
รวม บาท

รวม บาท

รวม บาท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2564

เทศบำลต ำบลนำดอกค ำ

อ ำเภอนำด้วง   จังหวัดเลย

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 66,877,522 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยก

เปน็

แผนงานบรหิารงานทั่วไป

งานบรหิารทั่วไป 17,394,880

งบบคุลากร 12,945,380
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เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,659,640

เงินเดือนนำยก/รองนำยกเทศมนตรี 695,520

เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนนำยกเทศมนตรี/รองนำยกเทศมนตรี  แยกเป็น

-ต ำแหน่งนำยกเทศมนตรี  1  อัตรำ  จ ำนวน  27,600 บำท/เดือน

-ต ำแหน่งรองนำยกเทศมนตรี  2  อัตรำ  จ ำนวน  15,180  บำท/เดือน

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)

เงินค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยก/รองนำยกเทศมนตรี 120,000

เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยกเทศมนตรี/         รอง

นำยกเทศมนตรี  แยกเป็น

-ต ำแหน่งนำยกเทศมนตรี  1  อัตรำ  จ ำนวน  4,000 บำท/เดือน

-ต ำแหน่งรองนำยกเทศมนตรี  2  อัตรำ  จ ำนวน  3,000  บำท/เดือน

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)

เงินค่ำตอบแทนพิเศษนำยก/รองนำยกเทศมนตรี 120,000

เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนพเิศษนำยกเทศมนตรี/รองนำยกเทศมนตรี 

แยกเป็น

-ต ำแหน่งนำยกเทศมนตรี  1  อัตรำ  จ ำนวน  4,000 บำท/เดือน

-ต ำแหน่งรองนำยกเทศมนตรี  2  อัตรำ  จ ำนวน  3,000  บำท/เดือน

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)

งำนนโยบำยและแผน เทศบำลต ำบลนำดอกค ำ อ ำเภอนำด้วง จังหวัดเลย



จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

รวม บาท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

เงินประจ ำต ำแหน่ง 318,000

-เพื่อจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งของข้ำรำชกำรท้องถิ่น ส ำนักปลัด จ ำนวน 

จ ำนวน 5 รำย

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 2,801,250

-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักจ้ำง ส ำนักปลัด จ ำนวน 13 รำย

-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักจ้ำงทั่วไป ส ำนักปลัด จ ำนวน 6 รำย

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)

เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนเลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี/ที่ปรึกษำ

นำยกเทศมนตรี  แยกเป็น

-ต ำแหน่งเลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี 1 อัตรำ จ ำนวน  9,660 บำท/เดือน

-ต ำแหน่งที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี 1 อัตรำ จ ำนวน  6,900 บำท/เดือน

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)

เงินค่ำตอบแทนสมำชิกสภำองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 1,490,400

เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนสมำชิกสภำเทศบำล  แยกเป็น

-ต ำแหน่งประธำนสภำเทศบำล  1  อัตรำ  จ ำนวน  15,180 บำท/เดือน

-ต ำแหน่งรองประธำนสภำเทศบำล 1 อัตรำ จ ำนวน 12,420 บำท/เดือน

-ต ำแหน่งสมำชิกสภำเทศบำล  10  อัตรำ  จ ำนวน  9,660 บำท/เดือน

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)

เงินค่ำตอบแทนอ่ืน 35,000
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เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนอื่น

-ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรสภำท้องถิ่นที่ปฏิบัติหน้ำที่เกี่ยวกับกิจกำรของสภำ

เทศบำล

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 10,285,740

เงินเดือนพนักงำน 7,040,000

-เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนเทศบำล ส ำนักปลัด จ ำนวน 20 รำย

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)

เงินค่ำตอบแทนเลขำนุกำร/ที่ปรกึษำนำยกเทศมนตรี 198,720

งำนนโยบำยและแผน เทศบำลต ำบลนำดอกค ำ อ ำเภอนำด้วง จังหวัดเลย
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รวม บาท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบตัิรำชกำรอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 120,000

-เพื่อจ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพเิศษแก่พนักงำนเทศบำล

ลูกจ้ำง และพนักงำนจ้ำงที่มีสิทธิ ์ จ ำนวน  100,000 บำท

-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนนักเรียน/นักศึกษำช่วยงำนเทศบำลช่วงปิดภำคเรียน

จ ำนวน  20,000  บำท

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบตัิงำนนอกเวลำรำชกำร 10,000

-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร

ของพนักงำนเทศบำล  ลูกจ้ำงและพนักงำนจ้ำง

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)

ค่ำเช่ำบำ้น 300,000

-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนหรือค่ำเช่ำซ้ือ  

ผ่อนช ำระเงินกู้ช ำระรำคำบ้ำนให้แก่พนักงำนเทศบำล

ตำมสิทธ ิ ส ำนักปลัด  จ ำนวน  300,000  บำท

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบตุร 84,000

-เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรแก่พนักงำนเทศบำล ส ำนักปลัด  

จ ำนวน  84,000  บำท

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง 126,490

-เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำครองชีพพนักจ้ำงตำมภำรกิจและพนักงำนจ้ำงทั่วไป  

ส ำนักปลัด จ ำนวน 19 รำย

งบด าเนินงาน 3,412,000

ค่าตอบแทน 514,000
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งำนนโยบำยและแผน เทศบำลต ำบลนำดอกค ำ อ ำเภอนำด้วง จังหวัดเลย



รวม บาท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำรับรองในกำรต้อนรับบุคคลหรือบุคคลที่มำตรวจงำนหรือเยีย่ม

เทศบำลตำมระเบียบที่ก ำหนด จ ำนวน  30,000  บำท

-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำรับรองในกำรประชุมสภำท้องถิ่นหรือคณะกรรมกำร

หรือคณะอนุกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งต้ังตำมกฏหมำย  หรือระเบียบ หรือ

หนังสือส่ังกำรของกระทรวงมหำดไทย  หรือกำรประชุมระหวำ่งองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นกับรัฐวสิำหกิจ หรือเอกชน  จ ำนวน  30,000  บำท

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)     

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบรกิำร

ค่ำจ้ำงเหมำในกำรด ำเนินกำรหรอืจัดท ำสิ่งของต่ำง ๆ 50,000

-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำป้ำยประชำสัมพนัธต่์ำง ๆ ค่ำถ่ำยเอกสำร  

ค่ำเยบ็หนังสือหรือเข้ำปกหนังสือ  ค่ำรับหนังสือวำรสำรเกี่ยวกับ

กฏหมำยควำมรู้ทำงวชิำกำร  และกำรปฏิบัติงำน  และค่ำจัดท ำวำรสำร  แผ่น

พบั  จดหมำยข่ำว กำรประชำสัมพนัธเ์ผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร  ค่ำธรรมเนียม

ต่ำง ๆ ฯลฯ 

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)
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ค่ำจ้ำงเหมำบรกิำร 540,000

-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรแรงงำนต่ำง ๆ จ ำนวน  20  คน

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)     

ค่ำในกำรด ำเนินคดีตำมค ำพิพำกษำ 50,000

-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินคดีค ำพพิำกษำ   เช่น   ค่ำปรับ       ค่ำ

ร้ือถอนอำคำร ฯลฯ

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)     

รำยจ่ำยเก่ียวกับกำรรบัรองและพิธีกำร 60,000

ค่าใช้สอย 1,968,000

งำนนโยบำยและแผน เทศบำลต ำบลนำดอกค ำ อ ำเภอนำด้วง จังหวัดเลย
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-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร    เช่น  ค่ำลงทะเบียน   ค่ำ

เบี้ยเล้ียง ค่ำเช่ำที่พกั พำหนะ ฯลฯ  ของคณะผู้บริหำร พนักงำนเทศบำล 

พนักงำนจ้ำง  

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)     

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร(สมำชิกสภำเทศบำล) 50,000

-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร   เช่น   ค่ำลงทะเบียน   ค่ำ

เบี้ยเล้ียง ค่ำเช่ำที่พกั ค่ำพำหนะ ฯลฯ  ของสมำชิกสภำเทศบำล  

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)      

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบตัิรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืน ๆ

ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรกำรเลือกตั้งผู้บรหิำรท้องถ่ินและสมำชิกสภำท้องถ่ิน 800,000

-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนิ่นกำรกำรเลือกต้ัง ผู้บริหำรท้องถิ่นและ

สมำชิกสภำท้องถิ่น เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 

3675 ลงวนัที่  6 กรกฎำคม  2561

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)     

ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรจัดท ำวำรสำรประชำสัมพันธ์เผยแพรข่้อมูลข่ำวสำร

กิจกรรมต่ำง ๆ

50,000

-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรจัดท ำวำรสำรประชำสัมพนัธเ์ผยแพร่

ข้อมูลข่ำวสำรกิจกรรมต่ำง ๆ ได้แก ่จัดท ำแผ่นพบั ประชำสัมพนัธ์ จดหมำย

ข่ำว จัดท ำส่ือส่ิงพมิพ ์หนังสือพมิพ์ ค่ำป้ำยประชำสัมพนัธต่์ำง ๆ ค่ำเยบ็หนังสือ

เข้ำปกหนังสือ และค่ำวสัดุที่เกี่ยวเนื่องกิจกรรม ฯลฯ

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)

ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรพัฒนำบคุลำกรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพ 20,000

-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน  เช่น ค่ำวทิยำกร  วสัดุอุปกรณ์ จัด

สถำนที่ อำหำร อำหำรวำ่งและเคร่ืองด่ืม ฯลฯ

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)     

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร(คณะผู้บรหิำร พนักงำนเทศบำลและ

พนักงำนจ้ำง)

100,000
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งำนนโยบำยและแผน เทศบำลต ำบลนำดอกค ำ อ ำเภอนำด้วง จังหวัดเลย



จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท
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จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

โครงกำรอบรมกฏหมำยเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 10,000

-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนิ่นกำร เช่น ค่ำวทิยำกร  ค่ำจัดสถำนที ่ค่ำ

จัดกิจกรรม ค่ำป้ำย ค่ำอำหำร อำหำรวำ่งและเคร่ืองด่ืม ฯลฯ 

-เป็นไปตำมพรบ.เทศบำล พ.ศ. 2496  และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที ่14)    พ.ศ.

2562  มำตรำ 50(1)

-เป็นไปตำมแผนพฒันำท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) หน้ำ  83  ล ำดับที่ 35

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)     

ค่ำบ ำรงุรกัษำและซ่อมแซม 200,000

-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพยสิ์น เช่น เคร่ืองคอมพวิเตอร์ 

เคร่ืองถ่ำยเอกสำร รถยนต์  ฯลฯ

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)     

โครงกำรติดตั้งอินเตอรเ์น็ตส ำหรบังำนกิจกำรสภำฯ 8,000

-เพื่อเป็นค่ำใช่จ่ำยในกำรติดต้ังอินเตอร์เน็ตส ำหรับงำนกิจกำรสภำฯ

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)

โครงกำรปรบัปรงุภูมิทัศน์หน้ำส ำนักงำนเทศบำล(ช่วงเทศกำลปใีหม)่ 10,000

-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนิ่นกำร เช่น ค่ำจัดซ้ือไม้ดอกไม้ประดับ วสัดุ

อุปกรณ์ตกแต่งภูมิทัศน์ให้สวยงำม ฯลฯ

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)     

โครงกำรปรบัปรงุห้องกิจกำรสภำฯ 20,000

-เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนปรับปรุงห้องกิจกำรสภำ

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)
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งำนนโยบำยและแผน เทศบำลต ำบลนำดอกค ำ อ ำเภอนำด้วง จังหวัดเลย



รวม บาท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

วัสดุงำนบำ้นงำนครวั 30,000

-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือ ถ้วยชำม ช้อนส้อม  ถำด แก้วน้ ำ ชุดกำแฟ ผงซักฟอก 

สบู่ น้ ำยำดับกล่ิน แปรง ไม้กวำด  ฯลฯ

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)     

  วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 30,000

-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือ วสัดุยำนพำหนะและขนส่ง   เช่น   แบตเตอร่ี    ยำง

รถยนต์  น้ ำมันเบรก ไฟหน้ำ ไฟเบรก ฯลฯ

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)     

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 210,000

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ดังนี้

-น้ ำมันเชื้อเพลิงส ำหรับยำนพำหนะ  จ ำนวน  200,000  บำท

-น้ ำมันเชื้อเพลิงส ำหรับเคร่ืองตัดหญ้ำ  จ ำนวน  10,000  บำท

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)

ค่าวัสดุ 490,000

วัสดุส ำนักงำน 200,000

-เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆที่จ ำเป็นต้องใช้ในส ำนักงำน เช่น ค่ำกระดำษ ปำกกำ 

ดินสอ หมึก กำว แบบพมิพต่์ำง ๆ  ฯลฯ

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)

วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 20,000

-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือ ฟวิล์ เทปพนัสำยไฟฟำ้ สำยไฟฟำ้  หลอดไฟฟำ้ ปล๊ัก

ไฟฟำ้ สวติซ์ไฟฟำ้ เบรกเกอร์ ฯลฯ

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)     
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งำนนโยบำยและแผน เทศบำลต ำบลนำดอกค ำ อ ำเภอนำด้วง จังหวัดเลย



รวม บาท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

ค่ำน้ ำประปำ ค่ำน้ ำบำดำล 25,000

-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำน้ ำประปำส ำนักงำนเทศบำล   ศูนยป์้องกันและบรรเทำ  สำ

ธำรณภัย ศูนยพ์ฒันำเด็กเล็ก ฯลฯ

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)

ค่ำบรกิำรโทรศัพท์ 100,000

-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำโทรศัพท์ส ำนักงำน ค่ำเช่ำหมำยเลขโทรศัพท์

ค่ำบ ำรุงรักษำสำย ค่ำเช่ำพื้นที่โฮมเพจ ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับ กำรใช้ระบบ

อินเตอร์เน็ต และค่ำส่ือสำรอื่น ฯลฯ

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)

ค่ำบรกิำรไปรษณยี์ 15,000

-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำไปรษณียโ์ทรเลข ค่ำธนำณัติ แสตมป ์ฯลฯ

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)

ค่าสาธารณปูโภค 440,000

ค่ำไฟฟ้ำ 300,000

-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำกระแสไฟฟำ้ส ำนักงำน ศูนยพ์ฒันำเด็กเล็ก ฯลฯ

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)
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งำนนโยบำยและแผน เทศบำลต ำบลนำดอกค ำ อ ำเภอนำด้วง จังหวัดเลย



รวม บาท

รวม บาท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

เก้ำอ้ีน่ังท ำงำน 8,400

-เก้ำอี้นั่งท ำงำน จ ำนวน 4 ตัว ๆ ละ 2,100 บำท                         (งำน

ธรุกำร,งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย,งำนสวสัดิกำรสังคม)

-เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 

ลงวนัที่ 9 มิถุนำยน 2559 รำคำตำมท้องตลำด

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)     

ตู้เหล็กเก็บเอกสำร 2 บำน 9,000

-ตู้เหล็กเก็บเอกสำร 2 บำน จ ำนวน 2 หลัง ๆ ละ 4,500 บำท          (งำน

ธรุกำร,งำนสำธำรณสุข,งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย)

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)

ตู้เหล็กใส่แฟ้มเอกสำร 2 ชั้น 20 ช่อง 3,500

-ตู้เหล็กใส่แฟม้เอกสำร  2  ชั้น  20  ช่อง จ ำนวน  1  หลัง             (งำน

สำธำรณสุข)                                                                -เป็นไปตำม

หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 

ลงวนัที่ 9 มิถุนำยน 2559 รำคำตำมท้องตลำด

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)     

โต๊ะท ำงำน(เหล็ก) 18,000

-โต๊ะท ำงำน(เหล็ก)  รำคำ 6,000 บำท จ ำนวน 3 ตัว

(งำนธรุกำร,งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย,งำนสวสัดิกำรสังคม)

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)

พัดลมโคจร 1,700

-เพื่อจัดซ้ือพดัลมโคจร ขนำดใบพดั 48 นิ้ว ใบพดัเหล็กเคลือบพเิศษทนทำน

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)

งบลงทุน 1,037,500

ค่าครภุัณฑ์ 1,037,500

ครภุัณฑ์ส ำนักงำน
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งำนนโยบำยและแผน เทศบำลต ำบลนำดอกค ำ อ ำเภอนำด้วง จังหวัดเลย



จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

พดัลมติดฝำผนัง จ ำนวน 3 ตัวๆ ละ 1,500 บำท

(ศูนย ์อพ.สธ. ,งำนสวสัดิกำรสังคม)

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)

เครือ่งตัดหญำ้ 9,500

-เคร่ืองตัดหญ้ำ แบบข้อแข็ง จ ำนวน 1 เคร่ือง (อพ.สธ.)

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)

เครือ่งท ำน้ ำเย็น-น้ ำรอ้น 5,000

ครภุัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครือ่งคอมพิวเตอร ์ส ำหรบังำนส ำนักงำน 66,000

-เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส ำหรับงำนส ำนักงำน เคร่ืองละ 22,000 บำท จ ำนวน 3 

เคร่ือง (งำนบริหำรงำนทั่วไป(อพ.สธ.),งำนสวสัดิกำรสังคม,

งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย)

ส ำหรับงำนส ำนักงำน(ขนำดจอไม่น้อยกวำ่ 19 นิ้ว)

คุณลักษณะพื้นฐำน   

-มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกวำ่ 2 แกนหลัก (2 core) 

 มีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำพื้นฐำนไม่น้อยกวำ่  3.3 GHz  หรือดีกวำ่  

จ ำนวน 1 หน่วย

-มีหน่วยควำมจ ำหลัก(RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวำ่ มีขนำดไม่น้อยกวำ่  4 GB

'-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive)  ชนิด SATA หรือดีกวำ่ ขนำดควำมจุไม่

น้อยกวำ่  1 TB 

ครภุัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง

รถน่ังส่วนกลำง 854,000

รถบรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ขนำด 1 ตัน ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ ำกวำ่

 2,400 ซีซี หรือก ำลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ำกวำ่ 110 กิโลวตัต์ ขับเคล่ือน 2 ล้อ

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)

ครภุัณฑ์งำนบำ้นงำนครวั
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พัดลมติดฝำผนัง 4,500

งำนนโยบำยและแผน เทศบำลต ำบลนำดอกค ำ อ ำเภอนำด้วง จังหวัดเลย



จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

หรือชนิด Solid State Drive ขนำดควำมจุไม่น้อยกวำ่  120 GB  จ ำนวน 1 

หน่วย

-ม ีDVD-RW หรือดีกวำ่ จ ำนวน 1 หน่วย

-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย  (Network  Interface)  แบบ  

10/100/1000  Base-T หรือดีกวำ่   จ ำนวนไม่น้อยกวำ่  1 ช่อง

-มีแป้นพมิพ ์และเม้ำส์

-มีจอภำพแบบ LCD หรือดีกวำ่ ม ีContrast Ratio ไม่น้อยกวำ่ 600 :1  และ

มีขนำดไม่น้อยกวำ่ 19 นิ้ว  

 (ตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์  2563)  

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)"     
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เคร่ืองพมิพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพมิพ(์Ink Tank 

Printer) จ ำนวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 8,000 บำท

"-เคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์ หรือชนิด LED  ขำวด ำ   

ชนิด Network  แบบที่ 1 (27 หน้ำ/นำที)  จ ำนวน  1  เคร่ือง

(งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย,งำนสำธำรณสุข)

คุณลักษณะพื้นฐำน 

-มีควำมละเอียดในกำรพมิพไ์ม่น้อยกวำ่ 1,200x1,200 dpi

-มีควำมเร็วในกำรพมิพร่์ำงไม่น้อยกวำ่ 27 หน้ำต่อนำท(ีppm)

-สำมำรถพมิพเ์อกสำรกลับด้ำนอัตโนมัติได้

-มีหน่วยควำมจ ำ (Memory) ขนำดไม่น้อยกวำ่  64  MB

'-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ  Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกวำ่  

จ ำนวนไม่น้อยกวำ่ 1 ช่อง

-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย  (Network  Interface)  แบบ  10/100 

Base-T หรือดีกวำ่   

เครือ่งพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร/์ชนิด LED ขำวด ำ 5,900

เคร่ืองพมิพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขำวด ำ 

จ ำนวน 1 เคร่ือง (อพ.สธ.)

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)

เครือ่งพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอ้มติดตั้งถังหมึกพิมพ์   (Ink 

Tank Printer)

16,000

งำนนโยบำยและแผน เทศบำลต ำบลนำดอกค ำ อ ำเภอนำด้วง จังหวัดเลย



จ ำนวน บำท

เคร่ืองพมิพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขำวด ำ

จ ำนวน 4 เคร่ือง ๆ ละ 9,000 บำท

"เคร่ืองพมิพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขำวด ำ

จ ำนวน 1 เคร่ือง

คุณลักษณะพื้นฐำน

-เป็นอุปกรณ์ที่มีควำมสำมำรถเป็น Printer,Copier,Scanner และ Faxภำยใน

เคร่ืองเดียวกัน

-มีควำมละเอียดในกำรพมิพไ์ม่น้อยกวำ่ 600x600 dpi

-มีควำมเร็วในกำรพมิพส์ ำหรับกระดำษ A4 ไม่น้อยกวำ่ 28 หน้ำต่อนำท(ีppm)

-มีหน่วยควำมจ ำ(Memory) ขนำดไม่น้อยกวำ่ 256 MB

-สำมำรถสแกนเอกสำร ขนำด A4  ได้

-มีควำมละเอียดในกำรสแกนสูงสุด  ไม่น้อยกวำ่ 1,200x1,200 dpi

-มีถำดป้อนเอกสำรอัตโนมัติ(Auto Document Feed)

-สำมำรถถ่ำยส ำเนำเอกสำรได้

-สำมำรถท ำส ำเนำได้สูงสุดไม่น้อยกวำ่ 99 ส ำเนำ

-สำมำรถยอ่และขยำยได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์

-มีช่องเชื่อมต่อ(Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวำ่ จ ำนวนไม่น้อยกวำ่ 1 ช่อง

-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย(Network  Interface)แบบ 10/100 Base-T 

หรือดีกวำ่ จ ำนวนไม่น้อยกวำ่ 1 ช่อง

จ ำนวนไม่น้อยกวำ่  1 ช่อง  หรือ  สำมำรถใช้งำนผ่ำนเครือข่ำยไร้สำย (Wi-Fi) 

ได้

 -สำมำรถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom โดยมีถำดใส่กระดำษได้

รวมกันไม่น้อยกวำ่ 

 250 แผ่น

 (ตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์  2563)  

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)

เครือ่งพิมพ์ Multifunction เลเซอร ์หรอื LED ขำวด ำ 36,000
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งำนนโยบำยและแผน เทศบำลต ำบลนำดอกค ำ อ ำเภอนำด้วง จังหวัดเลย
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-สำมำรถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom

เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 

ลงวนัที่ 9 มิถุนำยน 2559

เกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ 2563

(งำนจัดกำรงำนทั่วไป-สภำ,งำนธรุกำร,งำนสวสัดิกำรสังคม,อพ.สธ)

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)

งำนนโยบำยและแผน เทศบำลต ำบลนำดอกค ำ อ ำเภอนำด้วง จังหวัดเลย



รวม บาท

รวม บาท

รวม บาท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

รวม บาท

รวม บาท

จ ำนวน บำท

งบด าเนินงาน 257,000

ค่าตอบแทน 100,000

ค่ำเช่ำบำ้น 60,000

-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนหรือค่ำเช่ำซ้ือ ผ่อนช ำระเงินกู้ช ำระรำคำบ้ำนให้แก่

พนักงำนเทศบำลตำมสิทธ ิ กองคลัง  จ ำนวน  60,000  บำท

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)

-เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มส ำหรับต ำแหน่งที่มีเหตุพเิศษต ำแหน่งด้ำนพสัดุ           

กองคลัง 

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)

เงินประจ ำต ำแหน่ง 60,000

-เพื่อจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งของข้ำรำชกำร กองคลัง จ ำนวน 2 รำย

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)

ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ 469,860

-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ กองคลัง จ ำนวน 2 รำย

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 370,910

-เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ จ ำนวน 2 รำย

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง 33,810

-เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำครองชีพพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ จ ำนวน 2 รำย           

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)

งานบรหิารงานคลัง 2,952,490

งบบคุลากร 2,668,590

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,668,590

เงินเดือนพนักงำน 1,686,010
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-เพื่อจ่ำยเป็นเงินพนักงำนเทศบำล กองคลัง จ ำนวน 4 รำย

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำน 48,000

งำนนโยบำยและแผน เทศบำลต ำบลนำดอกค ำ อ ำเภอนำด้วง จังหวัดเลย



จ ำนวน บำท

รวม บาท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพยสิ์น เช่น เคร่ืองคอมพวิเตอร์ 

เคร่ืองพมิพ์ ฯลฯ

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)

ค่ำจ้ำงเหมำในกำรด ำเนินกำรหรอืจัดท ำสิ่งของต่ำง ๆ 10,000

-ค่ำจ้ำงในกำรด ำเนินกำรหรือจัดท ำส่ิงของต่ำง ๆ  เช่น  ค่ำถ่ำยเอกสำร   ค่ำ

เยบ็หนังสือหรือเข้ำปกหนังสือ รับหนังสือวำรสำรเกี่ยวกับกฎหมำยควำมรู้ทำง

วชิำกำรและกำรปฏิบัติงำน ค่ำแผ่นพบัประชำสัมพนัธ์ ค่ำป้ำยประชำสัมพนัธ์

ต่ำง ๆ ค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ ฯลฯ

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)

ค่ำจ้ำงเหมำบรกิำร 27,000

-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรแรงงำนต่ำง ๆ จ ำนวน 1 คน 9,000 บำท/

เดือน 

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบตัิรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืน ๆ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 50,000

-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร เช่น ค่ำลงทะเบียน ค่ำเบี้ย

เล้ียง ค่ำเช่ำที่พกั ค่ำยำนพำหนะ ฯลฯ

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)

โครงกำรแผนที่ภำษีและทะเบยีนทรพัย์สินเพ่ิมประสิทธิภำพกำรจัดเก็บและ

พัฒนำรำยได้ของเทศบำลต ำบลนำดอกค ำ

50,000

ค่ำบ ำรงุรกัษำและซ่อมแซม 20,000

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบตุร 40,000

-เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรแก่พนักงำนเทศบำล และ

ลูกจ้ำงประจ ำ กองคลัง จ ำนวน  40,000  บำท

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)

ค่าใช้สอย 157,000

งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 หน้ำ 34

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบรกิำร

งำนนโยบำยและแผน เทศบำลต ำบลนำดอกค ำ อ ำเภอนำด้วง จังหวัดเลย



รวม บาท

รวม บาท

จ ำนวน บำท

งบลงทุน 26,900
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ค่าครภุัณฑ์ 26,900

ครภุัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครือ่งพิมพ์ชนิดเลเซอร ์หรอืชนิด ขำวด ำ 8,900

เคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขำวด ำชนิด Network 

จ ำนวน 1 เคร่ือง

คุณลักษณะพื้นฐำน

-เป็นอุปกรณ์ที่มีควำมสำมำรถเป็น Printer,Copier,Scanner และ Faxภำยใน

เคร่ืองเดียวกัน

-มีควำมละเอียดในกำรพมิพไ์ม่น้อยกวำ่ 600x600 dpi

-มีควำมเร็วในกำรพมิพส์ ำหรับกระดำษ A4 ไม่น้อยกวำ่ 28 หน้ำต่อนำท(ีppm)

-มีหน่วยควำมจ ำ(Memory) ขนำดไม่น้อยกวำ่ 256 MB

-สำมำรถสแกนเอกสำร ขนำด A4  ได้

-มีควำมละเอียดในกำรสแกนสูงสุด  ไม่น้อยกวำ่ 1,200x1,200 dpi

-มีถำดป้อนเอกสำรอัตโนมัติ(Auto Document Feed)

-สำมำรถถ่ำยส ำเนำเอกสำรได้'-สำมำรถท ำส ำเนำได้สูงสุดไม่น้อยกวำ่ 99 ส ำเนำ

-สำมำรถยอ่และขยำยได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์

-มีช่องเชื่อมต่อ(Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวำ่ จ ำนวนไม่น้อยกวำ่ 1 ช่อง

-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย(Network  Interface)แบบ 10/100 Base-T 

หรือดีกวำ่ จ ำนวนไม่น้อยกวำ่ 1 ช่อง

-มีถำดใส่กระดำษได้ไม่น้อยกวำ่ 250 แผ่น

-สำมำรถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom

เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 

ลงวนัที่ 9 มิถุนำยน 2559

เกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ 2563

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)

งำนนโยบำยและแผน เทศบำลต ำบลนำดอกค ำ อ ำเภอนำด้วง จังหวัดเลย



จ ำนวน บำท

เคร่ืองสแกนเนอร์ ส ำหรับงำนเก็บเอกสำร

คุณลักษณะพื้นฐำน

-เป็นสแกนเนอร์ชนิดป้อนกระดำษขนำด A4 อัตโนมัติ ได้ไม่น้อยกวำ่ 50 แผ่น

-สำมำรถสแกนเอกสำรได้ 2 หน้ำ แบบอัตโนมัติ

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)

สแกนเนอร ์ส ำหรบังำนเก็บเอกสำรระดับศูนย์บรกิำร 18,000
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งำนนโยบำยและแผน เทศบำลต ำบลนำดอกค ำ อ ำเภอนำด้วง จังหวัดเลย



รวม บาท

รวม บาท

รวม บาท

จ ำนวน บำท

รวม บาท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบตัิรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืน ๆ

ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรช่วยเหลือภัยพิบตัิสำธำรณภัย 200,000

-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำช่วยเหลือภัยพบิัติที่เกิดจำกเหตุสำธำรณภัย

-เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/

ว 5836 ลงวนัที่ 11 ตุลำคม 2560

-เป็นไปตำมแผนพฒันำท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) หน้ำ  94 ล ำดับที่ 6

(ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป)    

ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรซักซ้อมแผนปอ้งกันฯ 50,000

-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำร เช่น  ค่ำวทิยำกร วสัดุอุปกรณ์     จัด

สถำนที่ อำหำร อำหำรวำ่ง-เคร่ืองด่ืม ฯลฯ

-เป็นไปตำมพรบ.เทศบำล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที ่14) 

พ.ศ.2562  มำตรำ 50(1)

-เป็นไปตำมแผนพฒันำท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) หน้ำ  94  ล ำดับที่ 10

(ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป)     

โครงกำรฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบตัิกำรจิตอำสำภัยพิบตัิประจ ำองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน

40,000

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติกำรจิต

อำสำภัยพบิัติประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับการรกัษาความสงบภายใน 535,000

งบด าเนินงาน 535,000

ค่าตอบแทน 35,000

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบตัิรำชกำรอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 35,000

-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทน อปพร.และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ในกำรป้องกันภัย     

ทำงท้องถนน 7 วนัอันตรำย ช่วงเทศกำลปีใหม่และสงกรำนต์

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)     
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ค่าใช้สอย 290,000

งำนนโยบำยและแผน เทศบำลต ำบลนำดอกค ำ อ ำเภอนำด้วง จังหวัดเลย



รวม บาท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวสัดุอุปกรณ์เกี่ยวกับเคร่ืองดับเพลิง เช่น สำยส่งน้ ำ,ท่อดูดน้ ำ 

ชุดดับเพลิง, หัวฉีดป๊อก, รองเท้ำบู๊ทดับเพลิง, หัวฉีดล ำตรง, ข้อต่อเข้ำ, 

ข้อต่อส่งน้ ำฉุกเฉิน และวสัดุต่ำง ๆ เกี่ยวกับกำรดับเพลิง

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)

วัสดุอ่ืน 10,000
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-วสัดุอุปกรณ์ส ำหรับดับเพลิง/กำรจัดกำรจรำจรและกำรดูแลจรำจร เช่น ป้ำย

จรำจร แผงกั้นจรำจร กรวยจรำจร  สัญญำณไฟจรำจร สำมเหล่ียมหยดุตรวจ 

ฯลฯ

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)     

ค่าวัสดุ 210,000

วัสดุเครือ่งดับเพลิง 200,000

งำนนโยบำยและแผน เทศบำลต ำบลนำดอกค ำ อ ำเภอนำด้วง จังหวัดเลย



รวม บาท

รวม บาท

รวม บาท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

รวม บาท

รวม บาท

รวม บาท

จ ำนวน บำท

รวม บาท

รวม บาท

จ ำนวน บำท

-ค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ(สมทบ) จ ำนวน 10 คน

งบด าเนินงาน 850,000

ค่ำใช้สอย 780,000

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบรกิำร

ค่ำจ้ำงเหมำบรกิำร 582,000

-ค่ำจ้ำงเหมำพนักงำนจ้ำงทั่วไป (ปฏิบัติหน้ำที่ครูผู้สอน)                           

(8 คน x 6 เดือน x 11,000 บำท = 528,000 บำท) 

-ค่ำจ้ำงเหมำพนักงำนจ้ำงทั่วไป (ปฏิบัติหน้ำที่ในศูนยเ์ด็ก)                         

(1 คน x 9,000 บำท x 6 เดือน) = 54,000 บำท)

ค่ำจ้ำงเหมำในกำรด ำเนินกำรหรอืจัดท ำสิ่งของ 20,000
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-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำป้ำยประชำสัมพนัธต่์ำง ๆ   ค่ำถ่ำยเอกสำร  ค่ำเยบ็และ     

เข้ำเล่มหนังสือ ค่ำรับและจัดท ำหนังสือวำรสำร แผ่นพบั จัดหมำยข่ำว 

ประชำสัมพนัธเ์ผยแพร่ข้อมูล ค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ ฯลฯ

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 50,000

-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำปรับปรุง/ซ่อมแซมห้องน้ ำศูนยพ์ฒันำเด็กเล็กและโรงเรียนใน

สังกัดเทศบำล

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)

งำนระดับก่อนวัยเรยีนและประถมศึกษำ 13,310,081

งบบคุลากร 324,500

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 324,500

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 324,500

แผนงำนกำรศึกษำ

งำนบรหิำรทั่วไปเก่ียวกับกำรศึกษำ 70,000

งบด าเนินงาน 70,000

ค่ำใช้สอย 70,000

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบรกิำร

งำนนโยบำยและแผน เทศบำลต ำบลนำดอกค ำ อ ำเภอนำด้วง จังหวัดเลย



จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

รวม บาท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

รวม บาท

รวม บาท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

ค่ำครภุัณฑ์ 367,600

ครภุัณฑ์ส ำนักงำน

เก้ำอ้ีน่ังท ำงำน 6,300

-เก้ำอี้ท ำงำน จ ำนวน 3 ตัว ๆ ละ 2,100 บำท

เครือ่งปรบัอำกำศ 140,000

-เคร่ืองปรับอำกำศ 24,000 บีทีย ูจ ำนวน 5 เคร่ือง

รำคำเคร่ืองละ 28,000 บำท ให้สถำนศึกษำในสังกัด

ตู้เหล็กเก็บเอกสำร 2 บำน 13,500

-ตู้เก็บเอกสำร 2 บำน จ ำนวน 3 หลัง ๆ ละ 4,500 บำท

โครงกำรส่งเสรมิทักษะทำงด้ำนดนตรแีละอนุรกัษ์วัฒนธรรมท้องถ่ินส ำหรบัเด็ก

นักเรยีน

58,000

โครงกำรส่งเสรมิทักษะทำงด้ำนภำษำต่ำงประเทศส ำหรบัเด็กนักเรยีน   (ครู

ต่ำงชำต)ิ

50,000
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ค่ำวัสดุ 70,000

วัสดุส ำนักงำน 50,000

-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวสัดุส ำนักงำนส ำหรับศูนยพ์ฒันำเด็กเล็กและโรงเรียน

เทศบำล เช่น กระดำษ ปำกกำ ดินสอ หมึก กำว แบบพมิพต่์ำง ๆ ฯลฯ

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)

วัสดุงำนบำ้นงำนครวั 20,000

-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวสัดุงำนบ้ำนงำนครัวส ำหรับศูนยพ์ฒันำเด็กเล็กและ

โรงเรียนเทศบำล เช่น ถ้วย ชำม ช้อน ถำด แก้วน้ ำ ฯลฯ

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)

งบลงทุน 390,800

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบตัิรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืน ๆ

โครงกำรศึกษำดูงำนจัดงำนมหกรรมกำรศึกษำท้องถ่ินระดับภำค

ตะวันออกเฉียงเหนือ

60,000

โครงกำรส่งเสรมิทักษะทำงด้ำนคณติศำสตรส์ ำหรบัเด็กนักเรยีน 30,000

งำนนโยบำยและแผน เทศบำลต ำบลนำดอกค ำ อ ำเภอนำด้วง จังหวัดเลย



จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

รวม บาท

จ ำนวน บำท

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงที่ดินและส่ิงก่อสร้ำง

โครงกำรจัดหำหม้อแปลงไฟฟำ้ส ำหรับโรงเรียน 23,200

ครภุัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครือ่งคอมพิวเตอร์ 17,000

-เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ส ำนักงำนให้ครูโรงเรียนเทศบำลใช้ในกำร

จัดพมิพส่ื์อกำรเรียนกำรสอนให้กับนักเรียน

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)

เครือ่งคอมพิวเตอรโ์น๊ตบุ๊ก 22,000

เครือ่งพิมพ์ชนิดฉีดหมึก 12,900

-เคร่ืองพมิพช์นิดฉีดหมึก จ ำนวน 3 เคร่ือง ๆ ละ 4,300 บำท

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)

เครือ่งพิมพ์เลเซอร ์หรอื LED ขำวด ำ 8,900

ชุดกล้องวงจรปดิ พรอ้มเครือ่งบนัทึกภำพ 25,000

ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสรำ้ง 23,200

-โต๊ะท ำงำนส ำหรับครู จ ำนวน 3 ตัว ๆ ละ 5,000 บำท

พัดลมโคจร 17,000

-เพื่อจัดซ้ือพดัลมโคจร จ ำนวน 10 ตัว ๆ ละ 1,700 บำท
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ครภุัณฑ์กำรศึกษำ

เครือ่งเล่นสนำม 60,000

-เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองเล่นสนำมให้กับศูนยพ์ฒันำเด็กและโรงเรียนสังกัดเทศบำล   

 นำดอกค ำ 

ครภุัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง

โครงกำรติดตั้งปำ้ยไฟสัญญำณจรำจรโรงเรยีนเทศบำลและศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 30,000

โต๊ะท ำงำน 15,000

งำนนโยบำยและแผน เทศบำลต ำบลนำดอกค ำ อ ำเภอนำด้วง จังหวัดเลย



รวม บาท

รวม บาท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

-พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจต ำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้ำศูนยฯ์                              

    (1x15x12 = 180,000 บำท)

-พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจต ำแหน่งผู้ดูแลเด็ก(ผู้พทิักษ)์                              

    (9x9,400x12 = 1,015,200 บำท)

ค่ำพัฒนำครผูู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 48,000

-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรพฒันำครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลของศูนยพ์ฒันำเด็ก

เล็ก 16 คน ๆ ละ 3,000 บำท

ค่ำอำหำรเสรมิ(นม) 1,816,558

-ค่ำอำหำรเสริม (นม) ศูนยพ์ฒันำเด็กเล็ก ส ำหรับศูนยพ์ฒันำเด็กเล็กเทศบำล

ต ำบลนำดอกค ำ  จ ำนวน 150 คน ๆ ละ 7.37 บำท                      จ ำนวน 

260 วนั (150 x 7.37 x 260 = 287,430 บำท)

-ค่ำอำหำรเสริม (นม)โรงเรียนเทศบำลนำดอกค ำ(เทศบำล 1) สังกัดเทศบำล

ต ำบลนำดอกค ำ จ ำนวน 168 คน ๆ ละ 7.37 บำท จ ำนวน 260 วนั             

      (168 x 7.37 x 260 = 321,922 บำท)

-ค่ำอำหำรเสริม (นม)โรงเรียน ส ำหรับโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำร

ศึกษำขั้นพื้นฐำน ในเขตเทศบำลต ำบลนำดอกค ำ จ ำนวน 630 คน ๆ ละ 

7.37 บำท จ ำนวน 260 วนั                                               (630 x 

7.37 x 260 = 1,207,10 ุ6 บำท)

โครงกำรปรบัปรงุภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ทั้ง ๕ แห่ง 250,000

โครงกำรปรบัปรงุอำคำรเรยีนและอำคำรประกอบ โรงเรยีนเทศบำลนำดอกค ำ 

(เทศบำล 1)

   

งบเงินอุดหนุน 11,744,781

เงินอุดหนุน 11,744,781
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เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ค่ำตอบแทนเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบตุร 59,600

-เพื่อจ่ำยเป็นเงินสวสัดิกำรศึกษำบุตรของพนักงำนครูและผู้ดูแลเด็ก

(ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป)

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 1,195,200

งำนนโยบำยและแผน เทศบำลต ำบลนำดอกค ำ อ ำเภอนำด้วง จังหวัดเลย



จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

-ค่ำจ้ำงเหมำประกอบอำหำรกลำงวนั ส ำหรับศูนยพ์ฒันำเด็กเล็กเทศบำล

ต ำบลนำดอกค ำ จ ำนวน 150 คน จ ำนวน 20 บำท/คน จ ำนวน 245 วนั  

(150 x 20 x 245 = 735,000 บำท)

โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบรหิำรสถำนศึกษำ (ค่ำอุปกรณก์ำรเรยีน

ส ำหรบัศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก)

14,000

 -จ ำนวน 5 แห่ง คนละ 200 บำท/ปี   ต้ังรองรับ 70 คน อำย ุ3 - 5 ปี

โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบรหิำรสถำนศึกษำ (เงินอุดหนุนส ำหรบั

ส่งเสรมิศักยภำพกำรจัดกำรศึกษำท้องถ่ิน ค่ำปจัจัยพ้ืนฐำนส ำหรบันักเรยีน

ยำกจน)

34,000

-จ ำนวน 34 คน ๆ ละ 500 บำท/ภำคเรียน (1,000 บำท/คน/ปี)

-จ ำนวน 5 แห่ง คนละ 300 บำท/ปี   ต้ังรองรับ 70 คน อำย ุ3 - 5 ปี

โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบรหิำรสถำนศึกษำ (ค่ำใช้จ่ำยในกำรปรบัปรงุ

หลักสูตรสถำนศึกษำ)

20,000

โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบรหิำรสถำนศึกษำ (ค่ำใช้จ่ำยในกำร

พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำโดยใช้โรงเรยีนเปน็ฐำนในกำรพัฒนำท้องถ่ิน SBMLD)

500,000

โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบรหิำรสถำนศึกษำ (ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำ

และปรบัปรงุห้องสมุดโรงเรยีน)

100,000

โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบรหิำรสถำนศึกษำ (ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำ

แหล่งเรยีนรูใ้นโรงเรยีน)

50,000

โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบรหิำรสถำนศึกษำ (ค่ำใช้จ่ำยในกำรรณรงค์

กำรปอ้งกันยำเสพติดในสถำนศึกษำ)

15,000

โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบรหิำรสถำนศึกษำ (ค่ำอำหำรกลำงวัน) 632,000

- ค่ำจ้ำงเหมำประกอบอำหำรกลำงวนั

โรงเรียนในสังกัดเทศบำลนำดอกค ำ (158 x 20 x 200)

โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบรหิำรสถำนศึกษำ (ค่ำอำหำรกลำงวัน) 

ส ำหรบั ศพด.

735,000

โครงกำรส่งเสรมิกำรเรยีนรูเ้ด็กปฐมวัย ท้องถ่ินไทย ผ่ำนกำรเล่น 340,000

โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบรหิำรสถำนศึกษำ (ค่ำเครือ่งแบบนักเรยีน

ส ำหรบัศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก)

21,000
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งำนนโยบำยและแผน เทศบำลต ำบลนำดอกค ำ อ ำเภอนำด้วง จังหวัดเลย



จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบรหิำรสถำนศึกษำ โรงเรยีนเทศบำลนำดอกค ำ

 (เทศบำล ๑) ค่ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรยีน

39,990

-ระดับอนุบำล คนละ 215 บำท/ปี ต้ังรองรับ 90 คน                               

   (90 X 215 = 19,350 บำท)

-ระดับประถมศึกษำ คนละ 240 บำท/ปี ต้ังรองรับ 86 คน                        

   (86 X 240 = 20,640 บำท)

โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบรหิำรสถำนศึกษำ โรงเรยีนเทศบำลนำดอกค ำ

 (เทศบำล ๑) ค่ำเครือ่งแบบนักเรยีน

57,960

-ระดับอนุบำล คนละ 300 บำท/ปี ต้ังรองรับ 90 คน                               

   (90 X 300 = 27,000 บำท)

-ระดับประถมศึกษำ คนละ 360 บำท/ปี ต้ังรองรับ 86คน                         

   (86 X 360 = 30,960 บำท)

โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบรหิำรสถำนศึกษำ โรงเรยีนเทศบำลนำดอกค ำ

 (เทศบำล ๑) ค่ำจัดกำรเรยีนกำรสอน (รำยหัว)

316,400

-ระดับอนุบำล คนละ 850 บำท/ภำคเรียน ต้ังรองรับ 90 คน           (90 X 

1,700 = 153,000 บำท)

-ระดับประถมศึกษำ คนละ 950 บำท/ภำคเรียน ต้ังรองรับ 86 คน

 (86 X 1,900 = 163,400 บำท)

โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบรหิำรสถำนศึกษำ ค่ำจัดกำรเรยีนกำรสอน

ของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก(รำยหัว)

255,000

-จ ำนวน 5 แห่ง คนละ 1,700 บำท/ปี ต้ังรองรับ 150 คน 

(150 X 1,700 = 255,000 บำท)

โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบรหิำรสถำนศึกษำ ค่ำหนังสือเรยีนส ำหรบั

ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก

14,000

-จ ำนวน 5 แห่ง คนละ 200 บำท/ปี   ต้ังรองรับ 70 คน อำย ุ3 - 5 ปี
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งำนนโยบำยและแผน เทศบำลต ำบลนำดอกค ำ อ ำเภอนำด้วง จังหวัดเลย



จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

-ระดับอนุบำล คนละ 200บำท/ปี ต้ังรองรับ 90 คน                                

   (90 X 200 = 18,000 บำท)

-ระดับประถมศึกษำปีที ่1 คนละ 625 บำท/ปี ต้ังรองรับ 30 คน                  

   (30  X 625 = 18,750 บำท)

-ระดับประถมศึกษำปีที ่2 คนละ 619บำท/ปี ต้ังรองรับ 20 คน                   

   (20  X 619 = 12,380 บำท)

-ระดับประถมศึกษำปีที ่3 คนละ 622 บำท/ปี ต้ังรองรับ 15 คน                  

   (15 X 622 = 9,330 บำท)

-ระดับประถมศึกษำปีที ่4 คนละ 673 บำท/ปี ต้ังรองรับ 21 คน                  

   (21 X 673 = 14,133 บำท)

โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบรหิำรสถำนศึกษำ(ค่ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรยีน

ส ำหรบัศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก)

30,100
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-จ ำนวน 5 แห่ง คนละ 430 บำท/ปี   ต้ังรองรับ 70 คน ๆ ละ 430 บำท/ปี 

อำย ุ3 - 5 ปี

โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบรหิำรสถำนศึกษำ(ค่ำใช้จ่ำยอินเตอรเ์น็ต 

WIFI ในโรงเรยีน )

7,200

เงินเดือนข้ำรำชกำรครผูู้ดูแลเด็ก 1,939,640

เงินเพ่ิมค่ำครองชีพชั่วครำว 216,000

-จ ำนวน 9 คน X 2,000 บำท X12 เดือน = 216,000 บำท

เงินวิทยฐำนะช ำนำญกำร 252,000

โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบรหิำรสถำนศึกษำ โรงเรยีนเทศบำลนำดอกค ำ

 (เทศบำล ๑) ค่ำอุปกรณก์ำรเรยีน

51,540

-ระดับอนุบำล คนละ 100บำท/ภำคเรียน ต้ังรองรับ 90 คน                       

  (90 X 200 = 18,000 บำท)

-ระดับประถมศึกษำ คนละ 195 บำท/ภำคเรียน ต้ังรองรับ 86 คน               

  (86 X 390 = 33,540 บำท)

โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบรหิำรสถำนศึกษำ โรงเรยีนเทศบำลนำดอกค ำ

(เทศบำล ๑) ค่ำหนังสือเรยีน

72,593

งำนนโยบำยและแผน เทศบำลต ำบลนำดอกค ำ อ ำเภอนำด้วง จังหวัดเลย



จ ำนวน บำท
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เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร

เงินอุดหนุนส ำหรบัสนับสนุนอำหำรกลำงวันโรงเรยีนสังกัดส ำนักงำน

คณะกรรมกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน

2,512,000

-โรงเรียนบ้ำนนำดอกค ำ (224x20x200) 

-โรงเรียนบ้ำนโพนสวำ่ง (106x20x200) 

-โรงเรียนบ้ำนห้วยตำด (169x20x200) 

-โรงเรียนบ้ำนห้วยปลำดุก (129x20x200) 

งำนนโยบำยและแผน เทศบำลต ำบลนำดอกค ำ อ ำเภอนำด้วง จังหวัดเลย



รวม บาท

รวม บาท

รวม บาท

จ ำนวน บำท

รวม บาท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

รวม บาท

รวม บาท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

วัสดุอ่ืน 100,000

ถังขยะมูลฝอย -เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในจัดซ้ือถังขยะ

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)

งบลงทุน 154,500

ค่าครภุัณฑ์ 154,500

ครภุัณฑ์ส ำนักงำน

เครือ่งพ่นสำรเคมีแบบละอองฝอย (ULA) 150,000

-เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซ้ือเคร่ืองพน่สำรเคมีแบบละอองฝอย (ULA) 

จ ำนวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 75,000 บำท

ตู้เหล็กเก็บเอกสำร  2  บำน 4,500

-ตู้เหล็กเก็บเอกสำร  2 บำน จ ำนวน 1 หลัง

เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 

ลงวนัที่ 9 มิถุนำยน 2559  รำคำตำมท้องตลำด

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)    

440,000

ค่าใช้สอย 30,000

ค่ำบ ำรงุรกัษำและซ่อมแซม 30,000

-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพยสิ์น ครุภัณฑ์ต่ำง ๆ เช่น เคร่ือง

พน่หมอกควนั เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ฯลฯ

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)

ค่าวัสดุ 410,000

วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 120,000

-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงส ำหรับพน่สำรเคมี

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)

วัสดุวิทยำศำสตรห์รอืกำรแพทย์ 190,000

-ค่ำวสัดุวทิยำศำสตร์หรือกำรแพทย ์ได้แก ่สำรเคมีพน่ จ ำนวน 60,000 บำท 

ทรำยอะเบท จ ำนวน 50,000 บำท วคัซีนป้องกันโรคพษิสุนัขบ้ำ จ ำนวน 

80,000 บำท (ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)
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แผนงานสาธารณสุข

งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข 594,500

งบด าเนินงาน

งำนนโยบำยและแผน เทศบำลต ำบลนำดอกค ำ อ ำเภอนำด้วง จังหวัดเลย



รวม บาท

รวม บาท

รวม บาท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

โครงกำรรณรงค์ปอ้งกันและควบคุมไข้เลือดออก 30,000

โครงกำรหน้ำบำ้นหน้ำมอง 34,000

-ค่ำใช้จ่ำยวสัดุ พนัธุไ์ม้ดอกไม้ประดับ พชืพนัธุส์ ำหรับจัดสวนหยอ่ม ฯลฯ 

จ ำนวน 17 หมู่บ้ำน ๆ ละ 2,000 บำท

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)

โครงกำรอำสำสมัครบรบิำลท้องถ่ินเพ่ือดูแลผู้สูงอำยุที่มีภำวะพ่ึงพิง 120,000

งานบรกิารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 314,000

งบด าเนินงาน 314,000

ค่าใช้สอย 314,000

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบตัิรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืน ๆ

ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรควบคุมโรคและปอ้งกันโรคพิษสุนัขบำ้ 60,000

-เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมต่ำง  ๆตำมโครงกำรสัตวป์ลอดโรคคน

ปลอดภัยจำกโรคพษิสุนัขบ้ำ ตำมพระปณิธำนศำสตรำจำรย ์พลเอกหญิง 

พลเรือเอกหญิง พลอำกำศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้ำน้องนำงเธอเจ้ำฟำ้จุฬำ

ภรณวลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี กรมพระศรีสวำงควฒันวรขัตติยรำชนำรี

-เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย  ด่วนที่สุด ที่  มท  0808.2/ว 3886 

ลงวนัที่  28  มิถุนำยน  2562

-เป็นไปตำมแผนพฒันำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้ำที ่ 79  ล ำดับที่ 82

(ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป)     

โครงกำรจัดกำรขยะมูลฝอยและลดปรมิำณขยะในครวัเรอืน 50,000

-เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรจัดกำรขยะมูลฝอยและ

ลดปริมำณขยะในครัวเรือน

-เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/

ว 7329 ลงวนัที่ 28 ธนัวำคม 2560

-เป็นไปตำมแผนพฒันำท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) หน้ำ 82  ล ำดับที่ 18

(ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป)"     

โครงกำรถนนสะอำด ถนนปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 20,000
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งำนนโยบำยและแผน เทศบำลต ำบลนำดอกค ำ อ ำเภอนำด้วง จังหวัดเลย



รวม บาท

รวม บาท

รวม บาท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

รวม บาท

รวม บาท

จ ำนวน บำทค่ำตอบแทนผู้ปฏิบตัิรำชกำรอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 200,000

-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนแก่ผู้ที่เทศบำลต ำบลนำดอกค ำ

ขอควำมร่วมมือเป็นคณะกรรมกำรร่วมในกรณีต่ำง ๆ 

เช่น กำรจัดซ้ือ-จัดจ้ำง กำรตรวจรับพสัดุ ฯลฯ

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)     

-เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนเทศบำลพร้อมปรับปรุงเงินเดือน

จ ำนวน  4  คน

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)

เงินประจ ำต ำแหน่ง 42,000

-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพเิศษและเงินประจ ำต ำแหน่งของข้ำรำชกำรและ

พนักงำนส่วนท้องถิ่นที่ได้รับเงินประจ ำต ำแหน่งตำมกฏหมำยวำ่ด้วยเงินเดือน

และเงินประจ ำต ำแหน่ง

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 626,300

-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงแก่พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ จ ำนวน  5  คน

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง 106,850

-เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มค่ำครองชีพชั่วครำวแก่พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ

จ ำนวน  5  คน

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)

งบด าเนินงาน 2,000,000

ค่าตอบแทน 260,000

แผนงำนเคหะและชุมชน

งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 4,167,530

งบบคุลากร 2,041,330

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,041,330

เงินเดือนพนักงำน 1,266,180
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จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

รวม บาท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรแรงงำนต่ำง ๆ จ ำนวน 10 คน

ค่ำธรรมเนียมของเจ้ำหน้ำที่รงัวัดที่ดิน 50,000

-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำธรรมเนียมของเจ้ำหน้ำที่รังวดัที่ดิน เพื่อตรวจสอบที่

สำธำรณประโยชน์ในพื้นที่ต ำบลนำดอกค ำ

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบรกิำร 10,000

-ค่ำจ้ำงเหมำในกำรด ำเนินกำรหรือจัดท ำส่ิงของต่ำง ๆ เพื่อจ่ำยเป็น          ค่ำ

ถ่ำยเอกสำร ค่ำเยบ็หนังสือ หรือเข้ำปกหนังสือ ฯลฯ

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบตัิรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืน ๆ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 50,000

-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร เช่น ค่ำลงทะเบียน 

ค่ำเบี้ยเล้ียง ค่ำเช่ำที่พกั ค่ำพำหนะ ฯลฯ

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)     

ค่ำเช่ำบำ้น 30,000

-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนหรือค่ำเช่ำซ้ือ  ผ่อนช ำระเงินกู้ช ำระรำคำบ้ำนให้แก่

พนักงำนเทศบำลตำมสิทธิ

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)     

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบตุร 30,000

-เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรแก่พนักงำนเทศบำล

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)    

ค่ำใช้สอย 1,450,000

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบรกิำร

ค่ำจ้ำงเหมำบรกิำร 1,080,000
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จ ำนวน บำท

รวม บาท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนส ำหรับยำนพำหนะ

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)

วัสดุกำรเกษตร 10,000

-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยค่ำวสัดุกำรเกษตร เช่น ปุ๋ย ยำป้องกันและก ำจัดศัตรูพชื

และศัตรูสัตว ์ฯลฯ

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพยสิ์น  เช่น 

  -ซ่อมแซมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ เคร่ืองถ่ำยเอกสำร เคร่ืองปรับอำกำศ  ฯลฯ 

จ ำนวน 10,000 บำท

  -ซ่อมแซมรถยนต์ รถหน้ำตักหลังขุด ฯลฯ จ ำนวน 30,000 บำท

  -ซ่อมแซมอำคำรส ำนักงำนเทศบำล จ ำนวน 100,000 บำท

  -ซ่อมแซมบ่อบำดำล หอกระจำยข่ำว ฯลฯ จ ำนวน 10,000 บำท

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)     

ค่ำวัสดุ 290,000

วัสดุส ำนักงำน 100,000

-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ที่จ ำเป็นต้องใช้ในส ำนักงำน

เช่น กระดำษ ปำกกำ ดินสอ หมึก กำว แบบพมิพต่์ำง ๆ ฯลฯ

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)

วัสดุก่อสรำ้ง 10,000

-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยค่ำวสัดุก่อสร้ำง เช่น ค้อน คีม ชะแลง จอบ ส่ิว เสียม 

เล่ือย ฯลฯ

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 20,000

-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวสัดุยำนพำหนะและขนส่ง เช่น กรวยจรำจร 

ไฟกระพริบ ฯลฯ (ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 150,000

ค่ำบ ำรงุรกัษำและซ่อมแซม 260,000

งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 หน้ำ 51

งำนนโยบำยและแผน เทศบำลต ำบลนำดอกค ำ อ ำเภอนำด้วง จังหวัดเลย



รวม บาท

รวม บาท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

รวม บาท

รวม บาท

รวม บาท

จ ำนวน บำท

งำนไฟฟ้ำถนน 210,000

งบด าเนินงาน 210,000

ค่าใช้สอย 210,000

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 210,000

-ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมไฟฟำ้สำธำรณะ ประปำ บ่อบำดำล              ตัว

ควบคุมสวชิต์แสง จ ำนวน 100,000 บำท

-ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมไฟฟำ้ ประปำ โรงเรียนเทศบำล 1 แห่ง           

ศูนยพ์ฒันำเด็กเล็ก 5 ศูนย ์จ ำนวน 60,000 บำท

-ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมไฟฟำ้ ประปำ อำคำรส ำนักงำนเทศบำลต ำบล  

นำดอกค ำ อำคำรส ำนักงำน 1, อำคำรส ำนักงำน 2 จ ำนวน 50,000 บำท

โต๊ะท ำงำน(เหล็ก) 12,000

พัดลมติดฝำผนัง 3,400

ครภุัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง

รถจักรยำนยนต์ 40,800

รถจักรยำนยนต์ 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดำ

ครภุัณฑ์คอมพิวเตอร์

เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส ำนักงำน 30,000

เคร่ืองพมิพ ์Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี 15,000

เคร่ืองส ำรองไฟฟำ้ 5,800

งบลงทุน 126,200

ค่าครภุัณฑ์ 126,200

ครภุัณฑ์ส ำนักงำน

เก้ำอ้ีน่ังท ำงำน 4,200

ตู้เก็บเอกสำร/แฟ้ม 2 ชั้น 20 ช่อง 7,000

ตู้เหล็กเก็บเอกสำร 2 บำน 8,000
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รวม บาท

รวม บาท

รวม บาท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบตัิรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืน ๆ

ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรจัดกิจกรรมวันคนพิกำร 20,000

ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรจัดกิจกรรมวันผู้สูงอำยุ 20,000

ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรจัดกิจกรรมวันสตรสีำกล 15,000

โครงกำรส่งเสรมิควำมเข้มแข็งสภำเด็กและเยำวชนต ำบลนำดอกค ำ 20,000

โครงกำรส่งเสรมิสนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้พิกำรและผู้สูงอำยุ 20,000

โครงกำรส่งเสรมิอำชีพกำรทอผ้ำให้กับผู้สูงอำยุและผู้ด้อยโอกำส ทำงสังคม

(ต่อเน่ือง)

70,000

โครงกำรอบรมกำรปอ้งกันกำรกระท ำควำมรนุแรงในครอบครวัระดับต ำบล 

(ศพค.)

20,000

แผนงำนสรำ้งควำมเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสรมิและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 185,000

งบด าเนินงาน 185,000

ค่าใช้สอย 185,000
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รวม บาท

รวม บาท

รวม บาท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

รวม บาท

รวม บาท

รวม บาท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรจัดงำนประเพณแีห่เทียนพรรษำ 20,000

โครงกำรจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สถำบนัพระมหำกษัตรยิ์ 30,000

โครงกำรจัดงำนบญุพระเวสสันดรชำดก 20,000

โครงกำรจัดงำนประเพณสีงกรำนต์ 20,000

โครงกำรรว่มสืบทอดประเพณบีญุซ ำฮะ 20,000

โครงกำรวันวิสำขบชูำ 5,000

งบด าเนินงาน 512,000

ค่าใช้สอย 512,000

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบตัิรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืน ๆ

ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรจัดกิจกรรมวันจักรี 1,000

ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรจัดกิจกรรมวันปยิมหำรำช 1,000

ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชำติ 5,000

ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรจัดงำนประเพณบีั้งไฟในต ำบลนำดอกค ำ 200,000

ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรจัดงำนประเพณลีอยกระทง 150,000

ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรจัดงำนประเพณสีรงน้ ำพระถ้ ำผำยำ 40,000

งานกีฬาและนันทนาการ 120,000

งบด าเนินงาน 120,000

ค่าใช้สอย 120,000

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบตัิรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืน ๆ

โครงกำรกำรจัดแข่งขันกีฬำเด็กปฐมวัย 40,000

โครงกำรจัดแข่งขันกีฬำนำดอกค ำคัพ 40,000

โครงกำรส่งเสรมินักกีฬำเข้ำรว่มแข่งขัน อ ำเภอนำด้วงคัพ 20,000

โครงกำรส่งเสรมินักกีฬำเข้ำรว่มแข่งขันกีฬำไทคัพ 20,000

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน 857,000

แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร
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รวม บาท

รวม บาท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร 145,000

เพื่ออุดหนุนอ ำเภอนำด้วง  แยกเป็น

'-โครงกำรงำนรัฐพธิี  จ ำนวน  25,000  บำท

เป็นไปตำมแผนพฒันำท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้ำที ่ 92 ล ำดับที่ 92

-โครงกำรจัดงำนเผยแพร่ประชำสัมพนัธแ์หล่งท่องเที่ยว

ศิลปวฒันธรรมและผลผลิตทำงกำรเกษตร (งำนภูคร่ำว)

จ ำนวน  100,000  บำท

เป็นไปตำมแผนพฒันำท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้ำที ่ 85 ล ำดับที่ 6

-โครงกำรกำรจัดงำนดอกฝ้ำยบำน  สืบสำนวฒันธรรมไทย

จ ำนวน  20,000  บำท

เป็นไปตำมแผนพฒันำท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้ำที ่ 95 ล ำดับที่ 105

เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/3616

ลงวนัที่ 24 มิถุนำยน 2559

(ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป)    
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เงินอุดหนุนเอกชน

โครงกำรปรบัปรงุ/ซ่อมแซมเมรบุรเิวณข้ำงสระน้ ำห้วยเตย 200,000

-เงินอุดหนุนกองทุนหมู่บ้ำนศรีสะอำด  หมู่ที ่13  ต ำบลนำดอกค ำอ ำเภอ      

นำด้วง จังหวดัเลย เพื่อวตัถุประสงค์ด ำเนินกำรตำมโครงกำรปรับปรุง/

ซ่อมแซมเมรุบริเวณข้ำงสระน้ ำห้วยเตย

-ปฏิบัติตำมแนวทำงระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่๒) พ.ศ. 

๒๕๖๓

งบเงินอุดหนุน 345,000

เงินอุดหนุน 345,000

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร

งำนนโยบำยและแผน เทศบำลต ำบลนำดอกค ำ อ ำเภอนำด้วง จังหวัดเลย



รวม บาท

รวม บาท

รวม บาท

จ ำนวน บำท

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบตัิรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืน ๆ

โครงกำรเผยแพรป่ระชำสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสรมิกำรท่องเที่ยว 30,000

-โครงกำรเผยแพร่ประชำสัมพนัธก์ิจกรรมส่งเสริมกำรท่องเที่ยวภำพเขียนสีถ้ ำ

เสือ ม. 8 บ้ำนใหม่สันติธรรม

งำนวิชำกำรวำงแผนและส่งเสรมิกำรท่องเที่ยว 30,000

งบด าเนินงาน 30,000

ค่าใช้สอย 30,000
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งำนนโยบำยและแผน เทศบำลต ำบลนำดอกค ำ อ ำเภอนำด้วง จังหวัดเลย



รวม บาท

รวม บาท

รวม บาท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

รวม บาท

รวม บาท

รวม บาท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำชดเชบงำนก่อสร้ำง ตำมสัญญำแบบปรับรำคำ(ค่ำ k)

เป็นไปตำมหนังสือคณะกรรมกำรวนิิจฉัยปัญหำกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงฯ

ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว 110 ลงวนัที่ 5 มีนำคม 2561

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)     

โครงกำรก่อสรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กภำยในหมู่บำ้น พ้ืนที่หมู่ที่ 1 บำ้นห้วย

เตย ต ำบลนำดอกค ำ

200,000

-โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำดกวำ้ง 2.60 เมตร ยำว 

128.00 เมตร หนำเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกวำ่ 333.00 ตำรำง

เมตร พื้นที่หมู่ที ่1 บ้ำนห้วยเตย ต ำบลนำดอกค ำ อ ำเภอนำด้วง จังหวดัเลย

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)

โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำส่องสว่ำงสำธำรณะ(ก่ิงเดียว) 200,000

โครงกำรขยำยระบบไฟฟ้ำ (สำยพำดดับ) 100,000

ค่ำบ ำรงุรกัษำและปรบัปรงุที่ดินและสิ่งก่อสรำ้ง

ค่ำบ ำรงุรกัษำและปรบัปรงุที่ดินและสิ่งก่อสรำ้งสำธำรณะตำมโครงกำร อพ.สธ. 100,000

งานก่อสรา้งโครงสรา้งพ้ืนฐาน 3,600,000

งบลงทุน 3,600,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 3,600,000

ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปกำร

ค่ำชดเชยงำนก่อสร้ำง 50,000

แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 400,000

งบลงทุน 400,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 400,000
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ค่ำก่อสรำ้งสิ่งสำธำรณปูโภค

งำนนโยบำยและแผน เทศบำลต ำบลนำดอกค ำ อ ำเภอนำด้วง จังหวัดเลย



จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

-โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนำดกวำ้ง 3.50 เมตร ยำว 95.00 

เมตร หนำเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกวำ่ 333.00 ตำรำงเมตร พื้นที่

หมู่ที ่15 บ้ำนเขำแก้วพฒันำ ต ำบลนำดอกค ำ อ ำเภอนำด้วง จังหวดัเลย

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)

โครงกำรก่อสรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กภำยในหมู่บำ้น พ้ืนที่หมู่ที่ 16 บำ้น

หนองเปด็ก่ำ ต ำบลนำดอกค ำ

200,000

-โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำดกวำ้ง 3.50 เมตร ยำว 95.00 

เมตร หนำเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกวำ่ 333.00 ตำรำงเมตร พื้นที่

หมู่ที ่16 บ้ำนหนองเป็ดก่ำ ต ำบลนำดอกค ำ อ ำเภอนำด้วง จังหวดัเลย

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)

โครงกำรก่อสรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กภำยในหมู่บำ้น พ้ืนที่หมู่ที่ 12 บำ้นภู

แผงม้ำ  ต ำบลนำดอกค ำ

200,000

-โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำดกวำ้ง  4.00 เมตร ยำว 

83.00 เมตร หนำเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกวำ่ 332.00 ตำรำงเมตร

พื้นที่หมู่ที ่12 บ้ำนภูแผงม้ำ ต ำบลนำดอกค ำ อ ำเภอนำด้วง จังหวดัเลย

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)

โครงกำรก่อสรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กภำยในหมู่บำ้น พ้ืนที่หมู่ที่ 13 บำ้น

ศรสีะอำด ต ำบลนำดอกค ำ

200,000

-โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำดกวำ้ง 5.00 เมตร ยำว 66.00 

เมตร หนำเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกวำ่ 330.00 ตำรำงเมตร พื้นที่

หมู่ที ่13 บ้ำนศรีสะอำด ต ำบลนำดอกค ำ อ ำเภอนำด้วง จังหวดัเลย

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)

โครงกำรก่อสรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กภำยในหมู่บำ้น พ้ืนที่หมู่ที่ 15 บำ้น

เขำแก้วพัฒนำ ต ำบลนำดอกค ำ

200,000
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งำนนโยบำยและแผน เทศบำลต ำบลนำดอกค ำ อ ำเภอนำด้วง จังหวัดเลย



จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

-โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำดกวำ้ง 4.00 เมตร ยำว 83.00 

เมตร หนำเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกวำ่ 332.00 ตำรำงเมตร พื้นที่

หมู่ที ่6 บ้ำนห้วยปลำดุก ต ำบลนำดอกค ำ อ ำเภอนำด้วง จังหวดัเลย

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)

โครงกำรก่อสรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กภำยในหมู่บำ้น พ้ืนที่หมู่ที่ 7 บำ้น

รม่เย็น ต ำบลนำดอกค ำ

200,000

-โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำดกวำ้ง 4.00 เมตร ยำว 83.00 

เมตร หนำเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกวำ่ 332.00 ตำรำงเมตร พื้นที่

หมู่ที ่7 บ้ำนร่มเยน็ ต ำบลนำดอกค ำ อ ำเภอนำด้วง จังหวดัเลย

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)

โครงกำรก่อสรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กภำยในหมู่บำ้น พ้ืนที่หมู่ที่ 2 บำ้นนำ

ดอกค ำ ต ำบลนำดอกค ำ

200,000

-โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำดกวำ้ง 4.00 เมตร ยำว 83.00 

เมตร หนำเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกวำ่ 332.00 ตำรำงเมตร พื้นที่

หมู่ที ่2 บ้ำนนำดอกค ำ ต ำบลนำดอกค ำ อ ำเภอนำด้วง จังหวดัเลย

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)

โครงกำรก่อสรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กภำยในหมู่บำ้น พ้ืนที่หมู่ที่ 3 บำ้น

โพนสว่ำง ต ำบลนำดอกค ำ

200,000
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-โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำดกวำ้ง 4.00 เมตร ยำว 36.00 

เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกวำ่ 144.00 ตำรำงเมตร พื้นที่หมู่ที ่3 บ้ำนโพนสวำ่ง 

ต ำบลนำดอกค ำอ ำเภอนำด้วง จังหวดัเลย

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)

โครงกำรก่อสรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กภำยในหมู่บำ้น พ้ืนที่หมู่ที่ 6 บำ้น

ห้วยปลำดุก  ต ำบลนำดอกค ำ

200,000

งำนนโยบำยและแผน เทศบำลต ำบลนำดอกค ำ อ ำเภอนำด้วง จังหวัดเลย



จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

-เพื่อเป็นค่ำก่อสร้ำงห้องน้ ำในพื้นที่ศูนยอ์นุรักษ์พนัธกุรรมพชื              อัน

เนื่องมำจำกพระรำชด ำริสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯสยำมบรมรำชกุมำรี

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)

โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำส่องสว่ำงสำธำรณะ(แบบก่ิงเดี่ยว) พ้ืนที่หมู่ที่ 5 บำ้น

พะเนียง 

 ต ำบลนำดอกค ำ

200,000

-โครงกำรติดต้ังไฟฟำ้ส่องสวำ่งสำธำรณะ (แบบโคมกิ่งเด่ียว) จ ำนวน 4 ต้น 

พื้นที่หมู่ที ่5 บ้ำนพะเนียง ต ำบลนำดอกค ำ อ ำเภอนำด้วง จังหวดัเลย

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)

โครงกำรก่อสรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กภำยในหมู่บำ้น พ้ืนที่หมู่ที่ 8 บำ้น

ใหม่สันติธรรม ต ำบลนำดอกค ำ

100,000
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-โครงกำรปรับปรุงถนนเข้ำพื้นที่กำรเกษตรโดยลงหินคลุกสำยซ ำภูกอย ขนำด

กวำ้ง 4.00 เมตร ยำว 327.00 เมตร หนำเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือปริมำณงำน

ไม่น้อยกวำ่ 1,308.00 ตำรำงเมตร พื้นที่หมู่ที ่8 บ้ำนใหม่สันติธรรม ต ำบลนำ

ดอกค ำ อ ำเภอนำด้วง จังหวดัเลย

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)

โครงกำรก่อสรำ้งรำงระบำยน้ ำ ขนำด 0.60X1.00 ยำว 82.00 เมตร พ้ืนที่หมู่ที่

 9 บำ้นโคกหินใต้

200,000

-โครงกำรก่อสร้ำงวำงท่อระบำยน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำด 0.60x1.00 

เมตร พร้อมบ่อพกัคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝำปิด ขนำด 1.00x1.00 เมตร 

จ ำนวน 3 บ่อ และขยำยไหล่ทำงคอนกรีตเสริมเหล็ก กวำ้ง 1.00 เมตร หนำ

เฉล่ีย 0.15 เมตร ควำมยำวรวม 80.00 เมตร หรือปริมำณพื้นที่ไม่น้อยกวำ่ 

80.00 ตำรำงเมตร  พื้นที่หมู่ที ่9 บ้ำนโคกหินใต้ ต ำบลนำดอกค ำ อ ำเภอนำ

ด้วง จังหวดัเลย

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)

โครงกำรก่อสร้ำงห้องน้ ำศูนยอ์พ.สธ. 50,000

งำนนโยบำยและแผน เทศบำลต ำบลนำดอกค ำ อ ำเภอนำด้วง จังหวัดเลย



จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

-โครงกำรปรังปรุงถนนเข้ำพื้นที่กำรเกษตร โดยลงหินคลุก สำยห้วยปอบ

ตอนล่ำง ขนำดกวำ้ง 4.00 เมตร ยำว 365.00 เมตร หรือปริมำณงำนไม่น้อย

กวำ่ 1,460.00 ตำรำงเมตร พื้นที่หมู่ที ่17 บ้ำนห้วยตำดใต้ ต ำบลนำดอกค ำ 

อ ำเภอนำด้วง จังหวดัเลย

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)

โครงกำรปรบัปรงุถนนลูกรงัโดยลงหินคลุกสำยซ ำภูกอย พ้ืนที่หมู่ที่ 8 บำ้นใหม่

สันติธรรม ต ำบลนำดอกค ำ

100,000

-โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำดกวำ้ง 4.00 เมตร ยำว 42.00 

เมตร หนำเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกวำ่ 168.00 ตำรำงเมตร พื้นที่

หมู่ที ่8 บ้ำนใหม่สันติธรรม ต ำบลนำดอกค ำ อ ำเภอนำด้วง จังหวดัเลย

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)

โครงกำรขยำยไหล่ทำงคอนกรตีเสรมิเหล็ก พ้ืนที่หมู่ที่ 14 บำ้นโนนตะวัน 

ต ำบลนำดอกค ำ

200,000

-โครงกำรขยำยไหล่ทำงคอนกรีตเสริมเหล็กภำยในหมู่บ้ำน ขนำดกวำ้ง 1.00 

เมตร ยำว 334.00 เมตร หนำเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกวำ่ 334.00 

ตำรำงเมตร พื้นที่หมู่ที ่14 บ้ำนโนนตะวนั ต ำบลนำดอกค ำ อ ำเภอนำด้วง 

จังหวดัเลย

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)

โครงกำรขยำยไหล่ทำงคอนกรตีเสรมิเหล็ก พ้ืนที่หมู่ที่ 17 บำ้นห้วยตำดใต้ 

ต ำบลนำดอกค ำ

75,000

-โครงกำรขยำยไหล่ทำงคอนกรีตเสริมเหล็กภำยในหมู่บ้ำน ขนำดกวำ้ง 1.00 

เมตร ยำว 124.00 เมตร หนำเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกวำ่ 124.00 

ตำรำงเมตร พื้นที่หมู่ที ่17 บ้ำนห้วยตำดใต้ ต ำบลนำดอกค ำ อ ำเภอนำด้วง 

จังหวดัเลย

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)

โครงกำรปรบัปรงุถนนลูกรงัโดยลงหินคลุก สำยห้วยปอบตอนล่ำง พ้ืนที่หมู่ที่ 

17 บำ้นห้วยตำดใต้ ต ำบลนำดอกค ำ

125,000

งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 หน้ำ 61

งำนนโยบำยและแผน เทศบำลต ำบลนำดอกค ำ อ ำเภอนำด้วง จังหวัดเลย



จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

-โครงกำรปรับปรุงถนนภำยในหมู่บ้ำนโดยวธิเีสริมผิว Asphaltic Concrete 

ขนำดกวำ้ง 5.00 เมตร ยำว 130.00 เมตร หนำเฉล่ีย 0.04 เมตร หรือปริมำณ

งำนไม่น้อยกวำ่ 650.00 ตำรำงเมตร พื้นที่หมู่ที ่10 บ้ำนวงัเยน็ ต ำบลนำดอก

ค ำ อ ำเภอนำด้วง จังหวดัเลย

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)

โครงกำรเสรมิผิวจรำจรแบบ Asphaltic Concrete ภำยในหมู่บำ้น พ้ืนที่หมู่ที่

 11 บำ้นอนำมัย ต ำบลนำดอกค ำ

200,000

-โครงกำรปรับปรุงถนนภำยในหมู่บ้ำนโดยวธิเีสริมผิว Asphaltic Concrete 

ขนำดกวำ้ง 4.00 เมตร ยำว 164.00 เมตร หนำเฉล่ีย 0.04 เมตร หรือปริมำณ

งำนไม่น้อยกวำ่ 656.00 ตำรำงเมตร  พื้นที่หมู่ที ่11 บ้ำนอนำมัย ต ำบลนำ

ดอกค ำ อ ำเภอนำด้วง จังหวดัเลย

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)

โครงกำรปรบัปรงุถนนลูกรงัโดยลงหินคลุกสำยซ ำม่วง พ้ืนที่หมู่ที่ 4 บำ้นห้วย

ตำดต ำบลนำดอกค ำ

200,000

-โครงกำรปรับปรุงถนนเข้ำพื้นที่กำรเกษตรโดยลงหินคลุก สำยซ ำม่วง ขนำด

กวำ้ง 4.00 เมตร ยำว 650.00 เมตร หนำเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือปริมำณงำน

ไม่น้อยกวำ่ 2,600.00 ตำรำงเมตร พื้นที่หมู่ที ่4 บ้ำนห้วยตำด ต ำบลนำดอก

ค ำ อ ำเภอนำด้วง จังหวดัเลย

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)

โครงกำรปรบัปรงุอำคำรศูนย์ อพ.สธ. 100,000

งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 หน้ำ 62

-เพื่อเป็นค่ำปรับปรุงอำคำรศูนยอ์นุรักษ์พนัธกุรรมพชื อันเนื่องมำจำก

พระรำชด ำริสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯสยำมบรมรำชกุมำรี

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)

โครงกำรเสรมิผิวจรำจรแบบ Asphaltic Concrete ภำยในหมู่บำ้น พ้ืนที่หมู่ที่

 10 บำ้นวังเย็น ต ำบลนำดอกค ำ

200,000

งำนนโยบำยและแผน เทศบำลต ำบลนำดอกค ำ อ ำเภอนำด้วง จังหวัดเลย



รวม บาท

รวม บาท

รวม บาท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

โครงกำร อนุรกัษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำรสิมเด็จพระเทพ

รตันรำชสุดำฯสยำมบรมรำชกุมำรี

150,000

โครงกำรปลูกปำ่เฉลิมพระเกียรต,ิวันต้นไม้โลกและโครงกำร           " รกัน้ ำ 

รกัปำ่ รกัษำแผ่นดิน "

20,000

-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนิ่นกำร เช่น ค่ำป้ำย ค่ำจัดสถำนที ่ค่ำอำหำร

วำ่งและเคร่ืองด่ืม ฯลฯ

เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 3886

ลงวนัที่  28  มิถุนำยน  2562

เป็นไปตำมแผนพฒันำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำที ่95  ล ำดับที่ 21

(ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป)    

แผนงานการเกษตร

งานอนุรกัษ์แหล่งน้ าและปา่ไม้ 170,000
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งบด าเนินงาน 170,000

ค่าใช้สอย 170,000

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบตัิรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืน ๆ

งำนนโยบำยและแผน เทศบำลต ำบลนำดอกค ำ อ ำเภอนำด้วง จังหวัดเลย



รวม บาท

รวม บาท

รวม บาท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

-เพื่อจ่ำยเป็นเบี้ยยงัชีพผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณจำก       

กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น (ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป)

ส ำรองจ่ำย 312,000

รำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน

เงินค่ำบ ำรงุสันนิบำตเทศบำลแห่งประเทศไทย 40,503

-เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำบ ำรุงสันนิบำตเทศบำลแห่งประเทศไทย

จำกรำยรับจริงปีที่ผ่ำนมำ(งบฯ ปี2561)

จ ำนวน  24,253,377.85  บำท ค่ำบ ำรุงร้อยละเศษหนึ่งส่วนหก

(0.00167)  ค ำนวณได้  40,503.14  บำท  ต้ังจ่ำยไว ้ 40,503  บำท

(ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป)   

เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภำพ 300,000

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 234,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 13,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ 12,964,800

-เพื่อจ่ำยเป็นเบี้ยยงัชีพผู้สูงอำยทุี่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณจำก               

กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น (ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป)

เบี้ยยังชีพคนพิกำร 5,760,000

-เพื่อจ่ำยเป็นเบี้ยยงัชีพผู้พกิำรที่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณจำก             

กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น (ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป)

เบี้ยยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ 150,000

เพื่อจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภำพ

เทศบำลต ำบลนำดอกค ำ ร่วมกับสปสช.

(ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป)

แผนงำนงบกลำง

งบกลาง 21,967,041

งบกลาง 21,967,041

งบกลาง 21,967,041

ค่ำช ำระหน้ีเงินต้น 1,003,000

ค่ำช ำระดอกเบี้ย 195,000
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งำนนโยบำยและแผน เทศบำลต ำบลนำดอกค ำ อ ำเภอนำด้วง จังหวัดเลย



จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

-เพื่อจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนสวสัดิกำรชุมชนเทศบำลต ำบลนำดอกค ำ

สมำชิกครบ 1 ปี จ ำนวน 1,200 คนๆละ 365 บำท

(ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป)

เงินช่วยพิเศษ 50,000

เงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน (กบท.) 506,738

เงินสมทบกองทุนสวัสดิกำรชุมชนเทศบำลต ำบลนำดอกค ำ 438,000
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งำนนโยบำยและแผน เทศบำลต ำบลนำดอกค ำ อ ำเภอนำด้วง จังหวัดเลย


