
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตําบลนาดอกคํา
อําเภอ นาด้วง   จังหวัดเลย

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 62,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 20,620,656 บาท
งบบุคลากร รวม 15,553,556 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,644,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 695,520 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี
-ตําแหน่งนายกเทศมนตรี  1  อัตรา
-ตําแหน่งรองนายกเทศมนตรี  2  อัตรา
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจํา
-ตําแหน่งนายกเทศมนตรี  1  อัตรา
-ตําแหน่งรองนายกเทศมนตรี  2  อัตรา
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจํา
-ตําแหน่งนายกเทศมนตรี  1  อัตรา
-ตําแหน่งรองนายกเทศมนตรี  2  อัตรา
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 198,720 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการฯ และทีปรึกษานายกเทศมนตรี
-ตําแหน่งเลขานุการนายกเทศมนตรี  1  อัตรา
-ตําแหน่งทีปรึกษานายกเทศมนตรี  1  อัตรา
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,490,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล
-ตําแหน่งประธานสภาเทศบาล  1  อัตรา
-ตําแหน่งรองประธานสภาเทศบาล  1  อัตรา
-ตําแหน่งสมาชิกสภาเทศบาล  1  อัตรา
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

เงินค่าตอบแทนอืน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนอืน
-ค่าตอบแทนคณะกรรมการสภาท้องถินทีปฏิบัติหน้าทีเกียวกับกิจการของ
สภาเทศบาล
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 12,908,916 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 7,822,200 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  
พร้อมปรับปรุงเงินเดือน  จํานวน  23  คน
(ตังจ่ายจากเงินรายได้ 6,118,680 บาท 
ตังจ่ายเงินอุดหนุนทัวไป 1,703,520 บาท)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว  
-เงินทีปรับเพิมสําหรับคุณวุฒิที ก.พ. หรือ 
ก.ท. รับรองว่าคุณวุฒินัน เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่งทีได้รับแต่งตังแก่พนักงานเทศบาล  
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 324,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษและเงินประจําตําแหน่ง
เป็นรายเดือนของข้าราชการและพนักงานท้องถิน  
ทีได้รับเงินประจําตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน
และเงินประจําตําแหน่ง  
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 4,349,532 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างแก่พนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานงานทัวไป  จํานวน   29  คน
(ตังจ่ายจากเงินรายได้ 2,815,515 บาท 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 1,534,017 บาท)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 389,184 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวแก่พนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานทัวไป จํานวน 21 คน
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

งบดําเนินงาน รวม 4,653,700 บาท
ค่าตอบแทน รวม 474,700 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 120,000 บาท

-เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานเทศบาลลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างทีมีสิทธิ  จํานวน 100,000 บาท
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)
-คําตอบแทนนักเรียน/นักศึกษาช่วยงานเทศบาลช่วงปิดภาคเรียน
จํานวน  20,000  บาท
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้าง
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 228,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซือ,ผ่อนชําระเงินกู้,ชําระราคาบ้านให้
แก่พนักงานเทศบาลตามสิทธิ
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 116,700 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรแก่พนักงานเทศบาล
(ตังจ่ายจากเงินรายได้ 84,000 บาท 
ตังจ่ายเงินอุดหนุนทัวไป 32,700 บาท)
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ค่าใช้สอย รวม 2,929,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 1,366,000 บาท

-ค่าจ้างเหมาในการดําเนินการหรือจัดทําสิงของต่างๆ    จํานวน 70,000
  บาท
เช่น  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  
รับหนังสือ  วารสารเกียวกับกฎหมายความรู้ทางวิชาการ  
และการปฏิบัติงาน  และจ่ายเป็นค่าจัดทําวารสาร แผ่นพับ 
จดหมายข่าว  การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  
และรับหนังสือพิมพ์เพือใช้ในการตรวจข่าวของงานประชาสัมพันธ์  
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ฯลฯ
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)
-ค่าจ้างเหมาบริการ      จํานวน  1,296,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการแรงงานต่างๆ
-จํานวน 12 คนๆละ 9,000 บาทต่อเดือน
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 70,000 บาท
-ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล   จํานวน      30,000  บาท
หรือคณะบุคคลทีมีตรวจงานหรือเยียมเทศบาล
ตามทีระเบียบกําหนด
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)
-ค่ารับรองในการประชุมสภาท้องถิน  จํานวน     40,000  บาท
หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการทีได้รับการแต่งตังตาม
กฎหมาย  หรือตามระเบียบ  หรือหนังสือสังการของ
กระทรวงมหาดไทย  หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน  
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถินกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายตามโครกงารปลูกจิตสํานึก คนไทยไม่โกง จํานวน 25,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ 
เช่น   ค่าวิทยากร  ค่าวัสดุอุปกรณ์   ค่าจัดสถานที  
ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง- เครืองดืม   ฯลฯ 
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

ค่าใช้จ่ายตามโครงการการเลือกตังผู้บริหารท้องถินและสมาชิกสภาท้องถิน จํานวน 100,000 บาท
-ค่าใช้จ่ายตามโครงการการเลือกตังผู้บริหารท้องถินและสมาชิกสภาท้อง
ถิน
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการการเลือกตัง 
ผู้บริหารท้องถินและสมาชิกสภาท้องถิน
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันเทศบาล จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการ  
เช่น  ค่าจัดสถานที  ค่าดอกไม้ธูปเทียน  ค่าปัจจัยถวายพระ  
ค่าเครืองไทยทาน  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง – เครืองดืม  
ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าจัดการแข่งขันกีฬา  ฯลฯ  
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดตังเวทีประชาคมต่างๆ จํานวน 20,000 บาท
   -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ 
เช่น   ค่าวัสดุอุปกรณ์   ค่าจัดสถานที  
ค่าป้ายโครงการประชาคมต่างๆ   ฯลฯ 
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

วันทีพิมพ์ : 14/11/2561  16:54:49 หน้า : 3/32



ค่าใช้จ่ายตามโครงการติดตังพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที  10 จํานวน 300,000 บาท
จํานวน  3  จุดๆละ  100,000  บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการติดตังพระบรมฉายาลักษณ์ 
รัชกาลที  10
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

ค่าใช้จ่ายตามโครงการแผนการป้องกันการหาผลประโยชน์ทับซ้อนเจ้าหน้าที
ของรัฐ

จํานวน 20,000 บาท

  -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ 
เช่น   ค่าวิทยากร  ค่าวัสดุอุปกรณ์   ค่าจัดสถานที  
ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง- เครืองดืม   ฯลฯ 
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาบุคลากรเพือเพิมประสิทธิภาพ จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ 
เช่น   ค่าวิทยากร  ค่าวัสดุอุปกรณ์   ค่าจัดสถานที  
ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง- เครืองดืม   ฯลฯ 
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ 
พ.ศ.2540 ให้กับประชาชนและเจ้าหน้าที

จํานวน 10,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ
เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดสถานที
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง-เครืองดืม ฯลฯ
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 400,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
 ในประเทศและต่างประเทศ  เช่น  ค่าเบียเลียง  ค่าทีพัก  
  ค่าพาหนะ  ค่าลงทะเบียนในการเข้าร่วมประชุม  อบรมสัมมนา
 -คณะผู้บริหาร  พนักงานเทศบาล   และพนักงานจ้าง
จํานวน  300,000  บาท
 -สมาชิกสภาเทศบาล  จํานวน  100,000  บาท
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าใช้จ่ายสนับสนุนโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาหมู่บ้านตําบล
นาดอกคํา

จํานวน 68,000 บาท

-หมู่บ้านละ  2 ครังๆละ  2,000 บาท จํานวน 17 หมู่บ้าน
2,000x2x17 เพือเป็นการสนับสนุนการดําเนินโครงการ 
เป็นค่านํามันเชือเพลิง ฯลฯ
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 500,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน  
จํานวน  150,000  บาท
ทีชํารุดเสียหายให้สามารถใช้งานได้  เช่น  เครืองคอมพิวเตอร์     
รถยนต์ส่วนกลาง  รถงานป้องกันและบรรเทา  
รถจักรยานยนต์ ฯลฯ 
-ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ                                 
จํานวน  350,000   บาท
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)
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ค่าวัสดุ รวม 725,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 295,000 บาท

-เพือเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ทีจําเป็นต้องใช้ใน
สํานักงาน  เช่น ค่ากระดาษ  ปากกา  ดินสอ  หมึก กาว 
แบบพิมพ์ต่าง ๆ  จํานวน 220,000  บาท
-เก้าอีพลาสติก  จํานวน  75,000  บาท
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 100,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าซือ  จาน  ช้อน  ส้อม  ถาด  แก้วนํา  กระถาง  
ชุดกาแฟ  ฯลฯ  
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าในการจัดซือวัสดุยานพาหนะ
และขนส่ง  เช่น  แบตเตอรี  ยางนอก  ยางใน  
สายไมล์  เข็มขัดนิรภัย  ฯลฯ  
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 280,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ดังนี
-นํามันเชือเพลิงสําหรับยานพาหนะ จํานวน    200,000  บาท
-นํามันเชือเพลิงสําหรับพ่นสารเคมี จํานวน   70,000  บาท
-นํามันเชือเพลิงสําหรับเครืองตัดหญ้า จํานวน   10,000  บาท 
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าซือ  เสือ  กางเกง  รองเท้า-บู๊ต  
 ถุงมือหนัง  หมวก  ฯลฯ  สําหรับพนักงานจ้าง  
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 525,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 400,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสํานักงาน  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ฯลฯ
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 25,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่านําประปาสํานักงานเทศบาล  
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาฯ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ฯลฯ
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 90,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สํานักงาน  ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์  
ค่าบํารุงรักษาสาย  ค่าเช่าพืนทีโฮมเพจ  ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้
ระบบอินเตอร์เน็ตและค่าสือสารอืน ๆ  ฯลฯ  
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์โทรเลข  ค่าธนาณัติ  แสตมป์  ฯลฯ  
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)
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งบลงทุน รวม 353,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 353,400 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีนังทํางาน จํานวน 10,000 บาท

-เก้าอีนังทํางาน  (งานธุรการ,งานการเจ้าหน้าทีนักทรัพยากรบุคคล,
งานทะเบียนและบัตรและงานนโยบายและแผนหัวหน้าฝ่ายอํานวยการ)
 จํานวน  4  ตัวๆละ  2,100  บาท 
-เก้าอีนังทํางาน งานการเจ้าหน้าที(ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล)
จํานวน  1 ตัว   1,600  บาท
 (ราคาตามท้องตลาด)
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

เครืองถ่ายเอกสาร จํานวน 120,000 บาท
-เครืองถ่ายเอกสาร  จํานวน  1  เครือง
      คุณลักษณะพืนฐาน
 -ความเร็ว  30  แผ่นต่อนาที  ชนิดขาว-ดํา
 -ขนาดทีกําหนดเป็นขนาดความเร็วขันตํา
 -เป็นระบบมัลติฟังก์ชัน
  -เป็นระบบกระดาษธรรมดา ชนิดหมึกผง ย่อ-ขยายได้
   (งานธุรการ)
   (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์และคุณลักษณะพืนฐาน
ครุภัณฑ์ 2560)  
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

เครืองสํารองข้อมูล(Hard Disk) จํานวน 5,000 บาท
-เครืองสํารองข้อมูล (Hard Disk)  จํานวน   1  เครือง
(งานกิจการสภา)
 (ราคาตามท้องตลาด)
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ชุดรับแขก จํานวน 15,000 บาท
-ชุดรับแขก(หัวหน้าสํานักปลัด)   
(ราคาตามท้องตลาด) 
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน จํานวน 24,000 บาท
 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร   2  บาน    
 จํานวน  6  หลังๆละ 4,000 บาท
  (งานการเจ้าหน้าที 2 หลัง,งานป้องกันและบรรเทาฯ,
  งานประชาสัมพันธ์,งานนโยบายและแผนและงานบริหารงานทัวไป)
  (ราคาตามท้องตลาด)            
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

เต๊นท์ จํานวน 102,000 บาท
-เต็นท์ (ขนาด 4X6X2.50)          
 จํานวน  6  หลังๆละ  17,000  บาท 
(ราคาตามท้องตลาด) 
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)
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โต๊ะทํางาน(เหล็ก) จํานวน 12,000 บาท
-โต๊ะทํางาน(เหล็ก)
จํานวน   2  ตัวๆละ  6,000  บาท
 (งานการเจ้าหน้าที(นักทรัพยากรบุคคล)และงานนโยบายและแผน
 (หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ))
 (ราคาตามท้องตลาด)     
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

พัดลมติดฝาผนัง จํานวน 8,500 บาท
 -พัดลมติดฝาผนัง     
  จํานวน  5  ตัวๆละ 1,700 บาท
  (งานธุรการ,งานบริหารงานทัวไป 2 ตัว
  งานการเจ้าหน้าทีและแม่บ้าน)
   (ราคาตามท้องตลาด)           
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CC TV) จํานวน 17,000 บาท
 -กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CC TV) จํานวน  1  ชุด  
 คุณลักษณะพืนฐาน 
-มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า  1,280x720 pixel หรือไม่
น้อยกว่า  921,600 pixel
-มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second)
-มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.3LUX สําหรับการแสดงภาพ
สี (Color) และไม่มากกว่า 0.06 LUX สําหรับการแสดงภาพขาว
ดํา (Black/White)
-มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิว
-สามารถตรวจจับความเคลือนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้
-สามารถแสดงรายละเอียดของภาพทีมีความแตกต่างของแสง
มาก (Wide Dynamic หรือSuper Dynamic Range) ได้
-สามารถส่งสัญญาณภาพ(Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง
-ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
-สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน  H.264 เป็นอย่างน้อย
-สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPV4 และ IPV6 ได้
-มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย(Network Interface 
แบบ10/100 Base-T หรือดีกว่า และสามารถทํางานได้ตาม
มาตรฐาน IEEE 802.3 af 
หรือIEEE 802.3 af (Power over Ethenet) ในช่องเดียวกันได้
-มีช่องสําหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจําแบบ SD Card 
หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card
-ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
-ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิงแวดล้อม
-ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานทีมี
คุณภาพ
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด ป2ี560)
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 32,000 บาท
-เครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 2 เครืองๆละ 16,000 บาท(งานการเจ้า
หน้าทีและงานนโยบายและแผน) สําหรับงานสํานักงาน
 (ขนาดจอไม่น้อยกว่า 19 นิว)
คุณลักษณะพืนฐาน   
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
 มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า  3.3 GHz  หรือดี
กว่า  จํานวน 1 หน่วย
-มีหน่วยความจําหลัก(RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า  4 GB
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive)  ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า  1 TB 
หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  120 GB  
จํานวน 1 หน่วย
-มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
-มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย  (Network  Interface)  
แบบ  10/100/1000  Base-T หรือดีกว่า   จํานวนไม่น้อยกว่า  1 ช่อง
-มีแป้นพิมพ์ และเม้าส์
-มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 :1
 และ
 มีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว  จํานวน 1 หน่วย
 (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  2560)  
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที 1 จํานวน 7,900 บาท
-เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED  ขาวดํา   
ชนิด Network  แบบที 1 (27 หน้า/นาที)  จํานวน  1  เครือง
(งานการเจ้าหน้าที(ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล)
คุณลักษณะพืนฐาน 
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที(ppm)
-สามารถพิมพ์เอกสารกลับด้านอัตโนมัติได้
-มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า  64  MB
-มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ  Parallel หรือ USB 2.0 หรือดี
กว่า  จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย  (Network  Interface)  
แบบ  10/100  Base-T หรือดีกว่า   
 จํานวนไม่น้อยกว่า  1 ช่อง  หรือ  สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้
สาย (Wi-Fi) ได้
 -สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom โดยมีถาดใส่
กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 
 250 แผ่น
 (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  2560)  
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)
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งบรายจ่ายอืน รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอืน จํานวน 20,000 บาท

-ค่าจ้างทีปรึกษา         
-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างแก่ผู้ทีเทศบาลตําบลนาดอกคํา  
ขอความร่วมมือเป็นคณะกรรมการร่วมในกรณีต่าง ๆ  
เช่น  คณะกรรมการประเมินผลการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอืน
แก่พนักงานเทศบาลเป็นกรณีพิเศษ  ตามทีกฎหมาย  
หนังสือสังการกําหนด  ฯลฯ  
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 40,000 บาท

-เงินอุดหนุนส่วนราชการ 
-ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดตังศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซือ    
จัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ระดับอําเภอ  
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ  
 เช่น   ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที ค่าวัสดุอุปกรณ์หรือครุภัณฑ์   ฯลฯ
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

งานบริหารงานคลัง รวม 3,190,928 บาท
งบบุคลากร รวม 2,790,828 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,790,828 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,972,920 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลสามัญ  
 พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือน  จํานวน 4 คน
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเงินประจําตําแหน่ง
เป็นรายเดือนของข้าราชการและพนักงานท้องถิน  
ทีได้รับเงินประจําตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน
และเงินประจําตําแหน่ง  
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 410,640 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเดือนแก่ลูกจ้างประจํา  
 พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือน จํานวน 2 คน
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 327,552 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ  
 จํานวน 2 คน
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 19,716 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว
แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน 1 คน
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)
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งบดําเนินงาน รวม 378,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 70,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 50,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้ทีเทศบาลตําบลนาดอกคํา
ขอความร่วมมือเป็นคณะกรรมการร่วมในกรณีต่าง ๆ  
เช่น  การจัดซือ - จ้าง  การตรวจรับพัสดุ ฯ  
(ตังจ่ายจากเงินรายได้ 24,051 บาท 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 25,949 บาท)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ของพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง  
สังกัดกองคลัง  กรณีมีความจําเป็นเร่งด่วนทีต้องปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ  
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ให้แก่พนักงานเทศบาล
และลูกจ้างประจํา  
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าใช้สอย รวม 258,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 138,000 บาท

-จ้างเหมาในการดําเนินการหรือจัดทําสิงของต่างๆ 
จํานวน  30,000  บาท
เช่น  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  
รับหนังสือ  วารสารเกียวกับกฎหมายความรู้ทางวิชาการ  
และการปฏิบัติงาน  ค่าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ 
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ฯลฯ
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)
-ค่าจ้างเหมาบริการ    
จํานวน  108,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการแรงงานต่างๆ
จํานวน 1 คน   9,000 บาทต่อเดือน 
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินตาม
โครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น  ค่าลงทะเบียน  
ค่าเบียเลียง  ค่าเช่าทีพัก  ค่าพาหนะ  ฯลฯ  ในการเข้าร่วมประชุม
ของพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง  สังกัดกองคลัง 
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน  
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์  ทีชํารุด  เช่น  เครืองคอมพิวเตอร์    
ทรัพย์สินอืน  ฯลฯ
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)
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ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

-เพือเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ทีจําเป็นต้องใช้ใน
สํานักงาน  เช่น ค่ากระดาษ  ปากกา  ดินสอ  หมึก กาว 
แบบพิมพ์ต่าง ๆ  ฯลฯ   
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

งบลงทุน รวม 22,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 22,100 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีนังทํางาน จํานวน 2,100 บาท
 เก้าอีนังทํางาน จํานวน  1  ตัว 
(ราคาตามท้องตลาด)   
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน จํานวน 8,000 บาท
-ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน   
จํานวน  2  หลังๆละ  4,000  บาท
(ราคาตามท้องตลาด)
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

โต๊ะทํางาน(เหล็ก) จํานวน 12,000 บาท
โต๊ะทํางาน(เหล็ก) 
จํานวน   2  ตัวๆละ  6,000  บาท
 (ราคาตามท้องตลาด)  
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 240,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 240,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 240,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายตามโครงการช่วยเหลือภัยพิบัติสาธารณภัย จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือภัยพิบัติทีเกิดจากเหตุสาธารณภัย
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

ค่าใช้จ่ายตามโครงการซักซ้อมแผนป้องกันฯ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ 
เช่น   ค่าวิทยากร  ค่าวัสดุอุปกรณ์   ค่าจัดสถานที  
ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง- เครืองดืม   ฯลฯ 
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันภัยทางท้องถนนช่วง 7 วันอันตราย (เทศกาลปี
ใหม่และสงกรานต์)

จํานวน 30,000 บาท

-ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันภัยทางท้องถนน  
ช่วง  7  วันอันตราย  (เทศกาลปีใหม่ และสงกรานต์)   
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการ  
เช่น   ค่าป้าย  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหาร  เครืองดืม   ฯลฯ  
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 30,000 บาท

-วัสดุเครืองดับเพลิง         
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองดับเพลิงและ   
อุปกรณ์ต่างๆทีเกียวกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 576,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 576,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 576,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าจ้างครูสอนเป็นรายเดือนโรงเรียนเทศบาลตําบลนาดอกคํา(เทศบาล 1) จํานวน 528,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างครู จํานวน 4 คนๆละ 11,000 บาท/เดือน
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

ค่าพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 48,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  16 คนๆละ 3,000  บาท  
สังกัดเทศบาลตําบลนาดอกคํา  
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 7,141,090 บาท
งบดําเนินงาน รวม 4,156,490 บาท
ค่าใช้สอย รวม 2,194,780 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสําหรับโรงเรียนเทศบาลตําบลนาดอก
คํา(เทศบาล 1)

จํานวน 528,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน
สําหรับโรงเรียนเทศบาลตําบลนาดอกคํา(เทศบาล 1)  
จํานวน 132 คน  จํานวน 20 บาท/คน จํานวน  200  วัน  
132 x 20 x 200 
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

ค่าใช้จ่ายกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสําหรับโรงเรียนเทศบาลตําบล
นาดอกคํา(เทศบาล 1)

จํานวน 28,380 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
สําหรับโรงเรียนเทศบาลตําบลนาดอกคํา(เทศบาล 1)  
จํานวน  132  คนๆละ 215 บาท/ปี 
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

ค่าใช้จ่ายค่าเครืองอุปกรณ์การเรียนสําหรับโรงเรียนเทศบาลตําบลนาดอก
คํา(เทศบาล 1)

จํานวน 13,200 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าเครืองอุปกรณ์การเรียน
 สําหรับโรงเรียนเทศบาลตําบลนาดอกคํา(เทศบาล 1)  
 จํานวน  132  คนๆละ 100 บาท/ปี 
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
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ค่าใช้จ่ายค่าหนังสือเเรียนสําหรับโรงเรียนเทศบาลตําบลนาดอกคํา(เทศบาล 
1)

จํานวน 26,400 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าหนังสือเรียน
 สําหรับโรงเรียนเทศบาลตําบลนาดอกคํา(เทศบาล 1)  
 จํานวน  132  คนๆละ 200 บาท/ปี 
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

ค่าใช้จ่ายเครืองแบบนักเรียนสําหรับโรงเรียนเทศบาลตําบลนาดอก
คํา(เทศบาล 1)

จํานวน 39,600 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าเครืองแบบนักเรียน
สําหรับโรงเรียนเทศบาลตําบลนาดอกคํา(เทศบาล 1)  
จํานวน  132  คนๆละ 300 บาท/ปี 
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

ค่าใช้จ่ายจัดการเรียนการสอน(รายหัว)สําหรับโรงเรียนเทศบาลตําบลนาดอก
คํา(เทศบาล 1)

จํานวน 224,400 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
สําหรับโรงเรียนเทศบาลตําบลนาดอกคํา(เทศบาล 1)  
จํานวน  132  คนๆละ 1,700 บาท/ปี 
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

ค่าใช้จ่ายจัดการเรียนการสอน(รายหัว)สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 311,100 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน  5  แห่ง  
จํานวน  183  คนๆละ 1,700 บาท/ปี
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ
ในการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
เช่น  ค่าจัดสถานทีตกแต่งเวที  ค่าของขวัญ 
ของรางวัล  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าป้าย   ฯลฯ 
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

ค่าใช้จ่ายตามโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองและเด็กวันเปิดภาคเรียน จํานวน 5,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ
 เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าตกแต่งสถานที  ฯลฯ  
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

ค่าใช้จ่ายตามโครงการศึกษาดูงานจัดงานมหกรรมการศึกษาท้องถิน จํานวน 60,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการนําคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าใช้จ่าย
ในการพัฒนาข้าราชการครู ลูกจ้างของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล)

จํานวน 12,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครู  ลูกจ้างของโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาล
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาสําหรับโรงเรียนเทศบาลตําบล
นาดอกคํา(เทศบาล 1)

จํานวน 20,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
สําหรับโรงเรียนเทศบาลตําบลนาดอกคํา(เทศบาล 1)  
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
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จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 896,700 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนาดอกคํา
จํานวน 183 คน จํานวน 20 บาท/คน จํานวน 245 วัน
183 x 20 x 245
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

ค่าวัสดุ รวม 1,961,710 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท

-เพือเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว 
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนเทศบาลตําบลนาดอกคํา
เช่น ถาดหลุม นํายาล้างห้องนํา นํายาล้างแก้ว ฯลฯ
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

วัสดุการศึกษา จํานวน 1,931,710 บาท
- ค่าอาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   จํานวน  350,665   บาท  
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนาดอกคํา 
จํานวน  183  คน ๆ  ละ  7.37  บาท  จํานวน  260  วัน
183 x 7.37 x 260
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
- ค่าอาหารเสริม(นม)โรงเรียน        จํานวน  252,940  บาท  
สําหรับโรงเรียนสังกัดเทศบาลตําบลนาดอกคํา  
จํานวน  132  คน ๆ  ละ  7.37  บาท  จํานวน  260  วัน  
132 x 7.37 x 260  
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
-ค่าใช้จ่ายในการจัดหาเครืองเล่นสนาม      จํานวน  50,000   บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาเครืองเล่นสนามโรงเรียนเทศบาลฯและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
  - ค่าอาหารเสริม(นม)โรงเรียน         จํานวน 1,278,105 บาท  
สําหรับโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพืนฐาน  ในเขตเทศบาลตําบลนาดอกคํา  
จํานวน  667  คน ๆ  ละ  7.37  บาท  จํานวน  260  วัน  
667 x 7.37 x 260 
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

งบลงทุน รวม 316,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 316,600 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีนังทํางาน จํานวน 8,400 บาท
เก้าอีนังทํางาน  จํานวน  4  ตัวๆละ 2,100  บาท
(งานการศึกษาและโรงเรียนเทศบาลฯ)
(ราคาตามท้องตลาด)
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

เครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน จํานวน 84,000 บาท
เครืองปรับอากาศ  แบบแยกส่วน  จํานวน  3 เครืองๆละ 28,000 บาท
คุณลักษณะพืนฐาน
ชนิดติดฝาผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู
(โรเงรียนเทศบาลฯ)
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์และคุณลักษณะพืนฐาน
ครุภัณฑ์ 2560)
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
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ตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม จํานวน 4,300 บาท
ตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม
คุณลักษณะพืนฐาน
-ขนาด 15 ลินชัก
-ขนาดไม่น้อยกว่า 37x45x131 เซนติเมตร (กว้างxลึกxสูง)
(งานการศึกษา)
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์และคุณลักษณะพืนฐาน
ครุภัณฑ์ 2560)
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ลินชัก จํานวน 7,900 บาท
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ลินชัก
คุณลักษณะพืนฐาน
-ขนาด 4 ลินชัก(มอก.)
-มีหูลินชัก
-คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(งานการศึกษา)
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์และคุณลักษณะพืนฐาน
ครุภัณฑ์ 2560)
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

พัดลมติดฝาผนัง จํานวน 61,200 บาท
พัดลมติดฝาผนัง  จํานวน 36  ตัวๆละ 1,700  บาท
-โรงเรียนเทศบาลฯ จํานวน  20 ตัว(ห้องเรียนและโรงอาหาร)
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน  5 ศูนย์ จํานวน 16 ตัว
(ราคาตามท้องตลาด)
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

ครุภัณฑ์การศึกษา
โต๊ะ เก้าอี รับประทานอาหารสําหรับนักเรียน จํานวน 33,000 บาท
โต๊ะ เก้าอี รับประทานอาหารสําหรับนักเรียน (โรงเรียนเทศบาลฯ)
จํานวน  10 ชุดๆละ 3,300 บาท
(ราคาตามท้องตลาด)
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) จํานวน 75,000 บาท
 -โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)  ขนาด  40  นิว 
 จํานวน  5  เครืองๆละ  15,000  บาท
 คุณลักษณะพืนฐาน
 -ระดับความละเอียดจอภาพ  1920x1080 พิกเซล 
-ขนาดทีกําหนดเป็นขนาดจอภาพขันตํา 40 นิว
-แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight
-ช่องต่อ HDMi ไม่น้อยกว่า 2 ช่องสัญญาณ 
เพือการเชือมต่อสัญญาณภาพและเสียง
-ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ รองรับไฟล์ ภาพ เพลง และ
ภาพยนตร์
-มีตัวรับสัญญาณ Digital ในตัว
 (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์และคุณลักษณะพืนฐาน
ครุภัณฑ์ 2560)     
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองพิมพ์ขนิดเลเซอร์ จํานวน 12,000 บาท
-เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network (งานการศึกษา)
คุณลักษณะพืนฐาน
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า  600x600 dpi
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า  18 หน้าต่อนาที (ppm)
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า  18 หน้าต่อนาที (ppm)
-มีหน่วยความจํา (Memory)  ขนาดไม่น้อยกว่า  128  MB
-สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
-มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 
หรือดีกว่า  จํานวนไม่น้อยกว่า  1 ช่อง
-มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100   
Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งาน
ผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
-สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom โดยมีถาดใส่   
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  2560)  
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

เครืองพิมพ์ชนิดฉีดหมึก จํานวน 30,800 บาท
-เครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (inkjet)   
จํานวน  4  เครืองๆละ 7,700  บาท(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  4 แห่ง)
คุณลักษณะพืนฐาน 
-เป็นอุปกรณ์ทีมีความสามารถเป็น Printer,Copier,Scanner และFax 
ภายในเครืองเดียวกัน
-ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก  (inkjet)
 -มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi  
หรือ  1,200x4,800 dpi
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 33 หน้าต่อนาที(ppm) 
หรือ 15 ภาพต่อนาที(ppm)
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที(ppm) หรือ 10
 ภาพต่อนาที(ppm)
-สามารถสแกนเอกสาร  ขนาด A4(ขาวดํา-สี) ได้
-มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า  1,200x2,400 dpi
-มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto  Document Feed)
-สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทังสีและขาวดํา
-สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า  99  สําเนา
-สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400  เปอร์เซ็นต์
-มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า 
จํานวนไม่น้อยกว่า  1 ช่อง  
-สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย(Wi-Fi) ได้
-สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษ
ได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  2560)  
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
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งบเงินอุดหนุน รวม 2,668,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,668,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 2,668,000 บาท

-อุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน
จํานวน  2,668,000  บาท  แยกเป็น
โรงเรียนบ้านนาดอกคํา      254 x 20 x 200    1,016,000   บาท
โรงเรียนบ้านโพนสว่าง      81 x 20 x 200      324,000    บาท
โรงเรียนบ้านห้วยตาด    188 x 20 x 200       752,000    บาท
โรงเรียนบ้านนําสวยห้วยปลาดุก 144 x 20 x 200      576,000    บาท
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 240,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 240,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 240,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 220,000 บาท

วัสดุวิทยาศาสตร์   จํานวน  220,000  บาท  แยกเป็น
ค่าใช้จ่ายดังนี
- ทรายอะเบท              65,000  บาท
- วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 75,000  บาท
- สารเคมีพ่นยุง  80,000  บาท
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

วัสดุอืน จํานวน 20,000 บาท
เพือจัดซือถังขยะมูลฝอยให้กับชุมชน
จํานวน  100  ถังๆละ 200  บาท
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 507,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 75,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 75,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการคัดแยกขยะ จํานวน 50,000 บาท
-เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการคัดแยกขยะ
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมเพิมศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน จํานวน 25,000 บาท
-เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการให้กับผู้นําชุมชน
อสม.มีความรู้เกียวกับด้านสาธารณสุขมูลฐาน
รวมถึงกิจกรรมวันอสม. ฯลฯ
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
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งบลงทุน รวม 177,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 177,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร
เครืองพ่นหมอกควัน จํานวน 177,000 บาท
-เครืองพ่นหมอกควัน
จํานวน 3 เครืองๆละ 59,000  บาท
คุณลักษณะพืนฐาน
ปริมาณการฉีดพ่นนํายาไม่น้อยกว่า 40 ลิตรต่อชัวโมง
ถังบรรจุนํายาไม่น้อยกว่า 6 ลิตร
กําลังเครืองยนต์ไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์และคุณลักษณะพืนฐาน
ครุภัณฑ์ 2560)
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

งบเงินอุดหนุน รวม 255,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 255,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 255,000 บาท

-อุดหนุนโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานชุมชน  
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน  อสม.  
ในเขตเทศบาลตําบลนาดอกคํา  
จํานวน  17  หมู่บ้าน ๆ ละ  15,000  บาท 
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 2,858,860 บาท
งบบุคลากร รวม 1,239,660 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,239,660 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 882,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล 
สังกัดกองช่าง  พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือน
จํานวน  3 คน  
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเงินประจําตําแหน่ง
 เป็นรายเดือนของข้าราชการและพนักงานท้องถิน  
 ทีได้รับเงินประจําตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วย
 เงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง  
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 271,944 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ  
สังกัดกองช่าง  จํานวน  2 คน
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 43,716 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว
แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ  สังกัดกองช่าง  
จํานวน  2  คน
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)
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งบดําเนินงาน รวม 1,234,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
แก่พนักงานเทศบาลตามระเบียบ ฯ  
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าใช้สอย รวม 1,054,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 904,000 บาท

-ค่าธรรมเนียมของเจ้าหน้าทีรังวัดทีดิน จํานวน  40,000   บาท
เพือตรวจสอบทีสาธารณประโยชน์ในพืนทีตําบลนาดอกคํา  
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)
-ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน  864,000   บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการแรงงานต่างๆ
จํานวน  8  คนๆละ 9,000 บาทต่อเดือน
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
เช่น  ค่าลงทะเบียน  ค่าเบียเลียง  ค่าเช่าทีพัก  
ค่าพาหนะ  ฯลฯ  ในการเข้าร่วมประชุมของ
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างสังกัดกองช่าง  
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน  
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์  เช่น  เครืองคอมพิวเตอร์  เครืองถ่ายเอกสาร  
รถยนต์    ฯลฯ  
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าวัสดุ รวม 170,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

-เพือเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ทีจําเป็นต้องใช้ใน
สํานักงาน  เช่น ค่ากระดาษ  ปากกา  ดินสอ  หมึก กาว 
แบบพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ  
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 120,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายนํามันเชือเพลิงและหล่อลืนสําหรับยานพาหนะ
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

งบลงทุน รวม 385,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 85,200 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน จํานวน 8,000 บาท
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน
จํานวน 2 หลังๆละ 4,000  บาท
(ราคาตามท้องตลาด)
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)
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พัดลมติดฝาผนัง จํานวน 1,700 บาท
พัดลมติดฝาผนัง จํานวน 1 ตัว ราคา 1,700 บาท
(ราคาตามท้องตลาด)
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ครุภัณฑ์การเกษตร
เครืองพ่นยาปราบวัชพืช จํานวน 13,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าเครืองพ่นยาปราบวัชพืช
 แบบใช้แรงดันของเหลว ชนิดตังพืน  ขนาด 2.5 แรงม้า
คุณลักษณะ
-เป็นเครืองพ่นยาขนาดตังพืน
-เครืองยนต์เบนซิน
-ขนาดเครืองยนต์ทีกําหนดเป็นขนาดแรงม้าขันตํา 
(ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์และคุณลักษณะ 2560)
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
เครืองกําเนิดไฟฟ้า จํานวน 57,500 บาท
เครืองกําเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์
คุณลักษณะพืนฐาน
-เป็นเครืองยนต์ดีเซล
รายละเอียดประกอบเครืองกําเนิดไฟฟ้า ดังนี
แผงสวิทช์ 1 อัน
โวลท์มิเตอร์ 1 อัน
แอมมิเตอร์ 1 อัน
หลอดไฟแสงสว่างพร้อมขัว 1 ชุด
สวิตช์ปิด-เปิดหลอดไฟ 1 อัน
คัตเอาต์ 1 อัน
ทีเสียบปลัก 2 จุด
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์และคุณลักษณะพืนฐาน
ครุภัณฑ์ 2560)
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ครุภัณฑ์สํารวจ
เทปวัดระยะ จํานวน 5,000 บาท
เทปวัดระยะ ราคา 5,000  บาท
(ราคาตามท้องตลาด)
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 300,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
โครงการก่อสร้างโครงหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนําสวยห้วยปลาดุก จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายก่อสร้างโครงหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านนําสวยห้วยปลาดุก
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

โครงการก่อสร้างถังนําศูนย์พัฒนาเด้กเล็กวัดวิเวกทีปาราม จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถังนําศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวิเวกทีปาราม
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

โครงการก่อสร้างรัว/ป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนสว่าง จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายก่อสร้างรัว/ป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนสว่าง
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
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โครงการปรับปรุง/ต่อเติม/ซ่อมแซมอาคารเรียน/อาคารประกอบ โรงเรียน
เทศบาลนาดอกคํา(เทศบาล 1)

จํานวน 50,000 บาท

-เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ต่อเติม/ซ่อมแซมอาคารเรียน/อาคาร
ประกอบ โรงเรียนเทศบาลตําบลนาดอกคํา(เทศบาล 1)
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ต่อเติม ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยตาด จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์ ต่อเติม ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านห้วยตาด
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

โครงการปรับปรุงรางนําฝน/ปูพืนกระเบืองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเตย จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงรางนําฝน/ปูพืนกระเบืองศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านห้วยเตย
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

งานไฟฟ้าถนน รวม 6,231,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท

-ค่าปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ  ประปา     
บ่อบาดาลและหอกระจายข่าว  
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและ
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ  ประปา  บ่อบาดาล
และหอกระจายข่าว   
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

งบลงทุน รวม 6,131,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 6,131,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที  10 จํานวน 148,000 บาท
-พืนที หมู่ที 10 บ้านวังเย็น ตําบลนาดอกคํา อําเภอนาด้วง จังหวัดเลย
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที 17 จํานวน 40,000 บาท
-พืนที หมู่ที 17 บ้านห้วยตาดใต้ ตําบลนาดอกคํา อําเภอนาด้วง จังหวัด
เลย
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางภายในหมู่บ้านผิวจราจร Asphaltic 
Concrete  หมู่ที 5

จํานวน 200,000 บาท

-พืนที หมู่ที 5 บ้านพะเนียง ตําบลนาดอกคํา อําเภอนาด้วง จังหวัดเลย
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางภายในหมู่บ้านผิวจราจร Asphaltic 
Concrete  หมู่ที 6

จํานวน 200,000 บาท

-พืนที หมู่ที 6 บ้านนําสวยห้วยปลาดุก ตําบลนาดอกคํา อําเภอนา
ด้วง จังหวัดเลย
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางภายในหมู่บ้านผิวจราจร Asphaltic 
Concrete พร้อมวางท่อระบายนําและบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 3

จํานวน 200,000 บาท

-พืนที หมู่ที 3 บ้านโพนสว่าง ตําบลนาดอกคํา อําเภอนาด้วง จังหวัดเลย
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
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โครงการก่อสร้างถนนลาดยางภายในหมู่บ้านผิวจราจร Asphaltic 
Concrete หมู่ที 12

จํานวน 200,000 บาท

-พืนที หมู่ที 12 บ้านภูแผงม้า ตําบลนาดอกคํา อําเภอนาด้วง จังหวัดเลย
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางภายในหมู่บ้านผิวจราจร Asphaltic 
Concrete หมู่ที 15

จํานวน 140,000 บาท

-พืนที หมู่ที 15 บ้านเขาแก้วพัฒนา ตําบลนาดอกคํา อําเภอนาด้วง 
จังหวัดเลย
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางภายในหมู่บ้านผิวจราจร Asphaltic 
Concrete หมู่ที 7

จํานวน 200,000 บาท

-พืนที หมู่ที 7 บ้านร่มเย็น ตําบลนาดอกคํา อําเภอนาด้วง จังหวัดเลย
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

โครงการก่อสร้างรางระบายนํา พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 10 จํานวน 52,000 บาท
-พืนที หมู่ที 10 บ้านวังเย็น ตําบลนาดอกคํา อําเภอนาด้วง จังหวัดเลย
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

โครงการก่อสร้างรางระบายนําพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก พืนทีหมู่ 1 จํานวน 210,000 บาท
-พืนที หมู่ที 1 บ้านห้วยเตย ตําบลนาดอกคํา อําเภอนาด้วง จังหวัดเลย
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

โครงการก่อสร้างรางระบายนําพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก พืนทีหมู่ 13 จํานวน 200,000 บาท
-พืนที หมู่ที 13 บ้านศรีสะอาด ตําบลนาดอกคํา อําเภอนาด้วง จังหวัดเลย
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

โครงการก่อสร้างรางระบายนําพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 2 จํานวน 200,000 บาท
-พืนที หมู่ที 2 บ้านนาดอกคํา ตําบลนาดอกคํา อําเภอนาด้วง จังหวัดเลย
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

โครงการก่อสร้างรางระบายนําพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 4 จํานวน 200,000 บาท
-พืนที หมู่ที 4 บ้านห้วยตาด ตําบลนาดอกคํา อําเภอนาด้วง จังหวัดเลย
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงตําภายในหมู่บ้าน หมู่ที 1 จํานวน 60,000 บาท
-พืนที หมู่ที 1 บ้านห้วยเตย ตําบลนาดอกคํา อําเภอนาด้วง จังหวัดเลย
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงตําภายในหมู่บ้าน หมู่ที 10 จํานวน 50,000 บาท
-พืนที หมู่ที 10 บ้านวังเย็น ตําบลนาดอกคํา อําเภอนาด้วง จังหวัดเลย
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงตําภายในหมู่บ้าน หมู่ที 15 จํานวน 60,000 บาท
-พืนที หมู่ที 15 บ้านเขาแก้วพัฒนา ตําบลนาดอกคํา อําเภอนาด้วง 
จังหวัดเลย
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงตําภายในหมู่บ้าน หมู่ที 4 จํานวน 50,000 บาท
-พืนที หมู่ที 4 บ้านห้วยตาด ตําบลนาดอกคํา อําเภอนาด้วง จังหวัดเลย
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงตําภายในหมู่บ้าน หมู่ที 5 จํานวน 131,000 บาท
-พืนที หมู่ที 5 บ้านพะเนียง ตําบลนาดอกคํา อําเภอนาด้วง จังหวัดเลย
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงตําภายในหมู่บ้าน หมู่ที 9 จํานวน 150,000 บาท
-พืนที  หมู่ที  9  บ้านโคกหินใต้  ตําบลนาดอกคํา อําเภอนาด้วง
จังหวัดเลย
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โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ที 17 จํานวน 100,000 บาท
-พืนที หมู่ที 17 บ้านห้วยตาดใต้ ตําบลนาดอกคํา อําเภอนาด้วง จังหวัด
เลย
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

โครงการขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้า 3 เฟส 4 สาย หมู่ที 8 จํานวน 280,000 บาท
-พืนที หมู่ที 8 บ้านใหม่สันติธรรม ตําบลนาดอกคํา อําเภอนาด้วง 
จังหวัดเลย
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที 11 จํานวน 95,000 บาท
-พืนที หมู่ที 11 บ้านอนามัย ตําบลนาดอกคํา อําเภอนาด้วง จังหวัดเลย
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที 8 จํานวน 200,000 บาท
-พืนที หมู่ที 8 บ้านใหม่สันติธรรม ตําบลนาดอกคํา อําเภอนาด้วง 
จังหวัดเลย
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

โครงการติดตังไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ หมุ่ที 6,7 และ 12 จํานวน 150,000 บาท
-พืนที หมู่ที 6,7และ12  ตําบลนาดอกคํา อําเภอนาด้วง จังหวัดเลย
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

โครงการติดตังไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ หมู่ที 3 และ 10 จํานวน 150,000 บาท
-พืนที หมู่ที 3และ10  ตําบลนาดอกคํา อําเภอนาด้วง จังหวัดเลย
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าพืนทีการเกษตร  สายภูซาง-ห้วยโป่ง
หมู่ที 3

จํานวน 100,000 บาท

-พืนทีหมู่ที 3 บ้านโพนสว่าง ตําบลนาดอกคํา 
อําเภอนาด้วง จังหวัดเลย
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าพืนทีการเกษตร สายซําตองหนัง หมู่ที 1 จํานวน 200,000 บาท
-พืนทีหมู่ที 1 บ้านห้วยเตย ตําบลนาดอกคํา 
อําเภอนาด้วง จังหวัดเลย
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าพืนทีการเกษตร สายบ้านน้อยสามัคคี-
หนองปลานิล หมู่ที 7

จํานวน 100,000 บาท

-พืนทีหมู่ที 7 บ้านร่มเย็น ตําบลนาดอกคํา 
อําเภอนาด้วง จังหวัดเลย
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าพืนทีการเกษตร สายป่าสัก-วัดภูกอย
หมู่ที 5

จํานวน 300,000 บาท

-พืนทีหมู่ที 5 บ้านพะเนียง ตําบลนาดอกคํา 
อําเภอนาด้วง จังหวัดเลย
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าพืนทีการเกษตร สายผาขาว  หมู่ที 8 จํานวน 50,000 บาท
-พืนทีหมู่ที 8 บ้านใหม่สันติธรรม ตําบลนาดอกคํา 
อําเภอนาด้วง จังหวัดเลย
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าพืนทีการเกษตร สายผาล้อม-ผาป่อง
หมู่ที 8

จํานวน 50,000 บาท

-พืนทีหมู่ที 8 บ้านใหม่สันติธรรม ตําบลนาดอกคํา 
อําเภอนาด้วง จังหวัดเลย
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
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โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าพืนทีการเกษตร สายผาแสนคํา หมู่ที 4 จํานวน 30,000 บาท
-พืนทีหมู่ที 4 บ้านห้วยตาด ตําบลนาดอกคํา 
อําเภอนาด้วง จังหวัดเลย
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าพืนทีการเกษตร สายภูตูม หมู่ที 4 จํานวน 70,000 บาท
-พืนที หมู่ที 4 บ้านห้วยตาด ตําบลนาดอกคํา 
อําเภอนาด้วง จังหวัดเลย
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าพืนทีการเกษตร สายภูบ่อ หมู่ที 2 จํานวน 100,000 บาท
-พืนที หมู่ที 2 บ้านนาดอกคํา ตําบลนาดอกคํา 
อําเภอนาด้วง จังหวัดเลย
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าพืนทีการเกษตร สายวังเย็น-ห้วยปอบ 
หมู่ที 10

จํานวน 100,000 บาท

-พืนที หมู่ที 10 บ้านวังเย็น ตําบลนาดอกคํา 
อําเภอนาด้วง จังหวัดเลย
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าพืนทีการเกษตร สายห้วยโกนค้อ
ตอนล่าง หมู่ที 6

จํานวน 100,000 บาท

-พืนทีหมู่ที 6 บ้านนําสวยห้วยปลาดุก ตําบลนาดอกคํา 
อําเภอนาด้วง จังหวัดเลย
(ตังจ่ายจาดเงินอุดหนุนทัวไป)

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าพืนทีการเกษตร สายห้วยขามป้อม
ตอนกลาง หมู่ที 12

จํานวน 20,000 บาท

-พืนทีหมู่ที 12 บ้านภูแผงม้า ตําบลนาดอกคํา 
อําเภอนาด้วง จังหวัดเลย
(ตังจ่ายจาดเงินอุดหนุนทัวไป)

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าพืนทีการเกษตร สายห้วยขามป้อม
ตอนบน  หมู่ที 12

จํานวน 30,000 บาท

-พืนทีหมู่ที 12 บ้านภูแผงม้า ตําบลนาดอกคํา 
อําเภอนาด้วง จังหวัดเลย
(ตังจ่ายจาดเงินอุดหนุนทัวไป)

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าพืนทีการเกษตร สายห้วยขามป้อมตอน
ล่าง
หมู่ที 12

จํานวน 50,000 บาท

-พืนทีหมู่ที 12 บ้านภูแผงม้า ตําบลนาดอกคํา 
อําเภอนาด้วง จังหวัดเลย
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าพืนทีการเกษตร สายห้วยปอบตอนล่าง 
หมู่ที 17

จํานวน 100,000 บาท

-พืนทีหมู่ที 17 บ้านห้วยตาดใต้ ตําบลนาดอกคํา 
อําเภอนาด้วง จังหวัดเลย
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าพืนทีการเกษตร สายห้วยราช หมุ่ที 16 จํานวน 200,000 บาท
-พืนทีหมู่ที 16 บ้านหนองเป็ดก่า ตําบลนาดอกคํา 
อําเภอนาด้วง จังหวัดเลย
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
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โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าพืนทีการเกษตร สายห้วยสีโสมตอนล่าง 
หมู่ที 9

จํานวน 100,000 บาท

-พืนทีหมู่ที 9 บ้านโคกหินใต้ ตําบลนาดอกคํา 
อําเภอนาด้วง จังหวัดเลย
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

โครงการเสริมผิวจราจรภายในหมู่บ้านผิวจราจร Asphaltic Concrete 
หมู่ที 11

จํานวน 105,000 บาท

-พืนทีหมู่ที 11 บ้านอนามัย ตําบลนาดอกคํา 
อําเภอนาด้วง จังหวัดเลย
(ตังจ่ายจาดเงินอุดหนุนทัวไป)

โครงการเสริมผิวจราจรภายในหมู่บ้านผิวจราจร Asphaltic Concrete 
หมู่ที 16

จํานวน 200,000 บาท

-พืนทีหมู่ที 16 บ้านหนองเป็ดก่า ตําบลนาดอกคํา 
อําเภอนาด้วง จังหวัดเลย
(ตังจ่ายจาดเงินอุดหนุนทัวไป)

โครงการเสริมผิวจราจรภายในหมู่บ้านผิวจราจร Asphaltic Concrete 
หมู่ที 17

จํานวน 60,000 บาท

-พืนทีหมู่ที 17 บ้านห้วยตาดใต้ ตําบลนาดอกคํา 
อําเภอนาด้วง จังหวัดเลย
(ตังจ่ายจาดเงินอุดหนุนทัวไป)

โครงการเสริมผิวจราจรภายในหมู่บ้านผิวจราจร Asphaltic Concrete 
หมู่ที 9

จํานวน 200,000 บาท

-พืนทีหมู่ที 9 บ้านโคกหินใต้ ตําบลนาดอกคํา 
อําเภอนาด้วง จังหวัดเลย
(ตังจ่ายจาดเงินอุดหนุนทัวไป)

โครงการเสริมผิวจราจรภายในหมู่บ้านผิวจราจร Asphaltic Concrete
หมู่ที 14

จํานวน 200,000 บาท

-พืนที หมู่ที 14 บ้านโนนตะวัน ตําบลนาดอกคํา 
อําเภอนาด้วง จังหวัดเลย
(ตังจ่ายจาดเงินอุดหนุนทัวไป)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 440,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 390,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 390,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมวันคนพิการ จํานวน 15,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ
เช่น  ค่าจัดสถานที  ค่าจัดกิจกรรม  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์   ฯลฯ    
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ จํานวน 15,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ
เช่น  ค่าจัดสถานที  ค่าจัดกิจกรรม  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ฯลฯ    
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมวันสตรีสากล จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ
ค่าพาหนะ  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง – เครืองดืม  ฯลฯ 
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
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ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตังครรภ์ไม่
พร้อมฯ

จํานวน 30,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ
เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  
ค่าวิทยากร  ค่าใบเกียรติบัตร  ฯลฯ    
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและวันต่อต้านยา
เสพติดโลก

จํานวน 30,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ 
เช่น   ค่าวิทยากร  ค่าวัสดุอุปกรณ์   ค่าจัดสถานที  
ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง- เครืองดืม   ฯลฯ 
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมเพิมศักยภาพด้านเทคโนโลยีให้กับชุมชน จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ 
เช่น   ค่าวิทยากร  ค่าวัสดุอุปกรณ์   ค่าจัดสถานที  
ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง- เครืองดืม   ฯลฯ 
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชน สตรี 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสฯ

จํานวน 30,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ
เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  
ค่าวิทยากร  ค่าใบเกียรติบัตร  ฯลฯ    
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของสตรีในตําบลนาดอกคํา จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ 
เช่น   ค่าวิทยากร  ค่าวัสดุอุปกรณ์   ค่าจัดสถานที  
ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง- เครืองดืม   ฯลฯ 
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

จํานวน 110,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ  ดังนี
-โครงการขับเคลือนการน้อมนําหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต 
จํานวน   30,000  บาท  
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
-โครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
จํานวน   30,000  บาท  
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
-โครงการศึกษาดูงานเกียวกับเศรษฐกิจพอเพียง  
จํานวน  50,000  บาท   
-เพือส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในตําบลนาดอกคํา 
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมเกียวกับโรคเอดส์ อนามัยเจริญพันธ์และการ
แก้ไขปัญหาเด็กวัยรุ่นดืมสุราก่อนวัยอันควร

จํานวน 15,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ 
เช่น   ค่าวิทยากร  ค่าวัสดุอุปกรณ์   ค่าจัดสถานที  
ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง- เครืองดืม   ฯลฯ 
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
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ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมประดิษฐ์เครืองใช้จากหลอด/ซองกาแฟให้กับ
กลุ่มสตรีในตําบลนาดอกคํา

จํานวน 15,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ 
เช่น   ค่าวิทยากร  ค่าวัสดุอุปกรณ์   ค่าจัดสถานที  
ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง- เครืองดืม   ฯลฯ 
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมส่งเสริมทักษะอาชีพแก่คนพิการ ผู้ดูแลคน
พิการในตําบลนาดอกคํา "หลักสูตรการทําพรมเช็ดเท้า"

จํานวน 15,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ 
เช่น   ค่าวิทยากร  ค่าวัสดุอุปกรณ์   ค่าจัดสถานที  
ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง- เครืองดืม   ฯลฯ 
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ การทําไม้กวาดทางมะพร้าวให้
กับผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส

จํานวน 15,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ 
เช่น   ค่าวิทยากร  ค่าวัสดุอุปกรณ์   ค่าจัดสถานที  
ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง- เครืองดืม   ฯลฯ 
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้เกียวกับสิทธิประโยชน์ของคนพิการ
ในตําบลนาดอกคํา

จํานวน 20,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ 
เช่น   ค่าวิทยากร  ค่าวัสดุอุปกรณ์   ค่าจัดสถานที  
ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง- เครืองดืม   ฯลฯ 
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 50,000 บาท

อุดหนุนศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอําเภอนาด้วง  
จังหวัดเลย(ศป.ปส.อ.นาด้วงจ.เลย)
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 250,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 250,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายตามโครงการการจัดแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ
 เช่น  ค่าชุดกีฬา  ค่าอุปกรณ์กีฬา  ค่ารางวัล  
 ค่าอาหารและเครืองดืม   ค่าสนับสนุนการแข่งขันกีฬา  ฯลฯ  
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

ค่าใช้จ่ายตามโครงการกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาเทศบาลสัมพันธ์
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
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ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬานาดอกคําคัพ จํานวน 50,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ
  เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าตกแต่งสถานที  
  ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน  ค่าสนับสนุนการแข่งขันกีฬา  
  ค่ารางวัล  ค่าถ้วยรางวัล  ค่าใบประกาศเกียรติคุณ  ฯลฯ 
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดแข่งขันกีฬาท้องถินสัมพันธ์อําเภอนาด้วง จํานวน 100,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ
 เช่น  ค่าชุดกีฬา  ค่าอุปกรณ์กีฬา  ค่ารางวัล  
 ค่าอาหารและเครืองดืม   ค่าสนับสนุนการแข่งขันกีฬา  ฯลฯ  
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน อําเภอนาด้วงคัพ จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันนาด้วงคัพ เนืองจากทุกปีเทศบาลตําบลนาดอกคําได้มี
เด็กและเยาวชนให้ความสนใจเรืองกีฬาฟุตบอลและได้เป็น
ตัวแทนระดับตําบลเข้าแข่งขันกีฬาอําเภอนาด้วงคัพเพือคัด
เลือกตัวแทนระดับอําเภอ
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 617,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 482,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 482,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมวันจักรี จํานวน 1,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช่จ่ายในการดําเนินการ
 เช่น  ค่าป้าย  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ฯลฯ
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

จํานวน 20,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช่จ่ายในการดําเนินการ
 เช่น  ค่าป้าย  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ฯลฯ
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมวันปิยมหาราช จํานวน 1,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช่จ่ายในการดําเนินการ
 เช่น  ค่าซือดอกไม้  ค่าวัสดุอุปกรณ์  
 ในการจัดทําพวงมาลา  ฯลฯ  
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ จํานวน 5,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช่จ่ายในการดําเนินการ
 เช่น  ค่าป้าย  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ฯลฯ
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีบังไฟในตําบลนาดอกคํา จํานวน 150,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช่จ่ายในการดําเนินการ
 เช่น  ค่าสนับสนุนชุมชนในการจัดกิจกรรม  
 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ฯลฯ  
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
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ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีบุญเบิกบ้าน(ม.6,7และ12) จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช่จ่ายในการดําเนินการ
 เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารถวายพระสงฆ์  ฯลฯ  
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีเปิดถําประกายเพชร จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช่จ่ายในการดําเนินการ
 เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหารถวายพระสงฆ์  ฯลฯ  
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 150,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ
  เช่น  ค่าจัดทํากระทง  ค่าตกแต่งสถานที  ค่าวัสดุอุปกรณ์  
  ค่าสนับสนุนการแต่งกายผู้เข้าประกวด   
  ค่ารางวัลการประกวดกระทง  ค่ารางวัลการประกวด
  นางนพมาศ  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง-เครืองดืม  ฯลฯ  
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีสรงนําพระถําผายา จํานวน 40,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช่จ่ายในการดําเนินการ
 เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการสรงนําพระ  
 ค่าอาหารถวายพระสงฆ์  ฯลฯ  
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช่จ่ายในการดําเนินการ
  เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์ หล่อเทียนพรรษา  ค่าเครืองไทยธรรม  
  ปัจจัยถวายพระสงฆ์  ฯลฯ  
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

ค่าใช้จ่ายตามโครงการร่วมสืบทอดประเพณีบุญซําฮะ จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเข้าร่วมรําบวงสรวงศาลหลักเมือง 
จังหวัดเลย
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช่จ่ายในการดําเนินการ
 เช่น  ค่าจัดสถานที  ค่าสนับสนุนชุมชนในการจัดกิจกรรม  
 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์   ฯลฯ 
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

โครงการวันวิสาขบูชา จํานวน 5,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช่จ่ายในการดําเนินการ
 เช่น  ค่าซือดอกไม้  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ฯลฯ  
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

งบเงินอุดหนุน รวม 135,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 135,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 135,000 บาท

อุดหนุนอําเภอนาด้วง  แยกเป็น
- งานรัฐพิธี                               15,000  บาท
- ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเทียว(งานภูคร่าว)    100,000  บาท
-งานกาชาดดอกฝ้ายบาน สืบสายวัฒนธรรมไทเลย   20,000  บาท
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
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งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทียว รวม 90,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 90,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายตามโครงการประเมินศักยภาพแหล่งท่องเทียว จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ เช่น การรสํารวจข้อมูล จัดเก็บข้อมูล
เพือประกอบการประเมินศักยภาพแหล่งท่องเทียว
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

ค่าใช้จ่ายตามโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมการท่องเทียว จํานวน 30,000 บาท
-เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่การท่องเทียวของตําบล
นาดอกคํา ได้แก่ จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าแผ่นพับ ค่าจัดทําสือ
ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนๆ อันเกียวเนือง ฯลฯ
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

ค่าใช้จ่ายในด้านการส่งเสริมการท่องเทียว จํานวน 30,000 บาท
งานส่งเสริมบริการการท่องเทียว  เช่น พัฒนาเครือข่ายการท่องเทียวเชิง
นิเวศน์ระดับท้องถิน การจัดตังคณะกรรมการท่องเทียวชุมชน ฯลฯ
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 250,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 250,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนืองมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

จํานวน 150,000 บาท

-เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  
 อันเนืองมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
 สยามบรมราชกุมารี
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ,วันต้นไม้โลกและโครงการ "รักนํา รักป่า 
รักษาแผ่นดิน"

จํานวน 50,000 บาท

เพือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรนําและป่าไม้   
 -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ
 เช่น   ค่าป้าย   ค่าวัสดุอุปกรณ์  ฯลฯ 
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

โครงการส่งเสริมการดําเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(อ่าง
เก็บนําห้วยนําสวย)

จํานวน 50,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ
 เช่น   ค่าป้าย   ค่าวัสดุอุปกรณ์  ฯลฯ 
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 18,717,466 บาท
งบกลาง รวม 18,717,466 บาท
งบกลาง รวม 18,717,466 บาท
ค่าชําระหนีเงินต้น จํานวน 1,000,000 บาท

เพือชําระเงินต้นกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)
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ค่าชําระดอกเบีย จํานวน 339,000 บาท
เพือชําระดอกเบียกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 270,083 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง
โดยคํานวณจ่ายร้อยละ 5 ของค่าจ้าง ทีเทศบาลจะต้องสมทบ
ในฐานะนายจ้าง
(ตังจ่ายจากเงินรายได้ 193,382 บาท  
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 76,701 บาท)

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 10,192,800 บาท
เพือจ่ายเป็นสงเคราะห์เบียยังชีพผู้สูงอายุทีได้รับการ
จัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 5,400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นสงเคราะห์เบียยังชีพผู้พิการทีได้รับการ
จัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นสงเคราะห์เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ทีได้รับการ
จัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

สํารองจ่าย จํานวน 306,919 บาท
เพือจ่ายในกรณีฉุกเฉิน เกียวกับอุบัติเหตุ  
หรือกรณีทีจําเป็นเร่งด่วนทีต้องจ่ายในกิจการต่างๆ 
ในอํานาจหน้าทีของเทศบาล
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 618,664 บาท
-เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตําบลนาดอกคํา  
จํานวน    328,500   บาท
 เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตําบลนาดอกคํา
สมาชิกครบ  1  ปี จํานวน  900  รายๆละ  365  บาท
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
-เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ จํานวน    230,000    บาท
 เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลนาดอกคําร่วมกับ สปสช.
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
-เงินค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  จํานวน  35,164 บาท
 เพือเป็นค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
จากรายรับจริงปีทีผ่านมา (งบฯ ปี 2559) 
จํานวน   21,055,916.42  บาท
ค่าบํารุงร้อยละเศษหนึงส่วนหกของรายรับจริง  
คํานวนได้ 35,163.38 บาท  ตังไว้  35,164 บาท
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
-ค่าชําระหนีโครงการเศรษฐกิจชุมชน   จํานวน     10,000    บาท
 เพือชําระหนีเศรษฐกิจชุมชน บช.1 และ บช.2
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
-ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการศึกษาองค์ความบุคลากร  
จํานวน 15,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นทุนการศึกษาสําหรับครูผู้ดูแลเด็ก  
ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถินกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 440,000 บาท
ส่งเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ    
ข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.)
โดยคํานวณดังนี  รายได้ (ไม่รวมเงินอุดหนุน)
22,000,000  บาท  ยอดตังจ่าย  กบท.  
22,000,000 X 2  = 440,000
  100
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)
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