
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลตําบลนาใน
อําเภอ พรรณานิคม   จังหวัดสกลนคร

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 41,806,950 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทัว
ไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 7,200,172 บาท
งบบุคลากร รวม 5,032,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 695,520 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้นายกเทศมนตรีฯ  และรองนายกเทศมนตรี ฯ   

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งให้แก่นายกเทศมนตรี ฯ 
และรองนายกเทศมนตรี ฯ       

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นายกเทศมนตรีฯ 
และรองนายกเทศมนตรีฯ      

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 198,720 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ    
และทีปรึกษานายกเทศมนตรี ฯ    

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,490,400 บาท
   เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภาเทศบาล
และสมาชิกสภาเทศบาล                        

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,407,860 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,369,680 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปีของพนักงานเทศบาล      

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 288,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งและเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจาก  
เงินเดือนและเงินประจําตําแหน่งให้กับพนักงานเทศบาล ฯลฯ   

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 689,520 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างและเงินปรับปรุง 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 60,660 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง เช่น เงินเพิมการครองชีพ ชัว
คราวให้แก่พนักงานจ้างและอืน ๆ ฯลฯ   

งบดําเนินงาน รวม 1,932,672 บาท
ค่าตอบแทน รวม 45,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 10,000 บาท
ค่าตอบแทนคณะกรรมการทีได้รับคําสังแต่งตังจากเทศบาลนาใน  ใน
กิจการทีเป็นประโยชน์ต่อเทศบาลตําบลนาใน  และเป็นเงินรางวัลแก่
กรรมการ  เจ้าหน้าทีในการสอบแข่งขัน  สอบคัดเลือก  ฯลฯ         

ค่าเบียประชุม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียประชุมให้กับคณะกรรมการในการประชุม  ฯลฯ   

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงาน
เทศบาลและลูกจ้างทีได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตาม
ระเบียบฯ ฯลฯ    

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาลและ นายก
เทศมนตรีซึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ     

ค่าใช้สอย รวม 951,672 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการจ้างเพือให้ได้มาซึงบริการต่าง ๆ อัน
ได้แก่  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่ากําจัดสิง
ปฏิกูล  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียง  โทรทัศน์  หนังสือพิมพ์และจัดจ้าง
ทํา สือสิงพิมพ์  โฆษณาวารสารต่าง ๆ)  ค่าธรรมเนียมต่าง  ๆ ค่าเบีย
ประกัน  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี ตามคําพิพากษา  ค่าจ้าง
เหมาบริการ  ค่าติดตังเครืองรับสัญญาณต่าง ๆ และค่าจ้างเหมาบริการ
อืนๆ ทีจําเป็น เช่น จ้างเหมาลูกจ้างรายเดือน  ค่าจัดซือพวงมาลัย  ช่อ
ดอกไม้  พวงหรีด  และค่าใช้จ่ายในรัฐพิธี  ในพิธีการและวันสําคัญ
ต่างๆ ตามวาระและโอกาสทีจําเป็น จัดทําและบริการเว็ปไซต์  ฯลฯ   
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 140,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ  จํานวน 100,000
 บาท  อันได้แก่  ค่ารับรอง (รายจ่ายในการรับรองหรือเลียงรับรองของ
เทศบาลตําบลนาใน  เช่น  ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าของขวัญ  ค่าใช้จ่ายที
เกียวเนืองในการเลียงรับรองรวมทังค่าบริการด้วย และค่าใช้จ่ายอืนซึงจํา
เป็นต้องจ่ายทีเกียวกับการรับรองเพือเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล
หรือคณะบุคคลทีไปนิเทศก์งาน ตรวจงาน หรือเยียมชม หรือทัศนศึกษาดู
งานและเจ้าหน้าทีทีเกียวข้อง ซึงร่วมต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลโดย
คํานวณตังจ่ายในอัตราไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้รับจริงของปีงบ
ประมาณทีล่วงมาโดยไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงิน
จ่ายขาดเงินสะสมและเงินทีมีผู้อุทิศให้  ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที  28  กรกฎาคม 2548  และ
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี เช่น  ค่าจ้างเหมารถ  รับ – ส่ง  ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม  ค่าจ้างเหมาทําอาหารผู้ไปร่วมกิจกรรมในงานวันปิยมหา
ราช  วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันวิสาบูชา วันสตรีสากล วันผู้พิการ  วัน
แรงงาน วันอปพร. วันก่อตังเทศบาล  วันเข้าพรรษา และวันสําคัญ
อืนๆ ค่าจัดซุ้ม รับเสด็จ - ส่งเสด็จ ค่าพาหนะ ค่าอาหารผู้เฝ้ารับเสด็จ เป็น
ต้น ฯลฯ
 - ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถินหรือคณะกรรมการหรือคณะ
อนุกรรมการทีได้รับแต่งตังตามกฎหมายหรือตามระเบียบฯ ฯลฯ
จํานวน  40,000  บาท    

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศและนอกราชอาณาจักร จํานวน 140,000 บาท
เพือใช้เป็นค่าใช้จ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะราย 
จ่ายหมวดอืนๆ อันได้แก่  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน       ราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  เช่น  ค่าเบียเลียงเดินทาง  ค่า 
พาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้
จ่ายอืนๆ ฯลฯ ของคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างทีเดินทาง 
ไปราชการทีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ทีกําหนดไว้   

โครงการสร้างจิตสํานึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมให้ชุมชน  และประชาชนคนไทย  มีจิตสํานึก
ความเป็นชาติร่วมกัน  มีความตระหนักพระมหากรุณาธิคุณของสถาบัน
พระมหากษัตริย์  และมีความเข้าใจในหลักการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ฯลฯ     

โครงการสํานักงานน่าอยู่น่าทํางาน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสํานักงานน่าอยู่น่าทํางาน  เช่น การจัด
กิจกรรม ๕  ส.  ในสํานักงาน  ฯลฯ    

โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรเทศบาล จํานวน 286,672 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง  เพือพัฒนาประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน  ทัศนคติ ค่านิยมทีถูกต้อง โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน ค่า
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าวิทยากร ค่าของ
ขวัญ  ค่าจ้างเหมายานพาหนะ  และค่าทีพักในการเดินทางไปทัศนศึกษาดู
งานนอกสถานที ตลอดจนค่าใช้จ่ายใน พิธีเปิด - ปิด การอบรม รวมถึงค่า
ใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องในโครงการ ฯลฯ     
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน  เพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  เช่น  การซ่อมแอร์ในรถยนต์  แบตเตอร์รีรถยนต์  หลอดไฟ
รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์  เปลียนยางรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ 
และซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินหรือครุภัณฑ์ต่างๆ  ฯลฯ  เป็นต้น ซึง
เป็นกรณีการจ้างเหมาค่าสิงของและค่าแรงงาน    

ค่าวัสดุ รวม 615,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 130,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงานประเภทคงทน ได้แก่ หนังสือ เครือง
คิดเลขขนาดเล็ก  เครืองเจาะกระดาษขนาดเล็ก ทีเย็บกระดาษขนาด
เล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอีพลาสติก  แปรงลบกระดาน ตรา
ยาง ตะแกรงวางเอกสาร เป็นต้น ฯลฯ               วัสดุสํานักงานประเภท
วัสดุสินเปลือง  ได้แก่ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํายาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ไม้บรรทัด คลิป แฟ้ม  สมุดประวัติข้า
ราชการ นําดืมสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน เป็นต้น ฯลฯ     

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุประเภทวัสดุคง
ทน ได้แก่ ไมโครโฟน  ขาตังไมโครโฟน ฯลฯ  เป็นต้น     
ค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุประเภทวัสดุสินเปลือง  ได้แก่ ปลักไฟฟ้า ฯลฯ
เป็นต้น    

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัวประเภทคง
ทน  ได้แก่  หม้อ กระทะ กะละมัง กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้วนํา จานรอง
ถ้วยชาม ช้อนส้อม ทีนอน กระทะไฟฟ้า หม้อหุงข้าว กระติกนํา
ร้อน กระติกนําแข็ง ถังแก๊ส เตา เป็นต้น ฯลฯ     
วัสดุงานบ้านงานครัวประเภทวัสดุสินเปลือง ได้แก่ ผงซักฟอก สบู่ นํายา
ดับกลิน  แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูทีนอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ เป็น
ต้น ฯลฯ     

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างประเภทวัสดุคงทน  ได้แก่  ไม้
ต่างๆ ค้อน คืม ชะแลง จอบ เสียม สิว เลือย ขวาน เทปวัดระยะ เครืองวัด
ขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร  ลูกดิง สว่าน ดถส้วม อ่างล้างมือ ราวพาด
ผ้า ฯลฯ เป็นต้น
วัสดุก่อสร้างประเภทสินเปลือง ได้แก่ นํามันทาไม้ ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์
ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล๊อก กระเบือง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี
ปูนขาว ฯลฯ  เป็นต้น      
วัสดุก่อสร้างประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไล่ ได้แก่ ท่อและ
อุปกรณ์ประปา  ท่อต่างๆ  ท่อนําบาดาล ฯลฯ  เป็นต้น     
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งประเภทวัสดุคง
ทน ได้แก่ ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลือน คีมล๊อค
 กระจกโค้งมน สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวย
จราจร เป็นต้น ฯลฯ 
วัสดุยานพาหนะและขนส่งประเภทสินเปลือง ได้แก่ ยางรถยนต์ นํามัน
เบรก น๊อตและสกรู สายไมล์ เพลา ฟิลม์กรองแสง เป็นต้น ฯลฯ 
วัสดุยานพาหนะและขนส่งประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ ได้แก่ เบาะรถยนต์ เครืองยนต์ (อะไหล่) เบรก ครัช พวง
มาลัย หม้อนํา หัวเทียน แบตเตอรี ล้อ ถังนํามัน ไฟหน้า ไฟเบรก กระจก
มองข้างรถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย เป็นต้น  ฯลฯ    

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 240,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนประเภทวัสดุสิน
เปลือง ได้แก่  แก๊สหุงต้ม นํามันเชือเพลิง นํามันดีเซล นํามัน
เบนซิน นํามันจารบี นํามันเครือง  ถ่าน ก๊าส  ฯลฯ  เป็นต้น      

วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการเกษตรประเภทวัสดุคง
ทน  ได้แก่ เคียว สปริงเกอร์ จอบหมุน จานพรวน ผานไถกระทะ เครือง
ดักแมลง อวน กระซัง เป็นต้น ฯลฯ     
วัสดุการเกษตรประเภทวัสดุสินเปลือง ได้แก่ ปุ๋ย ยาป้องกันและกําจัดศัตรู
พืชและสัตว์  วัสดุเพาะชํา อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช  เช่น  ใบ
มีด  เชือก ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก ฯลฯ  เป็นต้น      

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ ขา
ตังกล้อง ขาตังเขียนภาพ เครืองกรอเทป เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่าย
รูป เป็นต้น ฯลฯ    
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ประเภทวัสดุสินเปลือง ได้แก่ พู่กัน สี กระดาษ
เขียน โปสเตอร์ ฟิล์ม เมโมรีการ์ด ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ (ภาพยนตร์ วีดีโอเทป แผ่นซีดี) เป็นต้น ฯลฯ    

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 90,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ แผ่นหรือ
จานบันทึกข้อมูล เป็นต้น ฯลฯ     
วัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทวัสดุสินเปลือง ได้แก่ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล 
(Diskette, compact Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์
หรือแถบพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบ
เลเซอร์ กระดาษต่อเนือง สายเคเบิล ฯลฯ    
วัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทวัสดุอุปกรณ์  ได้แก่ หน่วยประมวล
ผล ฮาร์ดดิสก์ไดนร์  ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือ
แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรีซิป เช่น RAM เครืองอ่านและบันทึกข้อมูล
แบบต่างๆ เป็นต้น ฯลฯ     

ค่าสาธารณูปโภค รวม 321,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 180,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสํานักงานเทศบาล      
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ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ทีใช้ในการติดต่อราชการ    

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ  ฯลฯ   

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 96,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต  
ค่าธรรมเนียมในการใช้บริการ  เป็นต้น  ฯลฯ      

งบลงทุน รวม 200,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 200,000 บาท
ครุภัณฑ์อืน
เต็นท์ผ้าใบโครงเหล็กแบบทรงโค้ง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเต็นท์ผ้าใบโครงเหล็กแบบทรงโค้งอเนกประสงค์ 
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 8 เมตร  จํานวน  4  หลัง ๆ ละ 25,000 บาท 
ผ้าใบอย่างดี โครงเหล็กท่อประปาคาดสีนําเงิน (พร้อมสกรีน) จัดซือตาม
ราคาท้องถิน     

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายซ่อมแซมบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
โครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครืองจักรกล ยานพาหนะ 
รถยนต์ส่วนกลาง  เป็นต้น  ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงปกติหรือ   
ค่าซ่อมกลาง  ฯลฯ   

งบเงินอุดหนุน รวม 35,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 35,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 35,000 บาท
โครงการบริหารจัดการ การจัดงานรัฐพิธี งานพิธีต่างๆและภารกิจสําคัญที
เกียวข้องกับอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถินในเขตพืนทีที
ต้องบูรณาการร่วมกันตามนโยบายของทางราชการ  ประจําปีงบ
ประมาณ  2560    
 อุดหนุนงบประมาณให้กับทีทําการปกครองอําเภอพรรณานิคม  เพือจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการการจัดงานรัฐพิธี  งานพิธีต่างๆ  และภารกิจ
สําคัญทีเกียวข้องกับอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถินในเขต
พืนทีทีต้องบูรณาการร่วมกันตามนโยบายของทางราชการ  ประจําปีงบ
ประมาณ  พ.ศ.  2560 และค่าใช้จ่ายอืนๆ   ตามหนังสือทีว่าการอําเภอพร
รณานิคม  ที  สน  2018/3498  ลงวันที  8  มิถุนายน 2559   

งานบริหารงานคลัง รวม 2,177,520 บาท
งบบุคลากร รวม 1,805,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,805,520 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,444,680 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปีของพนักงานเทศบาล       
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งและเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจาก   
เงินเดือนและเงินประจําตําแหน่งให้กับพนักงานเทศบาล ฯลฯ    

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 283,320 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างและเงินปรับปรุง 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง    

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 35,520 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง  เช่น  เงินเพิมการครองชีพ
ชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างและอืน ๆ  ฯลฯ    

งบดําเนินงาน รวม 372,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 90,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 60,000 บาท
   เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการเปิดซอง  คณะกรรมการตรวจ
รับงานจ้างโครงการต่าง  ๆ และในกิจการทีเป็นประโยชน์ต่อเทศบาลตําบล
นาใน  ฯลฯ         

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงาน
เทศบาลและลูกจ้างทีได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตาม
ระเบียบฯ ฯลฯ    

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานและลูกจ้างซึงมี
สิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ    

ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการต่าง ๆ อันได้แก่  
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่มหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 
(รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุ
กระจายเสียง  โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และจัดจ้างทําสือสิงพิมพ์โฆษณา
วารสารต่างๆ)  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบียประกัน ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าติดตังเครืองรับ
สัญญาณต่างๆ และค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ  ทีจําเป็น  และค่าใช้จ่ายในรัฐ
พิธีการและวันสําคัญต่างๆ ตามระเบียบ  และในโอกาสทีจําเป็น ฯลฯ     

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศและนอกราชอาณาจักร จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานและลูกจ้าง
เช่น  ค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่าบริการจอดรถ ณ  ท่า
อากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  ค่า
ลงทะเบียนต่างๆ  และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้องและจําเป็นในการเดินทาง
ไปราชการตามระเบียบฯ  ทีกําหนดไว้   ฯลฯ    
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โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงข้อมูลระบบงานแผนทีภาษี
และทะเบียนทรัพย์สินทีปัจจุบันจัดทําด้วยระบบมือ Manual  System  
และข้อมูลทีมีอยู่ยังไม่สมบูรณ์ครบถ้วน  จึงจําเป็นต้องทําการปรับปรุงให้
สมบูรณ์และสามารถใช้งานได้ให้เป็นปัจจุบัน เพือเพิมประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บเงินภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทีกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถินสังการทุกรายการ ฯลฯ    

โครงการอบรมผู้ประกอบการร้านค้าเพิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีและ
ค่าธรรมเนียม  ประจําปี  2560

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมผู้ประกอบการร้านค้าเพิม
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  และค่าใช้จ่าย
อืนๆ  และเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ฯลฯ    

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน  เพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  เช่น  ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินหรือครุภัณฑ์ต่างๆ เป็น
ต้น  ฯลฯ   ซึงเป็นกรณีการจ้างเหมาค่าสิงของและค่าแรงงาน    

ค่าวัสดุ รวม 65,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงานประเภทคงทน ได้แก่ หนังสือ เครือง
คิดเลขขนาดเล็ก  เครืองเจาะกระดาษขนาดเล็ก ทีเย็บกระดาษขนาด
เล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอีพลาสติก  แปรงลบกระดาน ตรา
ยาง ตะแกรงวางเอกสาร เป็นต้น ฯลฯ    
วัสดุสํานักงานประเภทวัสดุสินเปลือง  ได้แก่ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา
ยางลบ นํายาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ไม้บรรทัด คลิป
 แฟ้ม สมุดประวัติข้าราชการ นําดืมสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน เป็นต้น ฯลฯ     

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ประเภทวัสดุสิน
เปลือง ได้แก่ กระดาษเขียนโปสเตอร์ เมโมรีการ์ด ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึก
เสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์วีดีโอเทป แผ่นซีดี) ฯลฯ  เป็นต้น     

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ แผ่นหรือ
จานบันทึกข้อมูล ฯลฯ  เป็นต้น     
วัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทวัสดุสินเปลือง ได้แก่ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล 
(Diskette, compact Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์
หรือแถบพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบ
เลเซอร์ กระดาษต่อเนือง  สายเคเบิล ฯลฯ เป็นต้น   
วัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทวัสดุอุปกรณ์  ได้แก่ หน่วยประมวล
ผล ฮาร์ดดิสก์ไดนร์  ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือ
แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรีซิป เช่น RAM เครืองอ่านและบันทึกข้อมูล
แบบต่างๆ ฯลฯ  เป็นต้น      
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 17,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ทีใช้ในการติดต่อราชการและค่าบริการอินเตอร์
เน็ต ฯลฯ    

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ  ฯลฯ   

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 721,400 บาท
งบบุคลากร รวม 600,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 600,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 540,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างและเงินปรับปรุง 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง    

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง  เช่น  เงินเพิมการครองชีพ
ชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างและอืน ๆ    

งบดําเนินงาน รวม 115,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงาน
เทศบาลและลูกจ้างทีได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตาม
ระเบียบฯ ฯลฯ     

ค่าใช้สอย รวม 105,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศและนอกราชอาณาจักร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานและลูกจ้าง
เช่น  ค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่าบริการจอดรถ  
ณ  ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้  
สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้องและจําเป็น 
ในการเดินทางไปราชการตามระเบียบฯ  ทีกําหนดไว้   ฯลฯ     

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพืนทีตําบลนาใน จํานวน 65,000 บาท
  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด  ในการจัดกิจกรรมบําบัดฟืนฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติดและ
กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบําบัด   เช่น  ค่าลงทะเบียน  และ
ค่าใช้จ่ายอืนๆ  ฯลฯ  เป็นต้น      
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โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ จํานวน 20,000 บาท
  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการจัดกิจกรรมต่างๆ  ทีเกียวกับการสนับ
สนุนให้แก่ประชาชนในพืนทีมีความปรองดองสมานฉันท์  รักใคร่
สามัคคี  และค่าใช้จ่ายอืนๆ  ฯลฯ  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว 4072  ลงวันที  15
 กรกฎาคม  2559      

งบลงทุน รวม 6,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 6,400 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ชันวางแฟ้มเหล็ก  จํานวน  20  ช่อง จํานวน 6,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชันวางแฟ้มเหล็ก จํานวน 20 ช่อง  ขนาดความกว้าง
ไม่น้อยกว่า 92 เซนติเมตร  ขนาดความลึกไม่น้อยกว่า 31
 เซนติเมตร ขนาดความสูง  ไม่น้อยกว่า 94 เซนติเมตร จํานวน 2
 หลังๆ ละ 
3,200 บาท สําหรับใช้เก็บเอกสารหนังสือสังการระเบียบกฏหมาย จัดซือ
ตามราคาท้องถิน   

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 330,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 300,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 280,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจําปี 2560 จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการซักซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย  และ
ค่าใช้จ่ายอืนๆ  ฯลฯ   

โครงการติดตังถังดับเพลิงในสถานศึกษาและชุมชน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการติดตังถังดับเพลิงในสถานศึกษาและหมู่
บ้านในเขตพืนทีตําบลนาใน และค่าใช้จ่ายอืนๆ  ฯลฯ   

โครงการประชุมเชิงวิชาการปฏิบัติหน้าที อปพร. จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการให้ความรู้และพัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติหน้าที อปพร.  และค่าใช้จ่ายอืนๆ  ฯลฯ   

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวันขึนปีใหม่  

ประจําปีงบประมาณ  2560

จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลวันขึนปีใหม่ ค่าใช้จ่ายประจําศูนย์จุดตรวจ  ค่าจัดทําป้าย
ประชาสัมพันธ์/ ป้ายรณรงค์  ค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีประจําจุดตรวจ และ
ค่าใช้จ่ายใน  การสนับสนุนการดําเนินงานจุดตรวจการเฝ้าระวังในระดับ
หมู่บ้าน และค่าใช้จ่ายอืนๆ ฯลฯ   
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โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวันสงกรานต์  
ประจําปีงบประมาณ  2560

จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายประจําศูนย์จุดตรวจ  ค่าจัดทําป้ายประชา
สัมพันธ์/ ป้ายรณรงค์  ค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีประจําจุดตรวจ และค่าใช้จ่าย
ใน  การสนับสนุนการดําเนินงานจุดตรวจการเฝ้าระวังในระดับหมู่
บ้าน และค่าใช้จ่ายอืนๆ ฯลฯ   
   

โครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายจราจร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้เกียวกับกฎหมายจราจร
และค่าใช้จ่ายอืนๆ  ฯลฯ   

โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า  ประจําปี 2560 จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า  หรืออบรมทบทวนอาสา
สมัครป้องกันไฟป่า เพือพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันไฟป่า  ฯลฯ
  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที  มท  0808.2/ว 4072
  ลงวันที  15  กรกฎาคม  2559  
   

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายซ่อมแซมบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์โครงสร้าง
ของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครืองจักรกล ยานพาหนะรถบรรทุกนํา
อเนกประสงค์ และรถยนต์ส่วนกลาง เป็นต้น ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุง
ปกติหรือค่าซ่อมกลาง ฯลฯ   

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองแต่งกายชุดดับเพลิง  ได้แก่  หมวก   
เสือ  กางเกง  รองเท้า  ถุงเท้า เข็มขัด  ฯลฯ  เป็นต้น    

งบลงทุน รวม 30,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 30,000 บาท
ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง
สายส่งนําดับเพลิง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสายส่งนําดับเพลิง  ดังนี     
1.  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า  2  นิว  ความยาวไม่น้อยกว่า 
30  เมตร  จํานวน  2  เส้น      
2.  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2.5  นิว  ความยาวไม่น้อยกว่า 
30  เมตร  จํานวน  2  เส้น    
จัดซือตามราคาท้องถิน    
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 3,791,480 บาท
งบบุคลากร รวม 3,629,480 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,629,480 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,101,680 บาท

1.  เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาลและปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปีของพนักงานเทศบาล  จํานวน  492,360  บาท  
2.  เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก,ครู ค.ศ. 1และ
ปรับปรุงเงินเดือนประจําปีของข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก,ครู ค.ศ. 1
  จํานวน  1,609,320  บาท    
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท 0816.4/ว
 1507 ลงวันที 3  สิงหาคม  2559    

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมอืน ๆ ทีจ่ายควบกับเงินเดือน  เช่น เงินเพิมการครอง
ชีพชัวคราว  เงินตอบแทนพิเศษพนักงานเทศบาล ฯลฯ เป็นต้น    

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 18,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งและเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงิน
เดือนและเงินประจําตําแหน่งให้กับพนักงานเทศบาล ฯลฯ    

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,348,800 บาท
1.  เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่า
ตอบแทนพนักงานจ้างเทศบาล  จํานวน  227,760  บาท    
2.  เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตําแหน่งผู้ช่วยครูผู้
ดูแลเด็ก และผู้ดูแลเด็ก  และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
ตําแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ดูแลเด็ก  จํานวน  1,121,040
  บาท ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด ที  มท
  0816.4/ ว 1507  ลงวันที 3  สิงหาคม  2559     

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 156,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้างตําแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  
และผู้ดูแลเด็ก เช่น เงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง 
ตําแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ,ผู้ดูแลเด็ก และอืน ๆ    
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0816.4/ว
 1507  ลงวันที 3  สิงหาคม  2559    

งบดําเนินงาน รวม 162,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 60,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงาน
เทศบาลและลูกจ้างทีได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตาม
ระเบียบฯ ฯลฯ    
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท
1.  เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาล 
ซึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ  จํานวน  10,000  บาท  
2.  เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาล 
ข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก,ครู ค.ศ. 1 ซึงมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบฯ  จํานวน   40,000  บาท  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน  ด่วนทีสุด ที   มท  0816.4/ ว 1507 ลงวันที  3
  สิงหาคม  2559    

ค่าใช้สอย รวม 102,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศและนอกราชอาณาจักร จํานวน 72,000 บาท
เพือใช้เป็นค่าใช้จ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะราย
จ่ายหมวดอืน ๆ  อันได้แก่  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ในราช
อาณาจักรและนอกราชการอาณาจักร  เช่น  ค่าเบียเลียงเดินทาง  ค่า
พาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่าง  ๆ   และค่าใช้
จ่ายอืนๆ ฯลฯ  ของพนักงานเทศบาล  ข้าราชการครู ลูกจ้างพนักงาน
เทศบาล ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  และผู้ดูแลเด็ก  ทีเดินทางไปราชการมีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบฯ ทีกําหนด    

โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ และค่าใช้
จ่ายอืนๆ  ฯลฯ    

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 6,864,228 บาท
งบดําเนินงาน รวม 3,728,228 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,622,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการต่าง ๆ  อันได้แก่ ค่า 
ถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บเล่มหรือเข้าปกหนังสือ  ค่ากําจัดสิงปฏิกูลค่า 
โฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณาและ 
เผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียง  โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์  
และจัดจ้างทําสือสิงพิมพ์ โฆษณาวารสารต่างๆ)  ค่าธรรมเนียมต่างๆ   ค่า
เบียประกัน  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าติดตังเครืองรับสัญญาณต่างๆ  และค่าจ้างเหมาบริการ
อืนๆ  ทีจําเป็น เช่น  จ้างเหมาลูกจ้างรายเดือนและรายวัน ค่าจัดซือพวง
มาลัย  ช่อดอกไม้  พวงหรีด  และค่าใช้จ่ายในรัฐพิธี ในพิธีการและวัน
สําคัญต่าง ๆ ตามระเบียบและในโอกาสทีจําเป็น ฯลฯ    

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการแข่งขัน/ประกวดทักษะวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขัน/ประกวดทักษะวิชาการของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และค่าใช้จ่ายอืนๆ ฯลฯ    

โครงการแข่งขันกีฬาเชือมความสัมพันธไมตรีระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาเชือมความสัมพันธไมตรี
ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และค่าใช้จ่ายอืนๆ ฯลฯ    
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  (ค่าจัดการเรียนการ
สอน)

จํานวน 374,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน   (รายหัว  )ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก จํานวน 6 แห่ง  คนละ 1,700  บาท ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท 0816.4/ว 1507 ลงวันที 3
  สิงหาคม  2559    

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) จํานวน 1,078,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน  6 แห่ง 
คนละ  20  บาท  จํานวน  245  วัน  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0816.4/ว 1507  ลงวันที 3  สิงหาคม  2559    

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ  เช่น  ซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินหรือครุภัณฑ์ต่างๆ ฯลฯ  เป็นต้น 

ซึงเป็นกรณีการจ้างเหมา ทังค่าสิงของและค่าแรงงาน    

ค่าวัสดุ รวม 2,056,228 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงานประเภทคงทน ได้แก่ หนังสือ เครือง
คิดเลขขนาดเล็ก เครืองเจาะกระดาษขนาดเล็ก  ทีเย็บกระดาษขนาด
เล็ก  ไม้บรรทัดเหล็ก  กรรไกร เก้าอีพลาสติก  แปรงลบกระดาน  ตรา
ยาง  ตะแกรงวางเอกสาร เป็นต้น ฯลฯ        
วัสดุสํานักงานประเภทวัสดุสิน
เปลือง  ได้แก่ กระดาษ  หมึก  ดินสอ  ปากกา  ยางลบ นํายาลบคําผิด  เทป
กาว  ลวดเย็บกระดาษ  กาว ไม้บรรทัด  คลิป  แฟ้ม  สมุดประวัติข้า
ราชการ นําดืมสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน  เป็นต้น ฯลฯ    

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุประเภทวัสดุคง
ทน ได้แก่ ไมโครโฟน ขาตังไมโครโฟน ฯลฯ  เป็นต้น   
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุประเภทวัสดุสินเปลือง ได้แก่ ฟิวส์ เทปพันสาย
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า สวิตซ์
ไฟฟ้า รีซีสเตอร์ เบรกเกอร์ สายอากาศ หรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ เครือง
รับโทรทัศน์ จานรับสัญญานดาวเทียม ฯลฯ เป็นต้น     
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ ดอก
ลําโพง แผงวงจร  ผังแสดงวงจรต่างๆ  แผงบังคับทางไฟ  ฯลฯ  เป็นต้น     

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวประเภทคง
ทน  ได้แก่ หม้อ กระทะ กะละมัง   กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้วนํา จานรอง
ถ้วยชาม ช้อนส้อม  ทีนอน กระทะไฟฟ้า  หม้อหุงข้าว กระติกนํา
ร้อน  กระติกนําแข็ง  ถังแก๊ส เตา เป็นต้น ฯลฯ    
วัสดุงานบ้านงานครัวประเภทวัสดุสินเปลือง  ได้แก่ ผงซักฟอก  สบู่  นํายา
ดับกลิน แปรง  ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูทีนอน หมอน ผ้าห่ม  ผ้าปูโต๊ะ เป็น
ต้น ฯลฯ    
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ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,801,228 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม  (นม)  ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน
ระดับประถมศึกษาในเขตพืนทีตําบลนาใน  ดังนี   
  -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน  6  แห่ง  คนละ  7.37  บาท  จํานวน  260
 วัน    
  -โรงเรียนระดับประถมศึกษา  จํานวน  6  แห่ง  คนละ  7.37
  จํานวน  260  วัน    
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท 0816.4/ว
 1507  ลงวันที  3  สิงหาคม  2559    

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ ไม้
ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ เสียม สิว เลือย ขวาน เทปวัดระยะ เครือง
ขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิง  สว่าน โถส้วม อ่างล้างมือ ราวพาด
ผ้า เป็นต้น ฯลฯ    
วัสดุก่อสร้างประเภทสินเปลือง ได้แก่ นํามันทาไม้ ทินเนอร์ สี ปูน
ซีเมนต์ ทราย  อิฐหรือซีเมนต์บล็อก  กระเบือง สังกะสี ตะปู เหล็ก
เส้น แปรงทาสี ปูนขาว เป็นต้น ฯลฯ    
วัสดุก่อสร้างประเภทวัสดุประกอบและอะไหล่ ได้แก่ ท่อและอุปกรณ์
ประปา ท่อต่างๆ  ท่อนําบาดาล เป็นต้น ฯลฯ    

วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการเกษตรประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ เคียว สปริง
เกอร์  จอบหมุน จานพรวน ผานไถกระทะ เครืองดักแมลง อวน กระ
ซัง เป็นต้น ฯลฯ    
วัสดุการเกษตรประเภทสินเปลือง ได้แก่ ปุ๋ย ยาป้องกันและกําจัดศัตรู
พืช และสัตว์ อาหารสัตว์ พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์นํา นําเชือพันธุ์สัว์ วัสดุ
เพาะชํา อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช เช่น ใบมีด เชือก ผ้าใบ หรือผ้า
พลาสติก เป็นต้น ฯลฯ    

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ประเภทวัสดุคง
ทน ได้แก่ ขาตังกล้อง  ขาตังขียนภาพ  เครืองกรอเทป เลนส์ซูม กระเป๋า
ใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯเป็นต้น     
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ประเภทวัสดุสินเปลือง  ได้แก่ พู่กัน สี กระดาษ
เขียน
โปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมรีการ์ด  ฟิล์มไลด์  แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ (ภาพยนตร์ วีดีเทป แผ่นซีดี) ฯลฯ  เป็นต้น     

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ แผ่นหรือ
จานบันทึกข้อมูล เป็นต้น ฯลฯ    
วัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทวัสดุสินเปลือง  ได้แก่ อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (Diskette, Compact Disc, Flash Drive ) เทปบันทึก
ข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์คอมพิวเตอร์  ตลับผงหมึกสําหรับเครือง
พิมพ์แบบเลเซอร์  กระดาษต่อเนือง สายเคบิล ฯลฯ    
วัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทวัสดุอุปกรณ์ ได้แก่ หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์
ไดรฟ์  ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์  เมน
บอร์ด เมมโมรีซิป เช่น   RAM เครืองอ่านและบันทึกข้อมูลแบบ
ต่างๆ เป็นต้น ฯลฯ    
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 50,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน  6  แห่ง    

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   จํานวน 6  แห่ง    

งบลงทุน รวม 148,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 148,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 148,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือปรับปรุงทีดิน รวมถึงรายจ่ายเพือดัดแปลง ต่อ
เติมหรือปรับปรุงสิงก่อสร้าง ซึงทําให้ทีดิน  สิงก่อสร้างมีมูลค่าเพิม
ขึน เช่น  อันได้แก่  การปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็น
ต้น ฯลฯ     

งบเงินอุดหนุน รวม 2,988,000 บาท
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เงินอุดหนุน รวม 2,988,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 2,988,000 บาท

1.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลาง
วัน) จํานวน  2,832,000  บาท    
  เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)  ให้เด็กเล็ก - ประถมศึกษาปีที 6 ของโรงเรียน
ในเขตตําบลนาใน  จํานวน  6  แห่ง  จัดสรร 100 %  อัตราคนละ 20
  บาท  จํานวน 200 วัน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน  ด่วนทีสุด ที มท 0816.4/ว 1507  ลงวันที  3  สิงหาคม  2559  ตาม
รายละเอียดดังนี     
1. โรงเรียนบ้านนาเลา  นักเรียนจํานวน  102  คน  จํานวน 200
 วัน  เป็นเงิน  408,000  บาท     
2.  โรงเรียนบ้านนาใน  นักเรียนจํานวน  17  คน  จํานวน  200
  วัน  เป็นเงิน  68,000  บาท     
3.  โรงเรียนบ้านผักคําภู  นักเรียนจํานวน  213  คน  จํานวน  200
  วัน  เป็นเงิน  852,000  บาท     
4.  โรงเรียนบ้านหนองผือ  นักเรียนจํานวน  88  คน  จํานวน  200
  วัน  เป็นเงิน  352,000  บาท     
5.  โรงเรียนบ้านห้วยบุ่นนาทัน  นักเรียนจํานวน  151  คน  จํานวน  200
  วัน  เป็นเงิน  604,000  บาท    
6.  โรงเรียนบ้านอูนดง  นักเรียนจํานวน  137  คน  จํานวน  200
  วัน  เป็นเงิน  548,000  บาท     
2.โครงการน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ ให้กับ
โรงเรียนบ้านอูนดง  จํานวน  28,000  บาท   
  เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนงบประมาณโครงการน้อมนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติให้กับโรงเรียนบ้านอูนดง รายละเอียดตาม
โครงการทีเสนอขอตามหนังสือโรงเรียนบ้านอูนดง  ที ศธ
 04143.181/50  ลงวันที 31  มีนาคม 2559                3.โครงการเข้า
ค่ายคุณธรรมนักเรียน  โรงเรียนบ้านอูนดง     จํานวน  10,000  บาท     
  เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนงบประมาณโครงการเข้าค่ายคุณธรรมนัก
เรียน  ให้กับโรงเรียนบ้านอูนดง  รายละเอียดตามโครงการทีเสนอขอ
หนังสือโรงเรียนบ้านอูนดง  ที  ศธ  04143.181/50  ลงวันที 31
  มีนาคม 2559      
4.โครงการแข่งขันมหกรรมวิชาการ  เฉลิมพระเกียรติศูนย์เครือข่ายการ
ศึกษาขันพืนฐานที 3  โรงเรียนบ้านอูนดง  จํานวน  30,000  บาท 
   เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนงบประมาณโครงการแข่งขันมหกรรม
วิชาการ  เฉลิมพระเกียรติ ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขันพืนฐานที 3  ให้กับ
โรงเรียนบ้านอูนดง รายละเอียดตาม โครงการทีเสนอขอหนังสือโรงเรียน
บ้านอูนดง  ที ศธ 04143.181/50  ลงวันที 31  มีนาคม 2559      
5.โครงการนักเรียนบ้านนาเลาร่วมใจต้านภัยยาเสพติด  ให้กับโรงเรียน
บ้านนาเลา    จํานวน  18,000  บาท                เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
โครงการนักเรียนบ้านนาเลาร่วมใจต้านภัยยาเสพติดให้กับโรงเรียนบ้าน
นาเลา  รายละเอียดตามโครงการทีเสนอขอตามหนังสือโรงเรียนบ้านนา
เลา  ที  ศธ  04143.180/041   ลงวันที 21  มีนาคม 2559      
6.โครงการเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านนาใน    
จํานวน  20,000  บาท     
  เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนงบประมาณโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในสถาน
ศึกษาให้กับโรงเรียนบ้านนาใน  รายละเอียดตามโครงการทีเสนอขอตาม
หนังสือโรงเรียนบ้านนาใน  ที ศธ 04143.182/27  ลงวันที 31
  มีนาคม 2559      
7.โครงการเข้าค่ายวิชาการพัฒนาผลสัมฤทธิ โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา   
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จํานวน  30,000  บาท     
  เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนงบประมาณโครงการเข้าค่ายวิชาการพัฒนาผล
สัมฤทธิให้กับโรงเรียนภูริทัตต์วิทยา  รายละเอียดตามโครงการทีเสนอขอ
ตามหนังสือโรงเรียนภูริทัตต์วิทยา  ที ศธ 04253.15/76  ลงวันที 30
  มีนาคม 2559      
8.โครงการจัดซือเครืองแต่งกายประกอบการแสดง  โรงเรียนภูริทัตต์
วิทยา  จํานวน  20,000  บาท     เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนงบประมาณ
โครงการจัดซือเครืองแต่งกายประกอบการแสดงให้กับโรงเรียนภูริทัตต์
วิทยา  รายละเอียดตามโครงการทีเสนอขอตามหนังสือโรงเรียนภูริทัตต์
วิทยา  ที ศธ 04253.15/76  ลงวันที 30  มีนาคม 2559      

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 1,123,420 บาท
งบบุคลากร รวม 159,420 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 159,420 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 140,520 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างและเงินปรับปรุง 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง    

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 18,900 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง  เช่น  เงินเพิมการครองชีพ
ชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างและอืน ๆ    

งบดําเนินงาน รวม 930,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 890,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดหน่วยบริการทางแพทย์ฉุกเฉิน  (EMS) จํานวน 768,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดหน่วยบริการทางแพทย์ฉุก
เฉิน (EMS)   และค่าใช้จ่ายอืนๆ  ฯลฯ  เพือให้บริการประชาชนในเขต
เทศบาลตําบลนาใน กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ที  มท  0891.3/ว 2826  ลงวันที 17  กันยายน  2553    
     

โครงการตรวจสอบคุณภาพนํา จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการตรวจสอบคุณภาพนําอุปโภค  บริโภค 
เช่น ค่าตรวจสอบคุณภาพนํา และค่าใช้จ่ายอืนๆ  ฯลฯ     

โครงการรณรงค์และป้องกันโรคภาวะใหม่ๆและโรคภาวะตามฤดูกาล จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและฟืนฟูการเกิดโรคภาวะใหม่ๆ 
และโรคภาวะตามฤดูกาล เช่น โรคไข้เลือดออก โรคอุจจาระร่วง  
และค่าใช้จ่ายอืนๆ  ฯลฯ    

โครงการหน้าบ้านน่ามอง จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการหน้าบ้านน่ามอง  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ฯลฯ
  เพือเป็นการจัดตกแต่งภูมิทัศน์หรือทําความสะอาดสะอ้าน บริเวณบ้าน
ให้สะอาดสวยงาม      
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โครงการอาหารปลอดภัย จํานวน 22,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอาหารปลอดภัย และค่าใช้จ่าย
อืนๆ  ฯลฯ    

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุวิทยาศาสตร์ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่  
ทรายอะเบท  เปลหามคนไข้ เครืองมือวิทยาศาสตร์  ฯลฯ  เป็นต้น  
วัสดุวิทยาศาสตร์ประเภทวัสดุสินเปลือง ได้แก่ สําลี  ผ้าพันแผล  
เวชภัณฑ์  แอลกอฮอล์ เคมีภัณฑ์ นํายาต่างๆ ถุงมือ ฯลฯ เป็นต้น      

งบลงทุน รวม 34,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 34,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
หลังคาสําเร็จรูปชนิดทําด้วยไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จํานวน 34,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือหลังคาสําเร็จรูปชนิดทําด้วยไฟเบอร์กลาสหรือ
เหล็ก  คุณสมบัติ  ดังนี       
  1. มีช่องลมพร้อมกระจกเลือน    
  2.  ฝาท้ายเปิดแบบโช๊คอัพแก๊ส    
  3.  มีทีนังสองแถวพร้อมยางปูพืนหรือชุดเบาะมาตรฐานนังพืน 
       จัดซือตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์        

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 280,080 บาท
งบบุคลากร รวม 280,080 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 280,080 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 280,080 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปีของพนักงานเทศบาล    

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที
จัดซือวัสดุอืนๆ  เช่น  พันธุ์พืช ปุ๋ย  ยารักษาโรค ผ้าห่ม วัสดุอุปโภค
บริโภคและอืนๆ ฯลฯ    
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน รวม 454,240 บาท
งบบุคลากร รวม 159,240 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 159,240 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 135,240 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างและเงินปรับปรุง 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง    

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง  เช่น  เงินเพิมการครอง
ชีพ     ชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างและอืน ๆ    

งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศและนอกราชอาณาจักร จํานวน 10,000 บาท
เพือใช้เป็นค่าใช้จ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะราย  
จ่ายหมวดอืนๆ อันได้แก่  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน  
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  เช่น  ค่าเบียเลียงเดินทาง  ค่า
พาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบรารจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ฯลฯ ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างทีเดินทางไปราชการทีมีสิทธิเบิก
ได้ตามระเบียบฯ ทีกําหนดไว้     

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุประเภทวัสดุคงทน ได้แก่  หัวแร้ง
ไฟฟ้า เครืองวัดกระแสไฟฟ้า เครืองวัดแรงดันไฟฟ้า   มาตรสําหรับตรวจ
วงจรไฟฟ้า เครืองประจุไฟฟ้า ฯลฯ  เป็นต้น     
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุประเภทวัสดุสินเปลือง ได้แก่ ฟิวส์ เทปพันสาย
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้า เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า สวิตซ์
ไฟฟ้า รีซีสเตอร์  เบรกเกอร์   สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับ
วิทยุ เครืองรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ  เป็นต้น      
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  ได้แก่  ดอก
ลําโพง  แผงวงจร ผังแสดงวงจรต่างๆ แผงบังคับทางไฟ  ฯลฯ  เป็นต้น      
  

งบลงทุน รวม 110,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 110,000 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ชุดโคมไฟฟ้าถนน จํานวน 110,000 บาท
  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโคมไฟฟ้าถนนอลูมิเนียม  คุณสมบัติดังนี 
หลอดฟลูออเรสเซนต์ ขนาดหลอด 1x36 w พร้อมอุปกรณ์ครบชุด  และ
ขนาดของโคมกว้างไม่น้อยกว่า  130  mm สูงไม่น้อยกว่า 110  mm  
ยาวไม่น้อยกว่า  735  mm  จํานวน  80  ชุด ๆ ละ 1,375  บาท  พร้อม
กิงจับโคมและขาจับกิงโคมขนาดไม่น้อยกว่า 1 นิว - 1.5  นิว ชุบ
กัลวาโนว์หรือพ่นสี  จัดซือตามราคาท้องถิน      
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งบเงินอุดหนุน รวม 125,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 125,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 125,000 บาท

1) โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงตําเข้าสู่พืนทีแปลงเกษตร  สาย  นพค
. 26  ถึง  อ่างเก็บนําห้วยสวนป่าน  บ้านผักคําภู หมู่ที 6  
 เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินงานโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงตํา 
เข้าสู่พืนทีแปลงเกษตร  สาย  นพค. 26  ถึง อ่างเก็บนําห้วยสวนป่าน  
บ้านผักคําภู  หมู่ที  6  ตําบลนาใน  อําเภอพรรณานิคม  จังหวัด 
สกลนคร  (แผนฯ  3  ปี  :  หน้า  78)     

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 60,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการหมู่บ้านปลอดขยะ จํานวน 60,000 บาท
   เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการหมู่บ้านปลอดขยะและค่าใช้จ่ายอืนๆ
ฯลฯ  เพือลดปริมาณขยะ  การกําจัดขยะ และลดปัญหาสิงแวดล้อม     

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดประชุมประชาคมตําบลและผู้นําชุมชนในตําบล  ประจําปี  2560 จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารและเครืองดืมและอาหารว่างและเครืองดืมและค่าใช้
จ่ายอืนๆ  แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ  ฯลฯ  ตามแนวทางหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว 4072  ลงวันที  15
  กรกฎาคม  2559      

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 470,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 390,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 390,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการขับเคลือนเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 30,000 บาท
เพือแก้ไขปัญหาการว่างงานและการประกอบอาชีพของประชาชนใน
พืนที  ตามอํานาจหน้าทีและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนการจัด
ทําทะเบียนบัญชีครัวเรือนรายรับ - รายจ่ายครัว
เรือน แบบ  ABC (Area Based Collaborative  Research) หรือ
ดําเนินการอืนๆ ทีเกียวข้องกับเศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ   
    

โครงการครอบครัวห่วงใย  ใส่ใจผู้สูงอายุ จํานวน 150,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการครอบครัวห่วงใย ใส่ใจผู้สูง
อายุ เช่น ค่าอาหาร นําดืม และค่าใช้จ่ายอืนๆ  ฯลฯ   เพือส่งเสริมให้ความ
รู้ให้ผู้สูงอายุอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขหรือส่งเสริมให้ชุมชนได้ตระหนัก
ถึงความสําคัญของผู้สูงอายุ        
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โครงการจัดเก็บข้อมูล  จปฐ.  เพือการพัฒนา จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้เกียวกับการจัดเก็บ
ข้อมูล  จปฐ. เพือการพัฒนา เช่น ค่าอาหารพร้อมเครืองดืม  อาหารว่าง
พร้อมเครืองดืม  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ฯลฯ      

โครงการท้องถินปลอดทุจริต จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอบรมให้ความรู้เกียกับระเบียบพัสดุและกฏหมายข้อมูลข่าว
สาร  และป้องกัน  การปราบปรามทุจริต  แก่ประชาชนผู้นําชุมชน และ
กรรมการทีเกียวข้องกับระเบียบการจัดซือจัดจ้าง ภาคประชาชน และค่าใช้
จ่ายอืนๆ  ฯลฯ     

โครงการประชุมผู้นําชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านและส่วนราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้เกียวกับการสร้าง
ชุมชนให้เข้มแข็งและการปรองดองสมานฉันท์แก่ประชาชน ผู้นํา
ชุมชน  กรรมการหมู่บ้านทีเกียวข้องและประชาชน เช่น ค่าอาหาร  อาหาร
ว่างพร้อมเครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืนๆ ฯลฯ      

โครงการพัฒนาคนพิการและผู้ด้อยโอกาส จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ  ตามโครงการพัฒนาคนพิการและผู้ด้อย
โอกาส และค่าใช้จ่ายอืนๆ  ฯลฯ  เพืออบรมการส่งเสริมอาชีพสําหรับคน
พิการ ผู้ด้อยโอกาส หรือส่งเสริมให้ความสําคัญผู้พิการสามารถช่วยเหลือ
ตัวเองได้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข  และให้ความรู้เกียวกับการบําบัด
และฟืนฟูผู้พิการ      

โครงการส่งเสริมการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอบรมให้ความรู้เกียวกับการส่งเสริมกลุ่มสตรีตําบล
นาใน เช่น การให้ความรู้เกียวกับสิทธิสตรี  การลดความรุนแรงในครอบ
ครัว และค่าใช้จ่ายอืนๆ ฯลฯ  
    

โครงการส่งเสริมสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนโดยหลักประชาชนออม  1  ส่วน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
สมทบ  1  ส่วน  และรัฐบาล  1 ส่วน  และค่าใช้จ่ายอืนๆ  ฯลฯ    

โครงการอบรมการจัดทําแผนพัฒนาสามปี  ประจําปีงบประมาณ 2560 จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้เกียวกับการจัดทําและ
ทบทวนแผนชุมชน และการจัดทําแผนพัฒนาสามปีเทศบาลตําบลนา
ใน  และค่าใช้จ่ายอืนๆ  ให้กับผู้นําชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน และ
ประชาชนทัวไป เป็นต้น ฯลฯ    
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งบเงินอุดหนุน รวม 80,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 80,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 80,000 บาท

1. โครงการสนับสนุนกลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านอูนดงหนองไชย
วาลย์  จํานวน  30,000  บาท     
     เพืออุดหนุนงบประมาณให้กับโครงการสนับสนุนกลุ่มผ้าย้อม
คราม    บ้านอูนดง  หนองไชยวาลย์ รายละเอียดตามโครงการทีเสนอ
ขอ ตามหนังสือกลุ่มผ้าย้อมครามตําบลนาใน  ลงวันที  26
  เมษายน  2559      
2. โครงการฝึกอบรมและพัฒนาการแปรรูปผลผลิตทางการประมง 
(การทําปลาตากแห้ง)  บ้านห้วยบุ่น  จํานวน  30,000  บาท   
      เพืออุดหนุนงบประมาณให้กับโครงการฝึกอบรมและพัฒนาการแปร
รูปผลผลิตทางการประมง (การทําปลาตากแห้ง)  บ้านห้วยบุ่น  หมู่ที  3
  รายละเอียดตามโครงการทีเสนอขอตามหนังสือกลุ่มแปรรูปผลผลิตทาง
การประมงบ้านห้วยบุ่น  หมุ่ที 3  ลงวันที  28  เมษายน  2559       
3. โครงการสนับสนุนกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  (หน่อไม้อัดปิบ
)  บ้านนาใน จํานวน  20,000  บาท       
       เพืออุดหนุนงบประมาณให้กับโครงการสนับสนุนกลุ่มแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตร (หน่อไม้อัดปิบ)  บ้านนาใน  หมู่ที  5  รายละเอียดตาม
โครงการทีเสนอขอตามหนังสือกลุ่มสตรี  บ้านนาใน  หมู่ที 5  ลงวันที  28
  เมษายน  2559        

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 370,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 370,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 370,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาต้ายยาเสพติด  เช่น  อาหาร
ว่างและเครืองดืม  นําดืมนักกีฬา กรรมการตัดสิน ค่าตอบแทนกรรมการ
ตัดสิน  ค่าจัดซือถ้วยรางวัล ค่ารางวัล   ค่าเช่าสถานที  และค่าใช้จ่าย
อืนๆ  ฯลฯ    

โครงการแข่งขันกีฬาท้องถินสัมพันธ์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาระหว่างองค์กร ปกครอง
ส่วนท้องถินจังหวัดสกลนคร  และค่าใช้จ่ายอืนๆ  ฯลฯ     

โครงการส่งเสริมการเล่นกีฬา จํานวน 90,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนหรือจัดกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการ
ส่งเสริมการเล่นกีฬา และค่าใช้จ่ายอืนๆ ฯลฯ     

โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในสนับสนุนหรือจัดกิจกรรมต่าง  ๆ  ตามโครงการ
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน  และค่าใช้จ่ายอืนๆ  ฯลฯ  ในการแก้ไข
ปัญหาด้านอาชญากรรม  โรคเอดส์  การละเมิดสิทธิเด็กและเยาวชน  การ
พนัน  และการขยายตัวของธุรกิจบริการทางเพศ  ประกวดทักษะทาง
วิชาการและนันทนาการ  ฯลฯ    
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 70,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีวันเข้าพรรษา จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีวันเข้าพรรษาเพือปลูกจิตสํานึกให้กับเด็กและ
เยาวชน และค่าใช้จ่ายอืนๆ ฯลฯ      

โครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมและทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม                
    เนืองในวันวิสาขบูชา

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ฯลฯ    

งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 50,000 บาท
โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิน      อุดหนุนงบประมาณ
โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิน  ให้กับคณะกรรมการหมู่
บ้านหนองผือ หมู่ที 2  หมู่ที 8 เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ ตาม
หนังสือทีทําการผู้ใหญ่บ้านหนองผือ หมู่ที 2 ที  พิเศษ/2559  ลงวันที  9
  พฤษภาคม 2559        

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทียว รวม 40,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการมัคคุเทศก์ท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการมัคคุเทศก์ท้องถินและค่า
ใช้จ่ายอืนๆ ฯลฯ     

โครงการส่งเสริมการท่องเทียวเชิงธรรมชาติ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการท่องเทียวเชิงธรรม ค่าจัด
ทําสือประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ฯลฯ     

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 1,590,340 บาท
งบบุคลากร รวม 1,290,340 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,290,340 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 911,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปีของพนักงานเทศบาล       

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมอืนๆ ทีจ่ายควบกับเงินเดือน เช่น เงินเพิมค่าครอง
ชีพ    ชัวคราว  เงินค่าตอบแทนพิเศษพนักงานเทศบาล ฯลฯ  เป็นต้น    
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง  ให้กับพนักงานเทศบาล ฯลฯ     

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 283,320 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างและเงินปรับปรุง 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง    

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 43,620 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง  เช่น  เงินเพิมการครอง
ชีพ     ชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างและอืน ๆ   ฯลฯ     

งบดําเนินงาน รวม 300,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงาน
เทศบาลและลูกจ้างทีได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตาม
ระเบียบฯ ฯลฯ      

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาล และนายก
เทศมนตรี  ซึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ     

ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการจ้างเพือให้ได้มาซึงบริการต่างๆ อัน
ได้แก่  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่ากําจัดสิง
ปฏิกูล  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพร่ข่าวสาร  ทางวิทยุกระจายเสียง  โทรทัศน์  หนังสือพิมพ์และจัด
จ้างทําสือสิงพิมพ์โฆษณา วารสารต่างๆ)  ค่าธรรมเนียมต่างๆ 
ค่าเบียประกัน  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าจ้าง
เหมาบริการ  ค่าติดตังเครืองรับสัญญาณต่างๆและค่าจ้างเหมาบริการ
อืนๆ  ทีจําเป็น  เช่น  ค่าใช้จ่ายในรัฐพิธีในพิธีการและวันสําคัญ
ต่างๆ  ตามวาระและโอกาสทีจําเป็น  ฯลฯ    

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศและนอกราชอาณาจักร จํานวน 30,000 บาท
เพือใช้เป็นค่าใช้จ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะราย
จ่ายหมวดอืนๆ อันได้แก่  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  เช่น  ค่าเบียเลียงเดินทาง  ค่า
พาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้ 
จ่ายอืนๆ ฯลฯ ของคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างทีเดินทางไป
ราชการทีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ทีกําหนดไว้     
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน  เพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  เช่น  การซ่อมรถจักรยานยนต์  เปลียนยางรถจักรยานยนต์ 
และซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินหรือครุภัณฑ์ต่างๆ  ฯลฯ  เป็นต้น ซึง
เป็นกรณีการจ้างเหมาค่าสิงของและค่าแรงงาน     

ค่าวัสดุ รวม 210,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงานประเภทคงทน ได้แก่ หนังสือ เครือง
คิดเลขขนาดเล็ก เครืองเจาะกระดาษขนาดเล็ก ทีเย็บกระดาษขนาด
เล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอีพลาสติก  แปรงลบกระดาน ตรา
ยาง ตะแกรงวางเอกสาร ฯลฯ  เป็นต้น     
วัสดุสํานักงานประเภทวัสดุสินเปลือง  ได้แก่ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา
ยางลบ นํายาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ไม้บรรทัด คลิป
 แฟ้ม  สมุดประวัติข้าราชการ นําดืมสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน ฯลฯ  เป็นต้น      

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุประเภทวัสดุคงทน ได้แก่  หัวแร้ง
ไฟฟ้า เครืองวัดกระแสไฟฟ้า เครืองวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจ
วงจรไฟฟ้า เครืองประจุไฟฟ้า ฯลฯ  เป็นต้น    
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุประเภทวัสดุสินเปลือง ได้แก่ ฟิวส์ เทปพันสาย
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้า เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า สวิตซ์
ไฟฟ้า รีซีสเตอร์  เบรกเกอร์ สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ เครือง
รับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม  ฯลฯ  เป็นต้น    
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  ได้แก่  ดอก
ลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรต่างๆ แผงบังคับทางไฟ  ฯลฯ  เป็นต้น       
 

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างประเภทวัสดุคงทน  ได้แก่  ไม้
ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ เสียม สิว เลือย ขวาน เทปวัดระยะ เครืองวัด
ขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร  ลูกดิง สว่าน ดถส้วม อ่างล้างมือ ราวพาด
ผ้า เป็นต้น ฯลฯ
วัสดุก่อสร้างประเภทสินเปลือง ได้แก่ นํามันทาไม้ ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์
ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล๊อก กระเบือง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี
ปูนขาว เป็นต้น ฯลฯ    
วัสดุก่อสร้างประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไล่ ได้แก่ ท่อและ
อุปกรณ์ประปา  ท่อต่างๆ  ท่อนําบาดาล เป็นต้น ฯลฯ      

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนประเภทวัสดุสิน
เปลือง ได้แก่  แก๊สหุงต้ม นํามันเชือเพลิง นํามันดีเซล นํามัน
เบนซิน นํามันจารบี นํามันเครือง  ถ่าน ก๊าส  ฯลฯ  เป็นต้น      
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ ขา
ตังกล้อง ขาตังเขียนภาพ เครืองกรอเทป เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่าย
รูป เป็นต้น ฯลฯ      
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ประเภทวัสดุสินเปลือง ได้แก่ พู่กัน สี กระดาษ
เขียน
โปสเตอร์ ฟิล์ม เมโมรีการ์ด ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ (ภาพยนตร์
วีดีโอเทป แผ่นซีดี) เป็นต้น ฯลฯ      

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ แผ่นหรือ
จานบันทึกข้อมูล ฯลฯ  เป็นต้น     
วัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทวัสดุสินเปลือง ได้แก่ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล 
(Diskette, compact Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์
หรือแถบ พิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบ
เลเซอร์ กระดาษต่อเนือง  สายเคเบิล ฯลฯ  เป็นต้น              วัสดุ
คอมพิวเตอร์ประเภทวัสดุอุปกรณ์  ได้แก่ หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์
ไดนร์  ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมน
บอร์ด เมมโมรีซิป เช่น RAM เครืองอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ ฯลฯ
  เป็นต้น       

งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 2,982,400 บาท
งบลงทุน รวม 2,982,400 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 2,982,400 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
1)  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน เชือมต่อถนน 
คสล. เดิม สายบ้านนายสมศักดิ เทศประสิทธิ ถึง หน้าบ้านนายดาบตํารวจ
รังสรรค์ สิมิงาม บ้านอูนดง หมู่ที  1

จํานวน 246,000 บาท

 เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
เชือมต่อถนน คสล. เดิม สายบ้านนายสมศักดิ เทศประสิทธิ ถึง หน้าบ้าน
ดาบตํารวจรังสรรค์ สิมิงาม บ้านอูนดง หมู่ที  1  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว  100.00  เมตร หนา 0.15  เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50  
เมตร หรือพืนทีคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า  400  ตารางเมตร  พร้อม
ป้ายโครงการ  จํานวน 1  ป้าย  ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้าง
ของท้องถิน  แบบเลขที  ท. 1-01 (แผนฯ  3  ปี  :  หน้า  85)      

10)  โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพือการเกษตร  สายแปลงเกษตรนายสมัย  
ชาแสน ถึง แปลงเกษตรนายพันศักดิ  สีเทียวไทย  บ้านผักคําภู หมู่ที  11

จํานวน 196,000 บาท

      เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรังเพือการเกษตร  สายแปลงเกษตร  
นายสมัย ชาแสน ถึงแปลงเกษตรนายพันศักดิ  สีเทียวไทย  บ้านผักคํา
ภู หมู่ที 11 ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  537.00  เมตร  พร้อมป้าย
โครงการ  จํานวน  1 ป้าย  ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตําบลนาใน  แบบเลข
ที  8/2556  (แผนฯ  :  3  ปี  หน้า  80)      

11)  โครงการก่อสร้างป้ายชือและรัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเลา จํานวน 163,500 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างป้ายชือและรัวศูนย์พัฒนาเล็กเด็กบ้าน นาเลา บ้าน
นาเลา  หมู่ที  4  ขนาดกว้าง  3.00  เมตร  ยาว 25.00  เมตร พร้อมป้าย
โครงการ  จํานวน  1  ป้าย  ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตําบล นาใน  แบบ
เลขที  6/2559  (แผนฯ  :  3  ปี  หน้า  120)      
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2)  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน เชือมต่อถนน 
คสล. เดิม สาย  สปก. หนองผือ - ห้วยบุ่น  บ้านหนองผือ หมู่ที 2

จํานวน 294,400 บาท

 เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
เชือมต่อถนน คสล. เดิม สาย  สปก. หนองผือ - ห้วยบุ่น บ้านหนองผือ 
หมู่ที  2  ขนาดกว้าง 5.00 เมตร  ยาว 100.00  เมตร  หนา 0.15 เมตร
พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50  เมตร  หรือพินทีคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ไม่น้อยกว่า  500  ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ  จํานวน  1  ป้าย 
ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิน  แบบเลขที ท. 1-01
(แผนฯ  3  ปี  :  หน้า  88)     

3)  โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพือการเกษตร  สายหนองผักชี ถึงแปลง
เกษตรนายสุรัตน์  วาริคิด  บ้านนาเลา  หมู่ที  4

จํานวน 293,000 บาท

 เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรังเพือการเกษตร  สายหนอง
ผักชี  ถึง  แปลงเกษตรนายสุรัตน์  วาริคิด  บ้านนาเลา  หมู่ที  4  ขนาด
กว้าง  4.00  เมตร  ยาว  790.00  เมตร  พร้อมป้ายโครงการ  จํานวน  1
ป้าย  ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตําบลนาใน  แบบเลขที  8/2556 
(แผนฯ  :  3  ปี  หน้า  76)     

4)  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน เชือมต่อ ถนน 
คสล. เดิม สายนาใน - ถําพระ  บ้านนาใน  หมู่ที 5

จํานวน 239,700 บาท

 เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
เชือมต่อถนน คสล.เดิม สายนาใน - ถําพระ  บ้านนาใน  หมู่ที  5 ขนาด 
กว้าง  4.00  เมตร  ยาว 100.00  เมตร  หนา 0.15 เมตร  พร้อมไหล่
ทาง
ลูกรังข้างละ 0.50  เมตร  หรือพินทีคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า  400 
ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ  จํานวน  1  ป้าย  ก่อสร้างตามแบบ 
มาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิน  แบบเลขที ท. 1-01    
(แผนฯ  3  ปี  :  หน้า  89)      

5)  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน เชือมต่อ ถนน 
คสล. เดิม สายวัดคริสต์  บ้านนาทัน  หมู่ที 7

จํานวน 239,700 บาท

 เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
เชือมต่อถนน คสล.เดิม สายวัดคริสต์  บ้านนาทัน  หมู่ที  7 ขนาด  
กว้าง  4.00  เมตร  ยาว 100.00  เมตร  หนา 0.15 เมตร  พร้อมไหล่
ทาง
ลูกรังข้างละ 0.50  เมตร  หรือพินทีคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า  400 
ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ  จํานวน  1  ป้าย  ก่อสร้างตามแบบ 
มาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิน  แบบเลขที ท. 1-01    
(แผนฯ  3  ปี  :  หน้า  91)      

6)  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน เชือมต่อ ถนน 
คสล. เดิม สายบ้านนายทวิสิทธิ มะลิทอง ถึง หนองป่าช้าง  บ้านหนองผือน้อย 
 หมู่ที  8

จํานวน 239,700 บาท

 เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
เชือมต่อถนน คสล.เดิม สายบ้านนายทวิสิทธิ  มะลิทอง ถึง หนองป่า
ช้าง  บ้านหนองผือน้อย  หมู่ที  8  ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว 100.00
  เมตร  หนา 0.15 เมตร  พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50  เมตร  หรือ
พืนทีคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า  400 ตารางเมตร  พร้อมป้าย
โครงการ  จํานวน  1  ป้าย  ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของ
ท้องถิน  แบบเลขที ท. 1-01  (แผนฯ  3  ปี  :  หน้า  92)       
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7)  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน เชือมต่อถนน 
คสล. เดิม สายบ้านนางเพลินพิศ สีเทียวไทย   ถึง บ้านนายองอาจ  โถชาลี    
บ้านผักคําภูใหม่  หมู่ที  9

จํานวน 303,500 บาท

 เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
เชือมต่อถนน คสล.เดิม สายบ้านนางเพลินพิศ  สีเทียวไทย  ถึง  บ้าน   
นายองอาจ  โถชาลี  บ้านผักคําภูใหม่  หมู่ที  9  ขนาดกว้าง 4.00  เมตร
ยาว 125.00  เมตร  หนา 0.15 เมตร  พร้อมไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร
หรือพินทีคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า  500 ตารางเมตร  พร้อมป้าย
โครงการ  จํานวน  1  ป้าย  ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้าง 
ของท้องถิน  แบบเลขที ท. 1-01  (แผนฯ  :  3  ปี  หน้า  93)      

8)  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน เชือมต่อถนน 
คสล. เดิม สายบ้านนายไตรยงค์  ถึง บ้านนายอุดร จันทร์ลอย  บ้านหนอง
ไชยวาลย์  หมู่ที  10

จํานวน 239,700 บาท

 เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
เชือมต่อถนน คสล.เดิม สายบ้านนายไตรยงค์  ถึง  บ้านนายอุดร  จันทร์
ลอย  บ้านหนองไชยวาลย์  หมู่ที  10  ขนาดกว้าง 4.00
  เมตร  ยาว 100.00  เมตร  หนา 0.15 เมตร  พร้อมไหล่ทางข้าง
ละ 0.50 เมตร  หรือพืนทีคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า  400 ตาราง
เมตร  พร้อมป้ายโครงการ  จํานวน  1  ป้าย  ก่อสร้างตามแบบมาตรฐาน
งานก่อสร้างของท้องถินแบบเลขที ท. 1-01  (แผนฯ  :  3  ปี  หน้า  94)    
  

9)  โครงการก่อสร้างถนนคอนดรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายหน้าบ้าน
นายหนู  วงศรีลา  ถึง  บ้านนายสนัน  โถชาลี  บ้านผักคําภู หมู่ที 11

จํานวน 127,200 บาท

 เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
สายบ้านนายหนู  วงศรีลา  ถึง บ้านนายสนัน  โถชาลี  บ้านผักคําภู   
หมู่ที  11       
 ช่วงที  1  ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 35.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร        
 ช่วงที  2  ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร  หรือพืนทีคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า  205 ตารางเมตร   
พร้อมป้ายโครงการ  จํานวน  1  ป้าย  ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงาน
ก่อสร้างของท้องถิน  แบบเลขที ท. 1-01  (แผนฯ  :  3  ปี  หน้า  95)      

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายรายจ่ายเพือปรับปรุงทีดินรวมถึงรายจ่ายเพือ 
ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงสิงก่อสร้างซึงทําให้ทีดิน   สิงก่อสร้าง 
มีมูลค่าเพิมขึน  อันได้แก่ การซ่อมแซมและปรับปรุงผิวจราจร 
ถนนทุกสายในเขตเทศบาลตําบลนาในและอาคาร ฯลฯ  หมู่ที 1 ถึง 
หมู่ที  11  เป็นต้น    
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แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 110,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการคลองสวยนําใส  คนไทยมีความสุข จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการคลองสวยนําใส  คนไทย
มีความสุข  เช่น ค่าอาหารพร้อมเครืองดืม  ค่าอาหารว่างพร้อมเครือง
ดืม และค่าใช้จ่ายอืนๆ  ฯลฯ  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.2/ว 4072  ลงวันที  15  กรกฎาคม  2559   

โครงการท้องถินไทย  รวมใจภักดิ  รักพืนทีสีเขียว จํานวน 40,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติโครงการรักนํา  รัก
ป่า  รักษาแผ่นดิน ในกิจกรรม : ก่อสร้างฝายชะลอนํา เพือจัดทําฝายกัก
เก็บนําตังแต่ต้นนํา  และ กิจกรรม : ปลูกต้นไม้ เพือส่งเสริมให้มีการปลูก
และอนุรักษ์ป่าชุมชน และค่าใช้จ่ายอืนๆ  ฯลฯ  เพือแก้ไขปัญหาภาวะโลก
ร้อน  และเพือเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชสักการะในวโรกาส
ต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ตลอดจนพระบรมวงศานุ
วงศ์  ทุกพระองค์  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที
สุด  ที  มท  0808.2/ว 4072  ลงวันที  15 กรกฎาคม  2559     

โครงการปลูกหญ้าแฝก จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินงานจัดกิจกรรมโครงการปลูกหญ้าแฝก ตามนโยบาย
แห่งรัฐ เช่น ค่าวัสดุก่อสร้าง  ค่าอาหาร ค่าแรง และค่าใช้จ่ายอืนๆ  ฯลฯ 
   

โครงการอนุรักษ์ป่าชุมชน จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์ป่าชุมชน เช่น  ค่าอาหารพร้อม
เครืองดืม อาหารว่างพร้อมเครืองดืม  ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ฯลฯ  ในการจัดทําฝายชะลอนํา (ฝายแม้ว) และอนุรักษ์ป่าต้นนํา ฯลฯ 
    

โครงการอนุรักษ์พันธุ์ปลานําจืดในชุมชน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุ์ปลานําจืดใน
ชุมชน  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ฯลฯ  เพือปลูกสร้างจิตสํานึกในการจัดทํา
แหล่งอนุรักษ์พันธุ์ปลาตามแหล่งนําธรรมชาติ     
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แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 430,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 405,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการต่าง ๆ อันได้แก่ ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าเย็บเล่มหรือเข้าปกหนังสือ ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าโฆษณา
และเผยแพร่ รายจ่ายเกียวกับการจ้าเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทาง
วิทยุกระจายเสียง  โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และจัดจ้างทําสือสิง
พิมพ์ โฆษณาวารสารต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ   ค่าเบียประกัน ค่าใช้
จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตังเครือง
รับสัญญาณต่างๆ  และค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ  ทีจําเป็น  ฯลฯ    

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน  เพือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ  เช่น  รักษาทรัพย์สินหรือครุภัณฑ์ต่างๆ ฯลฯ  เป็นต้น ซึงเป็น
กรณีการจ้างเหมาค่าสิงของและค่าแรงงานฯลฯ    

ค่าวัสดุ รวม 115,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุประเภทวัสดุคง
ทน ได้แก่ ไมโครโฟน
ขาตังไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครืองวัดกระแสไฟฟ้า เครืองวัดแรงดัน
ไฟฟ้า
มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครืองประจุไฟฟ้า เป็นต้น ฯลฯ  
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุประเภทวัสดุสินเปลือง ได้แก่ ฟิวส์ เทปพันสาย
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า สวิตซ์
ไฟฟ้า รีซีสเตอร์  เบรกเกอร์  สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ เครือง
รับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น  ฯลฯ    
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  ได้แก่  ดอก
ลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรต่างๆ แผงบังคับทางไฟ  เป็นต้น  ฯลฯ     

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนประเภทวัสดุสิน
เปลือง ได้แก่
แก๊สหุงต้ม นํามันเชือเพลิง นํามันดีเซล นํามันเบนซิน นํามันจารบี นํามัน
เครือง  ถ่าน ก๊าส  เป็นต้น ฯลฯ     

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 30,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์ประเภทวัสดุสินเปลือง ได้แก่ สารส้ม  ฯลฯ  เป็นต้น    

วัสดุอืน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอืนๆ ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก่  มิเตอร์นํา 
ไฟฟ้า  สมอเรือ  ตะแกรงกัสวะ  หัวเชือมแก๊ส หัววาล์วเปิด - ปิดแก๊ส  
ท่อประปา  เป็นต้น  ฯลฯ    
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 200,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า ในการผลิตนําประปาของเทศบาลตําบลนาใน 
   

งบลงทุน รวม 25,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 25,000 บาท
ครุภัณฑ์อืน
ถังเก็บนํา จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือถังเก็บนําบนดิน  PVC  ขนาดบรรจุไม่น้อย
กว่า 2,000  ลิตร  จํานวน  2 ลูก ๆ ละ 12,500  บาท  จัดซือตามราคา
ท้องถิน    

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 12,661,670 บาท
งบกลาง รวม 12,661,670 บาท
งบกลาง รวม 12,661,670 บาท
ค่าชําระหนีเงินต้น จํานวน 450,000 บาท
เพือชําระหนีธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์สาขาอําเภอพรรณา
นิคม   ทีเทศบาลตําบลนาในขอกู้ทีได้รับอนุมัติจากกระทรวงมหาดไทย     
 

ค่าชําระดอกเบีย จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าชําระดอกเบียธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์  สาขา
อําเภอพรรณานิคม  ทีเทศบาลตําบลนาในขอกู้โดยได้รับอนุมัติจาก 
กระทรวงมหาดไทย    

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 198,660 บาท
จ่ายสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง  โดยคํานวณตังจ่ายใน
อัตราร้อยละ  5 ของค่าจ้างทีเทศบาลจะต้องตังจ่ายให้แก่ลูกจ้างจํานวน  12
  เดือน เงินสมทบจากค่าจ้างของพนักงานจ้างแต่ละคนไม่เกินวันละ 500
 บาท  หรือเดือนละไม่เกิน 15,000 บาท         

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 8,603,760 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบียยังชีพผู้สูงอายุทีขึนทะเบียนไว้กับเทศบาล  
ตําบลนาใน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่าย
เบียยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2552     

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 2,090,880 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าสมทบเบียยังชีพผู้พิการทีได้ลงทะเบียนไว้กับเทศบาล
ตําบลนาใน  โดยยึดหลักตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การจ่ายเบียยังชีพความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
พ.ศ.  2553 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2559    

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 132,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ในเขตเทศบาลตําบลนาใน    
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สํารองจ่าย จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือมีความจําเป็นเกิดขึน หรือ
ในกรณีทีหน่วยงานต่างๆ ไม่ตังงบประมาณรายจ่ายไว้ หรือมีความจําเป็น
ต้องจ่าย  หรือตังงบประมาณไว้แล้วแต่ไม่พอจ่ายหรือมีรายจ่ายทีนอก
เหนือไปจากงบประมาณทีได้รับอนุมัติ ตามความเหมาะสมและการอนุมัติ
ให้ใช้เงินสํารองจ่ายโดยเป็นอํานาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิน ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2 และ 3) พ.ศ.2543        

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 342,040 บาท
 1. ส่งเงินคืนกองทุนเศรษฐกิจชุมชน   จํานวน  130,000  บาท 
        เพือจ่ายเป็นค่าชําระหนีให้กับกองทุนเศรษฐกิจชุมชน  ระดับ
อําเภอ กรณีเทศบาลไม่สามารถเรียกเก็บเงินคืนได้  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการดําเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน  พ.ศ
.  2541          
 2. ค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  จํานวน  29,060  บาท
      เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตามข้อบังคับ
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย พ.ศ.2541 ข้อ 16 (ตามการ
แก้ไขข้อบังคับ  ปี พ.ศ. 2543) โดยให้ตังจ่ายในอัตราร้อยละเศษหนึง
ส่วนหกของรายรับจริง ในปีทีล่วงมา จํานวน 17,400,259.87  บาท (ไม่
รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภท) แต่ทังนีไม่
เกินเจ็ดแสนห้าหมืนบาท       
 3. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ  จํานวน  172,980  บาท 
      เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถินหรือ
พืนที  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าบริการสาธารณสุขทีได้รับจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน  ที มท 0891.3/ ว 2199 ลงวันที  10 พฤศจิกายน  2552   
เรือง  การดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ   
4. ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร  จํานวน  10,000  บาท  
 เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร  โดยจ่ายเป็นค่าจัดหาอุปกรณ์ใน
สิงทีประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง  ได้แก่ การจัดหาเครืองมือเครือง
เกียวกับกิจการจราจร เช่น  เครืองหมายจราจร  สัญญาณไฟ แผงกัน  สีตี
เส้นจราจร ฯลฯ  เป็นต้น  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วน
มาก  ที  มท  0313.4/ว 3203 ลงวันที  4  ตุลาคม  2539  เรือง  การตัง
งบประมาณและเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการจัดจราจร      

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 294,330 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน  
โดยตังจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ในงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี 2560  จํานวน 14,716,490  บาท (ไม่รวมรายได้
จาก พันธบัตร เงินกู้ เงินผู้มีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุนทุกประเภท)   ตาม
กฎกระทรวง ฉบับที 4  (พ.ศ. 2542) ประกอบกับหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0313.4 /ว 178 ลงวันที 28 กันยายน 2542        
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