าที่ 94 ข้อ 2
-รับผิดชอบโดยกองการศึกษา
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งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

1.อุดหนุนโครงการสนับสนุนการจัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ อําเภออุบล
รัตน์

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภออุบลรัตน์ ในการดําเนิน
งานตามโครงการสนับสนุนการจัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ อําเภอ
อุบลรัตน์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
-เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559
2)หนังสือที่ว่าการอําเภออุบลรัตน์ ที่ ขก1418/1382 ลงวันที่ 4
 กรกฎาคม 2562 เรื่องโครงการขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) หน้า 104 ข้อ 19
-รับผิดชอบโดยกองการศึกษา

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 1,112,280 บาท

งบลงทุน รวม 1,112,280 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,112,280 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาคํา หมู่ที่ 
1

จํานวน 105,700 บาท

ตั้งไว้ 105,700.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน บ้านนาคํา  หมู่ที่ 1  สายจากศาลากลางบ้านไปวัด  ขนาด
ผิวจราจร กว้าง 4.00เมตร ยาว 45.00 เมตร หนา 0.15เมตร หรือมีพื้นที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 180 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้าง
ละ 0.30 เมตร รายละเอียดโครงการตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลนาคํา
กําหนด  
-ปรากฏในแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 161ข้อ3
-รับผิดชอบโดยกองช่าง

2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาคําน้อย 
หมู่ที่12

จํานวน 143,000 บาท

ตั้งไว้ 143,000.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน บ้านนาคําน้อย  สายสี่แยกพ่อสมควร ช่องวารินถึงแยก
บ้านหนองไหล ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00เมตร ยาว 50.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 250 ตาราง
เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร รายละเอียดโครงการ
ตาม แบบแปลน ที่เทศบาลตําบลนาคํากําหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 240 ข้อ161
-รับผิดชอบโดยกองช่าง
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3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านสัมพันธ์ หมู่
ที่ 7

จํานวน 266,400 บาท

ตั้งไว้ 266,400.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน บ้านสัมพันธ์ หมู่ 7  สายจากหน้าวัดถึงโรงเรียนเก่าขนาด
ผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.03 เมตร หรือมี
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 450 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้าง
ละ 0.50 เมตร รายละเอียดโครงการตามแบบแปลน ที่เทศบาลตําบลนาคํา
กําหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้า 192
 ข้อ 65
-รับผิดชอบโดยกองช่าง   
                                                                                                     
                                                                 

4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองขาม 
หมู่ที่ 9

จํานวน 162,800 บาท

ตั้งไว้ 162,800.- บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองขาม  หมู่ที่ 9  สายจากสวนนายเฉลียว  ชา
ปัญญา ถึงแยกถนนไปบ้านโนนราศรี   ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร
ยาว 70.00เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวไม่น้อยกว่า 160 ตาราง
เมตรไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร รายละเอียดโครงการ
ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลนาคํากําหนด  ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่นถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) หน้า208 ข้อ 97
-รับผิดชอบโดยกองช่าง

5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแวง 
หมู่ที่ 10

จํานวน 116,200 บาท

ตั้งไว้ 116,200.- บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแวง  หมู่ที่ 10  สายหนองพุกเชื่อมต่อศาลากลาง
บ้าน   ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00เมตร ยาว 64.00 เมตรหนา 0.15
 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 192 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง
กว้างเฉลี่ยข้างละ .050 เมตร รายละเอียดโครงการตามแบบแปลนที่
เทศบาลตําบลนาคํากําหนดปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 225 ข้อ131
-รับผิดชอบโดยกองช่าง

6.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแวง
ใหม่   หมู่ที่ 13

จํานวน 82,900 บาท

ตั้งไว้ 82,900.- บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายใน
หมู่บ้าน บ้านหนองแวงใหม่  หมู่ที่ 13สายทางแยกจาก ถนนสาย 5033
 ถึงตลาดนัดชุมชน ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 35.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 140 ตาราง
เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร รายละเอียดโครงการ
ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลนาคํากําหนดปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้า 243 ข้อ167
-รับผิดชอบโดยกองช่าง
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7.โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตรจากพื้นที่เกษตรถึงบ้าน
หนองแวง   หมู่ที่ 10

จํานวน 192,500 บาท

ตั้งไว้ 192,500.- บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนดินลูกรังเพื่อการ
เกษตร 
ช่วงที่ 1 สายจากที่เกษตรกร ถึงนานายคําตัน แก้วมาตย์   
ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 ลงหินลูกรังพร้อมเกลี่ย กว้างเฉลี่ย 4.00
 เมตร ยาว 1,800 เมตร หรือมีปริมาตรหินลูกรังไม่น้อยกว่า 1,080
 ลูกบาศก์เมตร 
ช่วงที่ 2 จากห้าแยกเข้าหนองพุก ถึงไร่นายสงวน คาดบัว 
ปริมาณงาน ช่วงที่ 2ลงหินลูกรังพร้อมเกลี่ย กว้างเฉลี่ย 4.00
 เมตร ยาว 700 เมตร หรือมีปริมาตรหินลูกรังไม่น้อยกว่า 420 ลูกบาศก์
เมตร 
รายละเอียดโครงการตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลนาคํากําหนด ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า223 ข้อ127
-รับผิดชอบโดยกองช่าง

เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าk) จํานวน 42,780 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินชดเชยแบบปรับราคาได้ (ค่าk) ซึ่งสามารถจ่ายได้ไม่
เกิน 4%ของจํานวนโครงการก่อสร้างพื้นฐาน  ซึ่งจํานวนโครงการก่อ
สร้างพื้นฐาน รวมทั้งสิ้น 1,069,500.-บาท ดังนั้นจ่ายได้ไม่เกิน 4% เป็น
จํานวนเงิน 42,780.-บาท
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ)0405.2
/ว110ลงวันที่ 5 มีนาคม2561 
-รับผิดชอบโดยกองช่าง

แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและป่าไม้ รวม 80,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องจากพระราชดําริสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราช เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวชิราลงกรณวรราช
ภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมา
คุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี) โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบไปด้วยค่า
ป้ายโครงการ ค่ากล้าพันธุ์ไม้ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่
เกี่ยวข้องในการดําเนินโครงการ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท0891.4/ว164 ลงวันที่ 26 มกราคม 2558
และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หน้าที2่57 ข้อ 1
-รับผิดชอบโดยสํานักปลัด
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2.โครงการรักษ์นํ้า รักป่า รักแผ่นดิน จํานวน 20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรักษ์นํ้า รักป่า รักแผ่น
ดิน ตามพระราชเสาวนีย์ฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ พระบรม
ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบไปด้วย
ค่าป้ายโครงการ ค่ากล้าพันธุ์ไม้ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่าย
อื่นๆที่เกี่ยวข้องในการดําเนินโครงการ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หน้าที่ 258 ข้อ 3
-รับผิดชอบโดยสํานักปลัด

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร  เช่น จอมเสียม มีด ตาข่าย สาย
ยาง  อาหารสัตว์ ปุ๋ย และสิ่งของ ที่เกี่ยวเนื่องกับวัสดุการเกษตรที่จําเป็น
ต้องใช้ ฯลฯ  
-รับผิดชอบโดยสํานักปลัด

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 13,233,135 บาท

งบกลาง รวม 13,233,135 บาท
งบกลาง รวม 13,233,135 บาท
ค่าชําระหนี้เงินต้น จํานวน 766,000 บาท

1. ค่าชําระหนี้เงินต้นได้ประมาณการรายจ่ายไว้เป็นเงิน 766,000
.-บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้
1.1  ชําระหนี้ตามสัญญาเลขที่ 1304/120/2556 ลว.13 กันยายน 2556
   กําหนดผ่อนชําระ 10  งวด  งวดนี้เป็นงวดที่ 6 แยกเป็นเงิน
ต้น 382,247.76.-บาท
1.2 ชําระหนี้ตามสัญญาเลขที่ 1594/37/2559 ลว.10 ก.พ. 2559
  กําหนดผ่อนชําระ 10 งวด  งวดนี้เป็นงวดที่  4 แยกเป็นเงิน
ต้น 383,312.74.-บาท
-รับผิดชอบโดยสํานักปลัด 

ค่าชําระดอกเบี้ย จํานวน 149,000 บาท
1. ค่าชําระดอกเบี้ย ได้ประมาณการรายจ่ายไว้เป็นเงิน  149,000
.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่าย  ดังนี้
 1.1 ชําระดอกเบี้ยเงินกู้ตามสัญญาเลขที่ 1304/120/2556 ลว.13
 กันยายน 2556   กําหนดผ่อนชําระ  10  งวด งวดนี้เป็นงวดที่ 6 แยก
เป็นดอกเบี้ย 60,882.16-บาท   
1.2  ชําระดอกเบี้ยเงินกู้ ตามสัญญาเลขที่ 1594/37/2559 ลว.10 ก.พ
. 2559  กําหนดผ่อนชําระ 10  งวด งวดนี้เป็นงวดที่ 4 แยกเป็น
ดอกเบี้ย  88,113.58.-บาท
-รับผิดชอบโดยสํานักปลัด 
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เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 16,000 บาท
- เพื่อจ่ายสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมให้พนักงานจ้างของเทศบาลตําบล
นาคํา ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างพร้อมกับหักค่าจ้างของพนักงาน
จ้าง ส่งเป็นเงินสมทบในอัตราเดียวกัน
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว
9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 เรื่อง การจ่ายเบี้ยประกันสังคมของ
พนักงานจ้าง
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุดที่ มท 0809.5/ว
81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3)
-รับผิดชอบโดยสํานักปลัด

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 8,761,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยผู้สูงอายุ  ตั้งไว้ 8,761,200- บาท  จํานวน 1,119
คน    โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ 12   เดือน  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวข้อง
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หน้าที่ 108 ข้อ 3 
-รับผิดชอบโดยสํานักปลัด

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 1,852,800 บาท
1.เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยผู้พิการ  ตั้งไว้    1,852,800.-บาท   เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยผู้
พิการ   จํานวน  193 คน ในอัตราคนละ  800.-บาท ต่อเดือน     โดย
คํานวณตั้งจ่ายไว้   12  เดือน  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย/ข้อ
บังคับ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565)  หน้าที่ 107 ข้อ 2 
-รับผิดชอบโดยสํานักปลัด

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยผู้ป่วยโรคเอดส์    ตั้งไว้  30,000- บาท   เพื่อจ่ายเป็น
เบี้ยผู้ป่วยโรคเอดส์   จํานวน  5  คน ในอัตราคนละ  500.-บาท ต่อ
เดือน     โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้  12   เดือน (500x5x12=30,000)   โดย
ถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย/ข้อบังคับ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หน้าที่ 107 ข้อ 1
-รับผิดชอบโดยสํานักปลัด

สํารองจ่าย จํานวน 500,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัยกรณีฉุกเฉินการส่ง
เสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตโรคติดต่อหรือโรคระบาดในท้องถิ่น หรือการ
บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านั้น เช่น การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย นํ้าป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัย
หนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่าและหมอกควัน และโรคติดต่อฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย/ข้อบังคับ/หนังสือสั่งการดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน
ตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่2)พ.ศ.2561
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หน้าที่ 69 ข้อ 1
-รับผิดชอบโดยสํานักปลัด
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน
1. เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล จํานวน 550,000 บาท

- เพื่อจ่ายสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมให้พนักงานจ้างของเทศบาล  โดย
คํานวณตั้งจ่าย ร้อยละ  5  ของค่าจ้างของผู้ประกันตน โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกฎหมาย/ข้อบังคับ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
-รับผิดชอบโดยสํานักปลัด

2. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาล
ตําบลนาคํา

จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที่เทศบาลตําบลนาคํา  โดยคํานวณตั้งจ่ายในอัตราไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 50  ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ 
-โดยถือปฏิบัติตามประกาศ สปสช.เรื่องหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้ อปท
.ดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่  พ.ศ.2561 ลงวันที่ 13 กันยายน2561
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หน้าที่ 109 ข้อ 4 
-รับผิดชอบโดยสํานักปลัด

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 408,135 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2542 และหนังสือสํานักงาน
กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก  ที่    มท
 0808.5/ว 41  ลงวันที่  13  กันยายน 2553  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
ส่งเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท
.) ประจําปี 2555โดยคํานวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของเงินราย
ได้ ประจําปีตามงบประมาณทั่วไป (ปีงบประมาณ 2561 )ไม่รวมรายได้
จากพันธบัตร เงินกู้  เงินผู้มีอุทิศให้และเงินอุดหนุนต่าง ๆรายรับจริง
ป6ี1 (20,406,742.35x 2%)   
-รับผิดชอบโดยสํานักปลัด
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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 149,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

1. เงินสมทบกองทุนส่ง
เสริมกิจการเทศบาล 550,000

2. เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพืนที่
เทศบาลตําบลนาคํา

200,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 30,000

ค่าชําระหนีเงินต้น 766,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 16,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 8,761,200

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

408,135

สํารองจ่าย 500,000

เบียยังชีพคนพิการ 1,852,800

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

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบกลาง งบกลาง

ค่าชําระดอกเบีย 149,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

1. เงินสมทบกองทุนส่ง
เสริมกิจการเทศบาล 550,000

2. เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพืนที่
เทศบาลตําบลนาคํา

200,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 30,000

ค่าชําระหนีเงินต้น 766,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 16,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 8,761,200

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

408,135

สํารองจ่าย 500,000

เบียยังชีพคนพิการ 1,852,800

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 254,160 254,160

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 10,200 180,000 190,200
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

เงินเดือนพนักงาน 795,720

เงินวิทยฐานะ

เงินประจําตําแหน่ง 42,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 32,000

ค่าเบียประชุม

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

150,000 144,000

ค่าเช่าบ้าน 10,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 5,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

1. ค่าธรรมเนียมและ
ค่าลงทะเบียนใน
ประเทศและต่าง
ประเทศ

1. จ้างเหมาบริการขับ
รถบรรทุกนํา เพื่อ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยและบริการ
ประชาชนในเขต
เทศบาลตําบลนาคํา

1. จ้างเหมาบริการงาน
รักษาความสะอาด
อาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลนาคํา
1.ค่าจ้างเหมาบริการ
อื่นๆ 30,000

1.ค่าธรรมเนียมและค่า
ลงทะเบียนในประเทศ
และต่างประเทศ

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 48,000 48,000

เงินเดือนพนักงาน 1,561,080 329,880 6,793,860 9,480,540

เงินวิทยฐานะ 42,000 42,000

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 246,000 330,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 34,600 30,000 90,000 186,600

ค่าเบียประชุม 20,000 20,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

100,000 20,000 414,000

ค่าเช่าบ้าน 60,000 48,000 488,000 606,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 5,000 5,000 15,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

1. ค่าธรรมเนียมและ
ค่าลงทะเบียนใน
ประเทศและต่าง
ประเทศ

30,000 25,000 50,000 105,000

1. จ้างเหมาบริการขับ
รถบรรทุกนํา เพื่อ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยและบริการ
ประชาชนในเขต
เทศบาลตําบลนาคํา

216,000 216,000

1. จ้างเหมาบริการงาน
รักษาความสะอาด
อาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลนาคํา

158,400 158,400

1.ค่าจ้างเหมาบริการ
อื่นๆ 30,000

1.ค่าธรรมเนียมและค่า
ลงทะเบียนในประเทศ
และต่างประเทศ

205,000 225,000
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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.โครงการช่วยเหลือ
สวัสดิการและสังคม
สงเคราะห์เด็กผู้ยากไร้
หรือผู้ด้อยโอกาสของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลนาคํา

240,000

1.จ้างเหมาบริการ
งานบริการขับรถ
กระเช้าไฟฟ้า เพื่อ
บริการประชาชน

108,000

2. ค่าจ้างจัดทําสื่อ
โฆษณา ประชา
สัมพันธ์และเผยแพร่

2.ค่าเย็บหนังสือหรือ
เข้าปก และถ่ายเอกสาร

2.จ้างเหมาบริการติด
ตังระบบไฟฟ้า
สาธารณะและซ่อม
บํารุงรักษาไฟฟ้า
สาธารณะ

158,400

2.จ้างเหมาบริการ
บันทึกข้อมูล สถิติกอง
ช่าง

79,200

2.จ้างเหมาบริการเพื่อ
ช่วยเหลือการปฏิบัติ
หน้าที่ของพนักงานขับ
รถบรรทุกนํา  
(พนักงานดับเพลิง)
2.จ้างเหมาบริการเพื่อ
ปฏิบัติงานเสริมทักษะ
ความรู้ทางวิทยา
ศาสตร์สําหรับเด็กนัก
เรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลนาคํา

3. ค่าปรับปรุง/เชื่อม
ต่อระบบ Internet
3. จ้างเหมาบริการ
บริการขับรถกู้ชีพ

3.ค่าธรรมเนียมและค่า
ลงทะเบียนในประเทศ
และต่างประเทศ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

1.โครงการช่วยเหลือ
สวัสดิการและสังคม
สงเคราะห์เด็กผู้ยากไร้
หรือผู้ด้อยโอกาสของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลนาคํา

240,000

1.จ้างเหมาบริการ
งานบริการขับรถ
กระเช้าไฟฟ้า เพื่อ
บริการประชาชน

108,000

2. ค่าจ้างจัดทําสื่อ
โฆษณา ประชา
สัมพันธ์และเผยแพร่

25,000 25,000

2.ค่าเย็บหนังสือหรือ
เข้าปก และถ่ายเอกสาร 10,000 10,000

2.จ้างเหมาบริการติด
ตังระบบไฟฟ้า
สาธารณะและซ่อม
บํารุงรักษาไฟฟ้า
สาธารณะ

158,400

2.จ้างเหมาบริการ
บันทึกข้อมูล สถิติกอง
ช่าง

79,200

2.จ้างเหมาบริการเพื่อ
ช่วยเหลือการปฏิบัติ
หน้าที่ของพนักงานขับ
รถบรรทุกนํา  
(พนักงานดับเพลิง)

180,000 180,000

2.จ้างเหมาบริการเพื่อ
ปฏิบัติงานเสริมทักษะ
ความรู้ทางวิทยา
ศาสตร์สําหรับเด็กนัก
เรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลนาคํา

106,800 106,800

3. ค่าปรับปรุง/เชื่อม
ต่อระบบ Internet 12,000 12,000

3. จ้างเหมาบริการ
บริการขับรถกู้ชีพ 216,000 216,000

3.ค่าธรรมเนียมและค่า
ลงทะเบียนในประเทศ
และต่างประเทศ

50,000 50,000
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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.จ้างเหมาบริการงาน
การศึกษาระบบ
สารสนเทศการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม 
และการท่องเที่ยว ของ
เทศบาลตําบลนาคํา

3.จ้างเหมาบริการงาน
จัดการด้านการเงินการ
คลังของเทศบาลตําบล
นาคํา
3.จ้างเหมาบริการ
งานบริการตกแต่งและ
ตัดกิ่งไม้ ตัดหญ้าริม
ทางและริมถนนภายใน
เขตเทศบาลตําบลนาคํา

79,200

4. ค่าจ้างเหมาบริการ
อื่น ๆ

5. ค่าจ้างเหมาบริการ
รักษาความปลอดภัย
สถานที่ราชการและ
ทรัพย์สินอื่นๆ
6.ค่าจ้างเหมาบริการ
รักษาความสะอาด
อาคารสํานักงาน
เทศบาลตําบลนา
คํา,ห้องประชุมพร้อม
ทังห้องนําทังหมด

7. ค่าจ้างเหมาบริการ
ดูแลรักษาต้นไม้ สนาม
หญ้า ตัดกิ่งไม้  ตัด
หญ้าภายในบริเวณ
สํานักงานเทศบาล
ตําบลนาคําและถนน
หน้าสํานักงานเทศบาล
ตําบลนาคํา
8. ค่าจ้างเหมาบริการ 
งานบริการขับรถยนต์
ส่วนกลาง  หมายเลข
ทะเบียน ขง 6100  
ขอนแก่น
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

3.จ้างเหมาบริการงาน
การศึกษาระบบ
สารสนเทศการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม 
และการท่องเที่ยว ของ
เทศบาลตําบลนาคํา

106,800 106,800

3.จ้างเหมาบริการงาน
จัดการด้านการเงินการ
คลังของเทศบาลตําบล
นาคํา

320,400 320,400

3.จ้างเหมาบริการ
งานบริการตกแต่งและ
ตัดกิ่งไม้ ตัดหญ้าริม
ทางและริมถนนภายใน
เขตเทศบาลตําบลนาคํา

79,200

4. ค่าจ้างเหมาบริการ
อื่น ๆ 5,000 5,000

5. ค่าจ้างเหมาบริการ
รักษาความปลอดภัย
สถานที่ราชการและ
ทรัพย์สินอื่นๆ

108,000 108,000

6.ค่าจ้างเหมาบริการ
รักษาความสะอาด
อาคารสํานักงาน
เทศบาลตําบลนา
คํา,ห้องประชุมพร้อม
ทังห้องนําทังหมด

320,400 320,400

7. ค่าจ้างเหมาบริการ
ดูแลรักษาต้นไม้ สนาม
หญ้า ตัดกิ่งไม้  ตัด
หญ้าภายในบริเวณ
สํานักงานเทศบาล
ตําบลนาคําและถนน
หน้าสํานักงานเทศบาล
ตําบลนาคํา

396,000 396,000

8. ค่าจ้างเหมาบริการ 
งานบริการขับรถยนต์
ส่วนกลาง  หมายเลข
ทะเบียน ขง 6100  
ขอนแก่น

108,000 108,000
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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

9. ค่าจ้างเหมาบริการ
ขับรถยนต์ส่วนกลาง 
(รถตู้) หมายเลข
ทะเบียน นข 8284 
ขอนแก่น

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1. ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ 20,000

1.โครงการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนตําบลนา
คําต้านยาเสพติด

10,000

1.โครงการจัดกิจกรรม
ประเพณีวันสงกรานต์ 75,000

1.โครงการจัดกิจกรรม
วัน อปพร.แห่งชาติ
1.โครงการจัด
ทํา/แก้ไข/เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลงแผน
พัฒนาท้องถิ่นเทศบาล
ตําบลนาคํา

1.โครงการบริหาร
จัดการขยะพืนที่ตําบล
นาคํา

50,000

1.โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า

50,000

1.โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่อง
จากพระราชดําริสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราช เจ้า
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา มหาวชิ
ราลงกรณวรราชภักดี 
สิริกิจการิณีพีรยพัฒน 
รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ 
สยามบรมราชกุมารี

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

9. ค่าจ้างเหมาบริการ
ขับรถยนต์ส่วนกลาง 
(รถตู้) หมายเลข
ทะเบียน นข 8284 
ขอนแก่น

108,000 108,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ 40,000 40,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1. ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ 30,000 20,000 170,000 240,000

1.โครงการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนตําบลนา
คําต้านยาเสพติด

10,000

1.โครงการจัดกิจกรรม
ประเพณีวันสงกรานต์ 75,000

1.โครงการจัดกิจกรรม
วัน อปพร.แห่งชาติ 20,000 20,000

1.โครงการจัด
ทํา/แก้ไข/เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลงแผน
พัฒนาท้องถิ่นเทศบาล
ตําบลนาคํา

50,000 50,000

1.โครงการบริหาร
จัดการขยะพืนที่ตําบล
นาคํา

50,000

1.โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า

50,000

1.โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่อง
จากพระราชดําริสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราช เจ้า
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา มหาวชิ
ราลงกรณวรราชภักดี 
สิริกิจการิณีพีรยพัฒน 
รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ 
สยามบรมราชกุมารี

50,000
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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.โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพให้กับ
คณะกรรมการชุมชน

100,000

1.โครงการอาหาร
กลางวันศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก เทศบาลตําบล
นาคํา
2. โครงการจัด
กิจกรรมในวันสําคัญ
ของสถาบันชาติ พระ
มหากษัตริย์

2. โครงการซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย หรือ ซ้อม
แผนลดอุบัติเหตุทาง
ถนน

2.ค่าใช้จ่ายเดินทางไป
ราชการ
2.โครงการจัดกิจกรรม
กีฬานันทนาการ เพื่อ
สร้างความรู้รัก สามัคคี
ของประชาชนใน
ชุมชน

100,000

2.โครงการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นเทศบาลตําบล
นาคํา
2.โครงการปรับปรุง
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

2.โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือด
ออก

20,000

2.โครงการรักษ์นํา รัก
ป่า รักแผ่นดิน 20,000

2.โครงการวันเด็กแห่ง
ชาติ 50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

1.โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพให้กับ
คณะกรรมการชุมชน

100,000

1.โครงการอาหาร
กลางวันศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก เทศบาลตําบล
นาคํา

294,000 294,000

2. โครงการจัด
กิจกรรมในวันสําคัญ
ของสถาบันชาติ พระ
มหากษัตริย์

200,000 200,000

2. โครงการซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย หรือ ซ้อม
แผนลดอุบัติเหตุทาง
ถนน

20,000 20,000

2.ค่าใช้จ่ายเดินทางไป
ราชการ 20,000 20,000

2.โครงการจัดกิจกรรม
กีฬานันทนาการ เพื่อ
สร้างความรู้รัก สามัคคี
ของประชาชนใน
ชุมชน

100,000

2.โครงการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นเทศบาลตําบล
นาคํา

20,000 20,000

2.โครงการปรับปรุง
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

100,000 100,000

2.โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือด
ออก

20,000

2.โครงการรักษ์นํา รัก
ป่า รักแผ่นดิน 20,000

2.โครงการวันเด็กแห่ง
ชาติ 50,000
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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.โครงการจัดกิจกรรม
เนื่องในวันท้องถิ่นไทย
หรือวันเทศบาล

3.โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ในพืนที่ตําบลนาคํา

20,000

3.โครงการรณรงค์ลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่

3.โครงการส่งเสริม
สนับสนุนค่าจัดการ
เรียนการสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําาบลนาคํา 
(ค่าจัดการเรียนการ
สอน)

4.โครงการรณรงค์ลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต์
4.โครงการศูนย์ช่วย
เหลือทางกฎหมาย

4.โครงการส่งเสริม
สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษา
สําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก(ค่า
หนังสือ,ค่าอุปกรณ์การ
เรียน,ค่าเครื่อง
แบบ,ค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน
5.โครงการต่ออายุโด
เมนชื่อเว๊ปไซต์และ
บริการพืนที่เว็บโฮสติง 
เทศบาลตําบลนาคํา

5.โครงการพัฒนา
ระบบบริการการแพทย์
ฉุกเฉิน (EMS)
5.โครงการอบรมให้
ความรู้แก่ผู้ปกครอง
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลนาคํา
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

3.โครงการจัดกิจกรรม
เนื่องในวันท้องถิ่นไทย
หรือวันเทศบาล

50,000 50,000

3.โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ในพืนที่ตําบลนาคํา

20,000

3.โครงการรณรงค์ลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่

50,000 50,000

3.โครงการส่งเสริม
สนับสนุนค่าจัดการ
เรียนการสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําาบลนาคํา 
(ค่าจัดการเรียนการ
สอน)

102,000 102,000

4.โครงการรณรงค์ลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต์

50,000 50,000

4.โครงการศูนย์ช่วย
เหลือทางกฎหมาย 20,000 20,000

4.โครงการส่งเสริม
สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษา
สําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก(ค่า
หนังสือ,ค่าอุปกรณ์การ
เรียน,ค่าเครื่อง
แบบ,ค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน

23,730 23,730

5.โครงการต่ออายุโด
เมนชื่อเว๊ปไซต์และ
บริการพืนที่เว็บโฮสติง 
เทศบาลตําบลนาคํา

20,000 20,000

5.โครงการพัฒนา
ระบบบริการการแพทย์
ฉุกเฉิน (EMS)

150,000 150,000

5.โครงการอบรมให้
ความรู้แก่ผู้ปกครอง
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลนาคํา

5,000 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

6.โครงการฝึกอบรม
ทบทวนอปพร.ในเขต
พืนที่เทศบาลตําบลนา
คํา

6.โครงการส่งเสริม
เพื่อการศึกษาต่อใน
ระดับสูงขึนไป
6.โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการเลือกตังผู้
บริหารและสมาชิกสภา
เทศบาลตําบลนาคํา

7.โครงการฝึกอบรม
ทบทวนเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพกู้ชีพกู้ภัย

7.โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม 
สําหรับบุคลากรของ
เทศบาลตําบลนาคํา
7.เงินอุดหนุนสําหรับ
พัฒนาผู้ประกอบ
วิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

8.โครงการพัฒนาและ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน
9.โครงการจิตอาสา ทํา
ดีด้วยหัวใจ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 40,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 80,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 15,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 50,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลื่น 106,900 5,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

6.โครงการฝึกอบรม
ทบทวนอปพร.ในเขต
พืนที่เทศบาลตําบลนา
คํา

100,000 100,000

6.โครงการส่งเสริม
เพื่อการศึกษาต่อใน
ระดับสูงขึนไป

20,000 20,000

6.โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการเลือกตังผู้
บริหารและสมาชิกสภา
เทศบาลตําบลนาคํา

500,000 500,000

7.โครงการฝึกอบรม
ทบทวนเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพกู้ชีพกู้ภัย

10,000 10,000

7.โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม 
สําหรับบุคลากรของ
เทศบาลตําบลนาคํา

26,522 26,522

7.เงินอุดหนุนสําหรับ
พัฒนาผู้ประกอบ
วิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

30,000 30,000

8.โครงการพัฒนาและ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน

100,000 100,000

9.โครงการจิตอาสา ทํา
ดีด้วยหัวใจ 10,000 10,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 20,000 10,000 85,000 155,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 15,000 30,000 125,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 5,000 90,000 130,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 20,000 70,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลื่น 50,000 157,800 319,700

วัสดุเครื่องดับเพลิง 80,000 80,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 30,000 70,000 100,000

วันที่พิมพ์ : 19/8/2562  16:06:24 หน้า : 16/24



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 50,000

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุการเกษตร 10,000

วัสดุก่อสร้าง 15,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000

วัสดุสํานักงาน 20,000

วัสดุการศึกษา

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

ค่าไฟฟ้า

ค่าบริการไปรษณีย์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1.จัดซือตู้เก็บเอกสาร
เหล็กบานเปิดกระจก 5 
ชัน

1.จัดซือตู้เหล็กแบบ 2 
บาน
2.จัดซือครุภัณฑ์สํานัก
งานเครื่องปรับอากาศ
แบบแยกส่วนชนิดติด
ผนัง (มีระบบฟอก
อากาศ)

2.จัดซือโต๊ะพับ
อเนกประสงค์
3.จัดซือเครื่องโทรสาร 
แบบใช้กระดาษ
ธรรมดา

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1.จัดซือเครื่องสํารอง
ไฟฟ้า
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 5,000 55,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 850,793 850,793

วัสดุการเกษตร 10,000

วัสดุก่อสร้าง 15,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000

วัสดุสํานักงาน 30,000 5,000 320,000 375,000

วัสดุการศึกษา 30,000 30,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม 144,000 144,000

ค่าไฟฟ้า 240,000 240,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 5,000 5,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1.จัดซือตู้เก็บเอกสาร
เหล็กบานเปิดกระจก 5 
ชัน

15,800 15,800

1.จัดซือตู้เหล็กแบบ 2 
บาน 16,500 16,500

2.จัดซือครุภัณฑ์สํานัก
งานเครื่องปรับอากาศ
แบบแยกส่วนชนิดติด
ผนัง (มีระบบฟอก
อากาศ)

28,000 28,000

2.จัดซือโต๊ะพับ
อเนกประสงค์ 30,000 30,000

3.จัดซือเครื่องโทรสาร 
แบบใช้กระดาษ
ธรรมดา

18,000 18,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1.จัดซือเครื่องสํารอง
ไฟฟ้า 34,800 34,800

วันที่พิมพ์ : 19/8/2562  16:06:24 หน้า : 18/24



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

2.จัดซืออุปกรณ์
สแกนเนอร์ สําหรับ
งานเก็บเอกสารระดับ
ศูนย์บริการ

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

1.จัดซือครุภัณฑ์งาน
บ้านงานครัว ตู้เย็น 
ขนาด 5 คิวปิก

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 50,000

1.ค่าซ่อมแซม ค่า
บํารุงรักษาและปรับ
ปรุงครุภัณฑ์

1.ค่าบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

1.จัดซือเครื่องพ่น
หมอกควัน 59,000

ครุภัณฑ์สํารวจ

1.จัดซือกล้องวัดมุม 97,000

2.จัดซือเครื่องวัดระยะ
ทางชนิดเดินตาม 5,500

3.จัดซือเครื่องรับส่ง
วิทยุ 36,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

1.โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน 
บ้านนาคํา หมู่ที่ 1

105,700

2.โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน 
บ้านนาคําน้อย หมู่
ที่12

143,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

2.จัดซืออุปกรณ์
สแกนเนอร์ สําหรับ
งานเก็บเอกสารระดับ
ศูนย์บริการ

18,000 18,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

1.จัดซือครุภัณฑ์งาน
บ้านงานครัว ตู้เย็น 
ขนาด 5 คิวปิก

6,500 6,500

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 50,000

1.ค่าซ่อมแซม ค่า
บํารุงรักษาและปรับ
ปรุงครุภัณฑ์

50,000 50,000

1.ค่าบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ 50,000 10,000 60,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

1.จัดซือเครื่องพ่น
หมอกควัน 59,000

ครุภัณฑ์สํารวจ

1.จัดซือกล้องวัดมุม 97,000

2.จัดซือเครื่องวัดระยะ
ทางชนิดเดินตาม 5,500

3.จัดซือเครื่องรับส่ง
วิทยุ 36,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

1.โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน 
บ้านนาคํา หมู่ที่ 1

105,700

2.โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน 
บ้านนาคําน้อย หมู่
ที่12

143,000
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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
เหล็กภายในหมู่บ้าน 
บ้านสัมพันธ์ หมู่ที่ 7

266,400

4.โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน 
บ้านหนองขาม หมู่ที่ 9

162,800

5.โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน 
บ้านหนองแวง หมู่ที่ 
10

116,200

6.โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน 
บ้านหนองแวงใหม่   
หมู่ที่ 13

82,900

7.โครงการซ่อมแซม
ถนนดินลูกรังเพื่อการ
เกษตรจากพืนที่เกษตร
ถึงบ้านหนองแวง   หมู่
ที่ 10

192,500

เงินชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (ค่าk) 42,780

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

1.อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข

520,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

1.อุดหนุนโครงการ
สนับสนุนภารกิจเหล่า
กาชาด จังหวัด
ขอนแก่น

50,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

1.อุดหนุนโครงการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
จังหวัดขอนแก่น

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

3.โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน 
บ้านสัมพันธ์ หมู่ที่ 7

266,400

4.โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน 
บ้านหนองขาม หมู่ที่ 9

162,800

5.โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน 
บ้านหนองแวง หมู่ที่ 
10

116,200

6.โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน 
บ้านหนองแวงใหม่   
หมู่ที่ 13

82,900

7.โครงการซ่อมแซม
ถนนดินลูกรังเพื่อการ
เกษตรจากพืนที่เกษตร
ถึงบ้านหนองแวง   หมู่
ที่ 10

192,500

เงินชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (ค่าk) 42,780

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

1.อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข

520,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

1.อุดหนุนโครงการ
สนับสนุนภารกิจเหล่า
กาชาด จังหวัด
ขอนแก่น

50,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

1.อุดหนุนโครงการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
จังหวัดขอนแก่น

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

1.อุดหนุนโครงการ
สนับสนุนการจัดงาน
ประเพณีบุญกุ้มข้าว
ใหญ่ อําเภออุบลรัตน์

20,000

1.อุดหนุนโรงเรียนใน
สังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขัน
พืนฐาน (สพฐ.) เขต 4 
 ขอนแก่น
1.อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติ
การร่วมในการช่วย
เหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ระดับอําเภอ

2.อุดหนุนโครงการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดใน
พืนที่อําเภออุบลรัตน์

30,000

รวม 13,233,135 80,000 1,112,280 205,000 230,000 2,104,920 290,000 848,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

1.อุดหนุนโครงการ
สนับสนุนการจัดงาน
ประเพณีบุญกุ้มข้าว
ใหญ่ อําเภออุบลรัตน์

20,000

1.อุดหนุนโรงเรียนใน
สังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขัน
พืนฐาน (สพฐ.) เขต 4 
 ขอนแก่น

1,536,000 1,536,000

1.อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติ
การร่วมในการช่วย
เหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ระดับอําเภอ

30,000 30,000

2.อุดหนุนโครงการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดใน
พืนที่อําเภออุบลรัตน์

30,000

รวม 5,550,363 1,825,080 14,821,222 40,300,000
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