
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตําบลนางัว
อําเภอ นําโสม   จังหวัดอุดรธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 74,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 9,733,440 บาท
งบบุคลากร รวม 7,358,040 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,848,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 725,760 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นเงินเดือน  นายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรีตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน  เงินค่าตอบแทน  และ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอืน  ของนายกเทศมนตรี  รองนายก
เทศมนตรีฯ พ.ศ.2554 และ(ฉ2)พ.ศ.2557  เป็น
เงิน  725,760  บาท ตามแผนพัฒนาฯปี 2561 (ปรากฎในแผน
งานบริหารทัวไป-งานบริหารทัวไป)

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน  นายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน  เงินค่าตอบแทน  และ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอืน  ของนายกเทศมนตรี  รองนายก
เทศมนตรีฯ พ.ศ.2554 และ(ฉ2)พ.ศ.2557  เป็น
เงิน  180,000  บาท ตามแผนพัฒนาฯปี 2561 (ปรากฎในแผน
งานบริหารทัวไป-งานบริหารทัวไป)

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ  นายกเทศมนตรี  รองนายก
เทศมนตรีตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน  เงินค่าตอบ
แทน  และประโยชน์ตอบแทนอย่างอืน  ของนายกเทศมนตรี  รองนายก
เทศมนตรีฯ พ.ศ.2554 และ(ฉ2)พ.ศ.2557  เป็น
เงิน  180,000 บาท ตามแผนพัฒนาฯปี 2561 (ปรากฎในแผน
งานบริหารทัวไป-งานบริหารทัวไป)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 207,360 บาท

-สําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ นายกเทศมนตรี และที
ปรึกษาเทศมนตรีตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน  เงินค่า
ตอบแทน  และประโยชน์ตอบแทนอย่างอืน  ของนายกเทศมนตรี  รอง
นายกเทศมนตรีฯ พ.ศ.2554 และ(ฉ2)พ.ศ.2557  เป็น
เงิน  207,360  บาท ตามแผนพัฒนาฯปี 2561 (ปรากฎในแผน
งานบริหารทัวไป-งานบริหารทัวไป)

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,555,200 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน  ประธานสภาฯ รองประธาน
สภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาล  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
เดือน  เงินค่าตอบแทน  และประโยชน์ตอบแทนอย่างอืน  ของนายก
เทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรีฯ พ.ศ.2554 และ(ฉ2)พ.ศ.2557  เป็น
เงิน  1,555,200 บาท ตามแผนพัฒนาฯปี 2561 (ปรากฎในแผน
งานบริหารทัวไป-งานบริหารทัวไป)

วันทีพิมพ์ : 26/11/2561  10:35:15 หน้า : 1/53



เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,509,720 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,207,360 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจํา
สําหรับ  พนักงานเทศบาลตําแหน่ง   นักบริหารงานท้องถิน   นักบริหาร
งานทัวไป  นักจัดการงานทะเบียนและบัตร    นักทรัพยากรบุคคล   เจ้า
พนักงานธุรการ  ฯลฯ  เป็นเงิน  3,207,360  บาท   ตามแผนพัฒนาฯ
ปี 2561 (ปรากฎในแผนงานบริหารทัวไป-งานบริหารทัวไป)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 225,060 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน ตําแหน่ง  นักบริหารงาน
ท้องถิน  นักบริหารงานทัวไป    เป็นเงิน 225,060  บาท   ตามแผน
พัฒนาฯปี 2561 (ปรากฎในแผนงานบริหารทัวไป-งานบริหารทัวไป)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 278,400 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน  ตําแหน่งนักบริหารงานท้อง
ถิน   นักบริหารงานทัวไป   เป็นเงิน 278,400  บาท     ตามแผนพัฒนาฯ
ปี 2561 (ปรากฎในแผนงานบริหารทัวไป-งานบริหารทัวไป)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 742,920 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานทัวไป  พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ   เป็นเงิน 742,920  บาท   ตามแผนพัฒนาฯปี 2561 (ปรากฎใน
แผนงานบริหารทัวไป-งานบริหารทัวไป)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 55,980 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวสําหรับพนักงานจ้างทัวไป
และพนักงานจ้างตามภารกิจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดอุดรธานี  เรือง หลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง  และ
พนักงานจ้าง  ของเทศบาล  ได้รับเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว  และค่า
ตอบแทนพิเศษตามหนัง สือสังการด่วนทีสุด  ที  มท.0809.3/ว.155  ลง
วันที 2 ตุลาคม  2550      เป็นเงิน 55,980  บาท   ตามแผนพัฒนาฯ
ปี 2561 (ปรากฎในแผนงานบริหารทัวไป-งานบริหารทัวไป)

งบดําเนินงาน รวม 1,951,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 178,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 100,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับพนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างของเทศบาลเป็นกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจําปี) ตามเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืน
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้อง
ถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้อวถิน  เป็นเงิน 100,000
บาท   ตามแผนพัฒนาฯปี 2561 (ปรากฎในแผนงานบริหารทัว
ไป-งานบริหารทัวไป)

ค่าเบียประชุม จํานวน 20,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นเงินค่าเบียประชุมให้แก่คณะกรรมการทีสภาเทศบาลแต่ง
ตังหรือคณะกรรมการทีได้รับการแต่งตังตามกฎหมาย  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน  เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบ
แทนอย่างอืนของนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรีฯพ.ศ.2554
(ฉ2) พ.ศ.2557  เป็นเงิน 20,000บาท   ตามแผนพัฒนาฯปี 2561
 (ปรากฎในแผนงานบริหารทัวไป-งานบริหารทัวไป)
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 18,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลทีมีสิทธิได้รับเงินค่า
เช่าบ้านตามระเบียบฯ  เป็นเงิน 18,000บาท   ตามแผนพัฒนาฯปี 2561
 (ปรากฎในแผนงานบริหารทัวไป-งานบริหารทัวไป)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลและ
ผู้บริหารฯลฯทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ  เป็นเงิน 40,000บาท   ตาม
แผนพัฒนาฯปี 2561 (ปรากฎในแผนงานบริหารทัวไป-งานบริหารทัว
ไป)

ค่าใช้สอย รวม 1,015,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าเย็บปกหนังสือ  หนังสือพิมพ์  ค่าระวางรถบรรทุกใน
การขนส่งของหรือครุภัณฑ์ต่างๆฯลฯ  ค่าธรรมเนียมต่างๆของ
เทศบาล  เช่น ค่าลงทะเบียน  ส.ท.ท.ค่าธรรมเนียมศาล ฯลฯ ค่าจ้าง
เหมาบริการ   เช่นแรงงานหรือจ้างยบุคคลภายนอกให้ทํางานอย่างใดอย่าง
หนึง เป็นเงิน 40,000บาท   ตามแผนพัฒนาฯปี 2561 (ปรากฎในแผน
งานบริหารทัวไป-งานบริหารทัวไป)

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 128,000 บาท
1.ค่ารับรองของเทศบาลทีมีความจําเป็น    ตังไว้ 50,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่ารับรองของเทศบาลทีมีความจําเป็น   ตังจ่ายไว้ไม่เกิน
ร้อยละ 1 ของรายได้จริงจากเงินรายได้ของเทศบาล  ในปีงบประมาณที
ล่วงมาแล้ว  เป็นเงิน 50,000  บาท  ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ที  มท  0808.4/ว2381  ลงวันที  28  กรกฎาคม   พ.ศ
.2548   ตามแผนพัฒนาฯป2ี561 (ปรากฎตามแผนงานบริหารทัว
ไป-งานบริหารทัวไป)
2.ค่ารับรองในการประชุมสภาท้องถินหรือคณะกรรมการหรือคณะ
อนุกรรมการ   ตังไว้  70,000  บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่ารับรองในการประชุมสภาท้องถินหรือคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการทีได้รับแต่งตังตามกฎหมายฯลฯ  ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ที  มท  0808.4/ว2381  ลงวันที  28
  กรกฎาคม   พ.ศ.2548   เป็นเงิน  70,000  บาท  ตามแผนพัฒนาฯ
ป2ี561 (ปรากฎตามแผนงานบริหารทัวไป-งานบริหารทัวไป)
3.ค่าใช้จ่ายในการรับเสด็จ      ตังไว้  5,000  บาท
-สําหรับเพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรับเสด็จต่างๆ ฯลฯ เป็นเงิน 5,000
  บาท 
ตามแผนพัฒนาฯป2ี561 (ปรากฎตามแผนงานบริหารทัวไป-งานบริหาร
ทัวไป)
4.ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธีต่างๆ    ตังไว้ 3,000  บาท 
-า◌ําหรับเพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายงานพิธีและรัฐพิธีต่างๆทีจําเป็นสําหรับ
โครงการฯลฯ เป็นเงิน 3,000  บาท  ตามแผนพัฒนาฯปี2561 (ปราก
ฎตามแผนงานบริหารทัวไป-งานบริหารทัวไป)
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 350,000 บาท
-สําหรับเพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร   เช่น  เบียเลียงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที
พัก  เป็นเงิน  350,000   บาท  ค่าเตามแผนพัฒนาฯปี2561 (ปรากฎตาม
แผนงานบริหารทัวไป-งานบริหารทัวไป)
 
2.โครงการขบวนแห่  'บ่ายศรี '  วัฒนธรรมดีศรีอุดร จํานวน 5,000 บาท
-สําหรับเพือจ่ายเป็นค่าโครงการเพือร่วมประเพณีประจําจังหวัด
อุดรธานี    เป็นเงิน  5,000   บาท  ค่าเตามแผนพัฒนาฯปี2561 (ปราก
ฎตามแผนงานบริหารทัวไป-งานบริหารทัวไป)
 
3.เงินรางวัล จํานวน 10,000 บาท
-สําหรับเพือจ่ายเป็นเงินรางวัลค่าจับกุมผู้กระทําผิดตามพระราชบัญญัติ
ท้องถินพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2552และกฎหมายอืนทีเกียว
ข้อง เป็นเงิน  10,000  บาท  ค่าเตามแผนพัฒนาฯปี2561 (ปรากฎตาม
แผนงานบริหารทัวไป-งานบริหารทัวไป)
 
4.โครงการจัดการเลือกตัง นายกเทศมนตรี  สมาชิกสภาฯ จํานวน 200,000 บาท
-สําหรับเพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเลือกตังนายก
เทศมนตรี  สมาชิกสภาฯตามระเบียบกฎหมายเกียวกับการเลือก
ตัง   กําหนดการประชาสัมพันธ์  การรณรงค์ ฯลฯ  เป็นเงิน  200,000
   บาท  ค่าเตามแผนพัฒนาฯปี2561 (ปรากฎตามแผนงานบริหารทัว
ไป-งานบริหารทัวไป)
 
5.โครงการจัดงานวันท้องถินไทย จํานวน 50,000 บาท
-สําหรับเพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันท้องถินไทยการจัด
กิจกรรมแสดงผลงานนิทรรศการเทศบาล  กิจกรรมบริการสาธารณะและ
พิธีการต่างๆทีเกียวข้องกับเทศบาล  เป็นเงิน  50,000   บาท  ค่าเตา
มแผนพัฒนาฯปี2561 (ปรากฎตามแผนงานบริหารทัวไป-งานบริหารทัว
ไป)
 
6.โครงการพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยแบบสามัคคีสมานฉันท์ จํานวน 30,000 บาท
-สําหรับเพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย
แบบสามัคคีสมานฉันท์ตามหนังสือที  มท.0890.4/ว1068  ลงวันที  28
พฤษภาคม  2558  การมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็น  เพือให้
ประชาชนมีความกล้าแสดงความคิดเห็นเพือให้ประชาชน มีส่วนร่วมใน
การเฉลิมฉลองรัฐพิธี  เป็นเงิน  30,000   บาท  ค่าเตามแผนพัฒนาฯ
ป2ี561 (ปรากฎตามแผนงานบริหารทัวไป-งานบริหารทัวไป)
 
7.โครงการอบรมจริยธรรมประจําปี จํานวน 100,000 บาท
-สําหรับเพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมจริยธรรมประจําปี  เพือ
ขัดเกลาจิตใจพนักงานเทศบาล   เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม เป็น
เงิน  100,000   บาท  ค่าเตามแผนพัฒนาฯปี2561 (ปรากฎตามแผน
งานบริหารทัวไป-งานบริหารทัวไป)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 132,000 บาท
-สําหรับเพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆและทรัพย์สินของสํานัก
ปลัดฯทีชํารุดเสียหายให้ใช้งานได้ตามปกติ  เช่น  เครืองปรับ
อากาศ,เครืองคอมพิวเตอร์,เครืองพิมพ์ดีด,เครืองถ่ายเอกสาร,ซ่อมแซม
โต๊ะ,เต็นท์เครืองโทรสาร  รถยนต์  รถจักรยานยนต์  เครืองใช้ไฟฟ้า
ต่างๆ ฯลฯ บ้านพัก  อาคารสํานักงานสิงปลูกสร้าง ฯลฯ เป็นเงิน  132,000
   บาท  ค่าเตามแผนพัฒนาฯปี2561 (ปรากฎตามแผนงานบริหารทัว
ไป-งานบริหารทัวไป)
 

ค่าวัสดุ รวม 405,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท
-สําหรับเพือจ่ายเป็นค่าเครืองเขียน   แบบ
พิมพ์  เช่น  ปากกา  ดินสอ  ยางลบ  กระดาษถ่ายเอกสาร  ฯลฯ เพือใช้ใน
การปฏิบัติงานของสํานักปลัดฯ   เป็นเงิน  100,000   บาท  ค่าเตามแผน
พัฒนาฯป2ี561 (ปรากฎตามแผนงานบริหารทัวไป-งานบริหารทัวไป)
 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
-สําหรับเพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว   เช่นกระดาษ  ไม้
กวาด  ขนไก่   ผงซักฝอก  นํายาล้างจาน   จาน  แก้ว  ถ้วย  ทีนอน   เตา
ไฟฟ้า  เตาแก๊ส   กระติกนําร้อน ฯลฯ  เป็นเงิน  20,000   บาท  ตามแผน
พัฒนาฯป2ี561 (ปรากฎตามแผนงานบริหารทัวไป-งานบริหารทัวไป)
 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท
-สําหรับเพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง   เช่น  ยาง
นอก  ยางใน  หัวเทียน  นํามันเบรค   กระจก  ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ  เป็น
เงิน  10,000   บาท  ตามแผนพัฒนาฯปี2561 (ปรากฎตามแผน
งานบริหารทัวไป-งานบริหารทัวไป)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 200,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 15,000 บาท
-สําหรับเพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่   เช่น  ป้าย    อิง
เจ็ท  สิงพิมพ์เกียวกับการประชาสัมพันธ์ของสํานักปลัดฯ  ฯลฯ  เป็น
เงิน  15,000   บาท  ตามแผนพัฒนาฯปี2561 (ปรากฎตามแผน
งานบริหารทัวไป-งานบริหารทัวไป)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 60,000 บาท
-สําหรับเพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์  อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์  เช่น  หมึกปรินเตอร์   ฮาร์ดดิสต์ ฯลฯ เพือใช้ในการปฏิบัติ
งานของสํานักปลัดฯ  เป็นเงิน  60,000   บาท  ตามแผนพัฒนาฯปี2561
 (ปรากฎตามแผนงานบริหารทัวไป-งานบริหารทัวไป)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 353,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 275,000 บาท
-สําหรับเพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าทีใช้ในสํานักงานเทศบาล,โรงพัสดุ
เทศบาล,ศาลาเอนกประสงค์,ห้องเวรยาม ฯลฯ ในเขตเทศบาล  เป็น
เงิน  275,000   บาท  ตามแผนพัฒนาฯปี2561 (ปรากฎตามแผน
งานบริหารทัวไป-งานบริหารทัวไป)
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ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 40,000 บาท
-สําหรับเพือจ่ายเป็นค่านําประปาทีใช้ในสํานักงานเทศบาล ฯลฯ เป็น
เงิน  40,000   บาท  ตามแผนพัฒนาฯปี2561 (ปรากฎตามแผน
งานบริหารทัวไป-งานบริหารทัวไป)

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 20,000 บาท
-สําหรับเพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ทางใกล้ทางไกล ฯลฯทีใช้ในสํานักงาน
เทศบาลค่าใช้จ่ายยทีเกิดขึนเกียวกับการใช้บริการ  เช่น  ค่าบํารุงรักษา
สาย   ค่าเช่าเครือง   ค่าเช่าหมายเลข ฯลฯ เป็นเงิน  20,000   บาท  ตาม
แผนพัฒนาฯป2ี561 (ปรากฎตามแผนงานบริหารทัวไป-งานบริหารทัว
ไป)

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 8,000 บาท
-สําหรับเพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์   ค่าโทรเลข  ค่าธนาณัติ   ค่าซือดวงตรา
ไปรษณีย์กรของหน่วยงานต่างๆของเทศบาลตําบลนางัวในการติดต่อ
ราชการ   เป็นเงิน  8,000   บาท  ตามแผนพัฒนาฯปี2561 (ปรากฎตาม
แผนงานบริหารทัวไป-งานบริหารทัวไป)

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท
-สําหรับเพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์และค่าอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพือใช้ใน
การปฏิบัติงานบริการประชาชนของสํานักทะเบียนท้องถินเทศบาลตําบล
นางัว  เป็นเงิน  10,000   บาท  ตามแผนพัฒนาฯปี2561 (ปรากฎตาม
แผนงานบริหารทัวไป-งานบริหารทัวไป)

งบลงทุน รวม 382,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 282,400 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
1.จัดซือเก้าอีสํานักงานมีท้าวแขน จํานวน 10,500 บาท
-สําหรับจัดซือเก้าอีแบบมีพนักพิงและท้าวขน  มีโช๊คปรับขึนลงพนักพิง
หลังโยกได้  เพือใช้ในการปฏิบัติงานภายในงานการเจ้าหน้าทีและงาน
ธุรการ   ตลอดจนงานอืนๆทีเกียวข้อง  จํานวน  3 ตัวๆละ 3,500
 บาท  เป็นเงิน  10,500   บาท  ตามแผนพัฒนาฯปี2561 (ปรากฎตาม
แผนงานบริหารทัวไป-งานบริหารทัวไป)

จัดซือเต้นพร้อมโค้ง จํานวน 85,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือเต็นท์หลังคาโค้ง  ขนาด 4.00x8.00 เมตร เสา
เหล็กอายสังกะสี 1  1/4นิว  ผ้าเต็นท์  NO.8000  จํานวน  5 หลังๆ
ละ 17,000  บาท เป็นเงิน 85,000 บาท ไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ (จัด
ซือตามราคาท้องตลาด) (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป-งานบริหาร
ทัวไป) ตามแผนพัฒนาปี61
จัดซือโต๊ะยาว จํานวน 84,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะยาว  ขนาด
กว้าง 0.60 เมตร ยาว 2.40 เมตร สูง 0.70 เมตร  โดยใช้เหล็ก
ขนาด 1x1 นิว  x1.2  มม.ใช้ไม้อัดสักชนิดใช้ภายนอกเกรด AA  
หนา 10 มม. จํานวน  30 ตัวๆละ 2,800 บาท  เป็นเงิน 84,000 บาท ไม่
มีมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซือตามราคาท้องตลาด (ปรากฎในแผนงานบริหาร
งานทัวไป-งานบริหารทัวไป) ตามแผนพัฒนาปี 61
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จัดซือบันไดอลูมิเนียม จํานวน 10,000 บาท
-สําหรับจัดซือบันไดอลูมิเนียม   ขนาด 10  ขัน ความสูง เท่า
กับ 3.00 เมตร  เป็นเงิน 10,000 บาท ไม่มีในราคามาตราฐาน  (จัดซือ
ตามราคาท้องตลาด) (ปรากฎในงานบริหารทัวไป-งานบริหารทัวไป) ตาม
แผนพัฒนาปี 61

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
เครืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จํานวน 15,000 บาท
-สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือเครืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์   เป็น
เครืองฉายภาพเลนส์เดียว   สามารถต่อกับอุปกรณ์เพือฉายภาพจาก
คอมพิวเตอร์และวีดีโอ   ใช้ LCD Panel  หรือระบบ DLP 
ระดับ  SVGA  เป็นระดับความระเอียดของภาพที True ขนาดทีกําหนด
เป็นค่าขนาดค่าความส่งสว่างขันตํา เป็นเงิน 15,000 บาท  (จัดซือตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปีพ.ศ.2560) (ปรากฎในแผนงานบริหารทัว
ไป-งานบริหารทัวไป) ตามแผนพัฒนาปี 2561
จอรับภาพ จํานวน 10,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือจอรับภาพ (ชนิดมอเตอร์
ไฟฟ้า) ขนาดเส้นทแยงมุม  100 นิว  หรือ 60x60นิว หรือ 60x84  
นิว  หรือ 64x84 นิว หรือ 5x7 ฟุต  หรือ 6x6 ฟุต  เป็น
เงิน 10,000  บาท (จัดซือตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี พ.ศ
.2560 ) (ปรากฎในแผนงานบริหารทัวไป-งานบริหารทัวไป) ตามแผน
พัฒนาปี 2561
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1.จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 44,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์ประเภท  เครืองคอมพิวเตอร์พร้อม
อุปกรณ์  จํานวน 2 เครืองๆละ 22,000  บาท  เป็นเงิน 44,000
  บาท เพือใช้ในการปฏิบัติงานภายในงานการเจ้าหน้าทีและงาน
ธุรการ  ตลอดจนงานอืนๆทีเกียวข้องโดยมีคุณละษณะพืนบาน  ดังนี
    -มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 Core)มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.8 GHz  มีหน่วยประมวลผลด้าน
กราฟิก(Graphics  Processing  Unit ) ไม่น้อยกว่า 8 แกนหรือ 
    -ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ  Cache  Memory  ขนาดไม่น้อย
กว่า 6 MB  ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อย
กว่า  2.7 GHz
มีหน่วยแสดงผลเพือแสดง  โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง หรือดี
กว่า ดังนี
1)เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความจํา
ขนาดไม่น้อยกว่า1GB หรือ
2)มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง  แบบ Graphics  Processing  Unit  ทีสามารถใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพไม่น้อยกว่า 1GB
3)มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพตืดตังอยู่บนแผงวงจร
หลัก  แบบ Onboard  Graphics  ทีมีความสามารถในการใช้หน่วย
ความจําหลักในการแสดงภาพไม่น้อยกว่า 1 GB 
    -มีหน่วยความจําหลัก (RAM)ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
    -มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard  Dik) หรือขนาดดีกว่า  ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid  State Disk ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า  120 GB จํานวน  1  หน่วย
    -มี DVD-RW หรือดีกว่า  จํานวน  1 หน่วย
   -มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network  Interface)
แบบ 10/100/1000   Base-T หรือดีกว่า  จํานวนไม่น้อยกว่า  1 ช่อง 
    -มีแป้นพิมพ์และเม้าส์
    -มีจอภาพแบบ  LCD หรือดีกว่า  มี Cotrast  Ratio  ไม่น้อย
กว่า  600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว  จํานวน  1 หน่วย 
(จัดซือตามราคามาตรฐานราคากลางและคุณลักษณธพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  ประจําปี  2560) (ปรากฎในแผนงานบริหารทัว
ไป-งานบริหารทัวไป)  ตามแผนพัฒนาฯปี 2561 
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2.จัดซือเครืองปรินเตอร์แบบฉีดหมึก (Inkjet) จํานวน 7,900 บาท
-สําหรับจัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction  แบบฉีดหมึก(Inkjet)  เพือใช้
ในการปฏิบัติงานทะเบียนพาณิชย์และงานทะเบียนและบัตร จํานวน 1
 เครือง เป็นเงิน  7,900   บาท  คุณลักษณะพืนฐาน  ดังนี
-เป็นอุปกรณ์ทีมีความสามารถเป็น Printer,Copier,ScannerและFax 
ภายในเครืองเดียวกัน
-ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)
-มีตวามละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200  dpi  
หรือ 1,200x4,800  dpi
-มีความละเอียดในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 33 หน้าต่อ
นาที (ppm)หรือ15ภาพต่อนาที(ipm)
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm)หรือ 10
 ภาพต่อนาที (ipm)
-สามารถสแกนเอกสาร  ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้
-มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi
-มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ  (Auto   Document  Feed)
-สามารถุ่ายสําเนาเอกสารได้ทังสีและขาวดํา
-สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า99 สําเนา
-สามารถย่อขยายได้ 25ถึง400เปอร์เซ็นต์
-มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network   Interface) 
แบบ 10/100  Base-T หรือดีกว่า  จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-สามารถใช้งานผ่านระบบเครือข่ายไร้สาย (WiFi)ได้
-สามารถใช้ได้กับ  A4,Letter,Legal และ Custom  โดยถาดใส่ได้ไม่
น้อยกว่า 100  แผ่น (จัดซือตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ประจําปี พ.ศ.2560) (ปรากฎในแผนงานบริหาร
ทัวไป-งานบริหารทัวไป)ตามแผนพัฒนา ปี 61

คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จํานวน 16,000 บาท
l-สําหรับจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค  สําหรับสํานักงาน  สําหรับงาน
กิจการงานสภา จํานวน 1 เครือง  เป็นเงิน 16,000 บาท
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
จานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี
1) ในกรณีทีมีหน่วยความจาแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 1.8 GHz 
และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่
น้อยกว่า 6 แกน หรือ
2) ในกรณีทีมีหน่วยความจาแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.0 GHz
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
จานวน 1 หน่วยหรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย
- มีจอภาพทีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิว
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth ได้เป็นอย่าง
น้อย
(จัดซือตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐาน
ครุภัณฑ์  คอมพิวเตอร์  ประจําปี พ.ศ.2560)(ปรากฎในแผนงานบริหาร
ทัวไป-งานบริหารทัวไป) ตามแผนพัฒนาปี 2561
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ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 100,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
1.โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องเก็บพัสดุ จํานวน 100,000 บาท

งบรายจ่ายอืน รวม 12,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 12,000 บาท
รายจ่ายอืน จํานวน 12,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าทีปรึกษาซึงไม่เกียวกับครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้างหรือให้
ได้มาซึงครุภัณฑ์และสิงก่อสร้าง  รายการ  ค่าจ้างประเมินความพึงพอใจ
ในการรับบริการในเขตเทศบาลหรืออืนๆทางวิชาการ เป็นเงิน 12,000
  บาท  ตามแผนพัฒนาฯปี2561 (ปรากฎตามแผนงานบริหารทัว
ไป-งานบริหารทัวไป)

งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 30,000 บาท
-อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตําบลโสมเยียม    ตามโครงการอุดหนุนศูนย์
ข้อมูลข่าวสารการจัดซือจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้อง
ถิน  ระดับอําเภอ   ประจําปี  งบประมาณ  2561  เป็นเงิน 30,000
  บาท ตามแผนพัฒนาฯป2ี561 (ปรากฎตามแผนงานบริหารทัว
ไป-งานบริหารทัวไป)

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 2,254,024 บาท
งบบุคลากร รวม 1,596,240 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,596,240 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,194,840 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเดือน  พนักงานเทศบาลตําบลนางัว ตําแหน่ง  ผู้อํานวย
การกองวิชาการและแผนงาน ตําแหน่งนักบริหารงานทัว
ไป  ตําแหน่ง นิติกร   จํานวน 3 อัตรา  เป็นเงิน  1,194,840 บาท (ปราก
ฎในแผนงานบริหารทัวไป-งานวางแผนสถิติวิชาการ)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 67,200 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนพนักงานเทศบาลทีได้
รับ ตําแหน่งนักบริหารงานทัวไป ( ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผน
งาน ) ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท  เป็นเงิน  67,200 บาท

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 85,200 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาลทีได้รับเงิน
ประจําตําแหน่งรายเดือนของพนักงานเทศบาลทีได้รับ  ตําแหน่ง  นัก
บริหารงานทัวไป  (ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน )  และ(หัวหน้า
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ) 2ตําแหน่ง ในอัตราเดือน
ละ  7,100 บาท เป็นเงิน  85,200 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 249,000 บาท
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งบดําเนินงาน รวม 558,084 บาท
ค่าใช้สอย รวม 322,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 92,000 บาท

1.รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ      ตังไว้  92,000  บาท
1.1 ค่าเย็บปกหนังสือ,เข้าเล่มหนังสือ     จํานวน   30,000   บาท
    -สําหรับจ่ายเป็นค่าเย็บปก   หนังสือถ่ายเอกสารต่างๆเข้าเล่มหนังสือ
ต่างๆเช่น เข้าเล่มเทศบัญญัติฯ,แผนพัฒนาเทศบาลฯ,ค่าตอบแทน
พิเศษ,บริหารกิจการบ้านเมืองทีดี,เข้าเล่มตรวจรับรองมาตรฐานการ
ปฏิบัติราชการฯ ฯลฯ เป็นเงิน  30,000  บาท  (ปรากฎในแผนงานบริหาร
ทัวไป-งานวางแผนสถิติและวิชาการ)
1.2ค่าจัดทําวารสาร                             จํานวน  50,000  บาท 
  -สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดทําวารสาร,ประชาสัมพันธ์,ภารกิจเทศบาล ตําบล
นางัว  เป็นเงิน  50,0000  บาท   (ปรากฎในแผนงานบริหารทัวไป-งาน
วางแผนสถิติและวิชาการ)
1.3 ค่าใช้บริการจัดทําเว็บไซต์  เทศบาลตําบลนางัว  จํานวน  12,000
  บาท 
  -สําหรับจ่ายเป็นค่าบริการเว็บโฮสติงและจดโดเมนชือเว็บไซต์ราย
ปี  เป็นเงิน 12,000  บาท ทีใช้ในกิจการของกองวิชาการและแผน
งาน (ปรากฎในแผนงานบริหารทัวไป-งานวางแผนสถิติและวิชาการ)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าเบียเลียง,ค่าเช่า,ค่าพาหนะเดินทาง,ค่าอบรม,ประชุม
สัมมนา,ค่าลงทะเบียน ฯลฯ  ในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
ของคณะผู้บริหาร,พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ประจําเทศบาล  เป็น
เงิน 30,000 บาท  (ปรากฎในแผนงานบริหารทัวไป-งานวางแผนสถิติ
และวิชาการ)

2.โครงการประชาคมแผนพัฒนาเทศบาล  ประจําปี 2561 จํานวน 25,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนางัว  เป็นเงิน 25,000
 บาท  (ปรากฎในแผนงานบริหารทัวไป-งานวางแผนสถิติและวิชาการ)

3.โครงการเทศบาลพบประชาชน จํานวน 50,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเทศบาลพบประชาชน,บํารุงพืนที,ค่า
วัสดุอุปกรณ์  ทีใช้ในโครงการเทศบาลพบประชาชน  ฯลฯ  เป็น
เงิน 50,000 บาท  (ปรากฎในแผนงานบริหารทัวไป-งานวางแผนสถิติ
และวิชาการ)

4.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าวประจําหมู่บ้าน จํานวน 60,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตังและซ่อมแซมพร้อมด้วยการจัดซือ
อุปกรณ์หอกระจายข่าวประจําหมู่บ้านในเขตเทศบาลตําบลนางัว   เป็น
เงิน 60,000 บาท  (ปรากฎในแผนงานบริหารทัวไป-งานวางแผนสถิติ
และวิชาการ)ตามแผนพัฒนาปี 61

5.โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายศูนย์ยุติธรรมชุมชน  ตําบลนําร่อง
เทศบาลตําบลนาสงัว

จํานวน 15,000 บาท

-สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้ด้าน
กฎหมาย  ตําบลนําร่อง  เทศบาลตําบลนางัว  เป็นค่าวิทยากร  ค่าอาหาร
และอาหารว่าง ค่าเอกสาร ฯลฯ    เป็นเงิน 15,000 บาท  (ปรากฎในแผน
งานบริหารทัวไป-งานวางแผนสถิติและวิชาการ)
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6.โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน  ข้อมูลข่าวสาร  แก่บุคลากรในหน่วยงาน จํานวน 10,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้ด้านข้อมูลข่าว
สาร  ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร  ปี 2540  แก่พนักงาน   พนักงาน
จ้าง  เทศบาลตําบลนางัว  เป็นค่าวิทยากร  ค่าอาหารและอาหารว่าง ค่า
เอกสาร ฯลฯ    เป็นเงิน 10,000 บาท  (ปรากฎในแผนงานบริหารทัว
ไป-งานวางแผนสถิติและวิชาการ)

7.โครงการอบรมให้ความรู้ด้านข้อมูลข่าวสาร   แกประชาชนในเขตเทศบาล จํานวน 10,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้ด้านข้อมูลข่าว
สาร  ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร  ปี 2540  แก่ผู้นําชุมชน  คณะกรรมการ
หมู่บ้าน ฯลฯ  เป็นค่าวิทยากร  ค่าอาหารและอาหารว่าง ค่าเอกสาร ฯลฯ
    เป็นเงิน 10,000 บาท  (ปรากฎในแผนงานบริหารทัวไป-งานวางแผน
สถิติและวิชาการ)

8.โครงการอบรมให้ความรู้เกียวกับการวางระบบควบคุมภายใน จํานวน 10,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้เกียวกับ คณะ
กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภาย
ใน พ.ศ.2544  แก่พนักงาน  พนักงานจ้างเทศบาลตําบลนางัว   ฯลฯ  เป็น
ค่าวิทยากร  ค่าอาหารและอาหารว่าง ค่าเอกสาร ฯลฯ    เป็นเงิน 10,000
 บาท  (ปรากฎในแผนงานบริหารทัวไป-งานวางแผนสถิติและวิชาการ)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆและทรัพย์สินของกองวิชาการ
และแผนงานทีชํารุดเสียหาย  ให้ใช้งานได้ตามปกติ  เช่น เครือง
คอมพิวเตอร์,จักรยายนต์,เครืองใช้ไฟฟ้าต่างๆ ฯลฯ   เป็นเงิน 20,000
 บาท  (ปรากฎในแผนงานบริหารทัวไป-งานวางแผนสถิติและวิชาการ)

ค่าวัสดุ รวม 140,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานต่างๆทีใช้ในกอง เช่นเป็นค่าจัดซือเครือง
เขียน   แบบพิมพ์ต่างๆ  เครืองใช้สํานักงาน  ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการสัง
ซือ   เช่น กระดาษ  แฟ้ม  สมุด   ดินสอ  ปากกา  ยางลบไม้บรรทัด  ใบ
เสร็จรับเงิน   ลวดเสียบกระดาษ  ทีเจาะกระดาษ  ฯลฯ   เป็นเงิน 20,000
 บาท  (ปรากฎในแผนงานบริหารทัวไป-งานวางแผนสถิติและวิชาการ)
แผนพัฒนาปี 2561

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท
 -สําหรับจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ  เช่นสายไฟหลอด
ไฟ,อะไหล่,โคมไฟ,ไฟสปอร์ตไลท์  ฯลฯ  เป็นเงิน 30,000  บาท (ปราก
ฎในแผนงานบริหารทัวไป-งานวางแผนสถิติวิชาการ)แผนพัฒนาปี 2561

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวๆทีใช้ในกอง เช่น  แก้วนํา  ชุด
แก้วกาแฟ   เหยือก   ถาดเสริฟ   กระติกนําร้อน   ฯลฯ   เป็นเงิน 10,000
 บาท  (ปรากฎในแผนงานบริหารทัวไป-งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ)แผนพัฒนาปี 2561

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 50,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดทํา    วีดีทัศน์  ป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆเอกสาร
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเทียว  ฯลฯ  เป็นเงิน 50,000  บาท (ปรากฎใน
แผนงานบริหารทัวไป-งานวางแผนสถิติวิชาการ)แผนพัฒนาปี 2561
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
 -สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆสําหรับกองทีจะต้องใช้
ปฏิบัติงานและบันทึกงบประมาณต่างๆด้วยระบบคอมพิวเตอร์จึงต้องตัง
วัสดุต่างๆในด้านของคอมพิวเตอร์ให้พร้อมมากกว่าปีอืนๆเช่นโปรแกรม
คอมพิวเตอร์  กระดาษพิมพ์  แผ่นกรองแสง   เครืองบันทึกข้อมูล   แผ่น
ดิสเก็ต   ตลับหมึก   ตลับผ้าหมึก  แป้นพิมพ์   เมาส์   หัวพิมพ์   ฯลฯ  เป็น
เงิน 30,000  บาท (ปรากฎในแผนงานบริหารทัวไป-งานวางแผนสถิติ
วิชาการ)แผนพัฒนาปี 2561

ค่าสาธารณูปโภค รวม 96,084 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 1,284 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าบริการเดือนละ 107  บาท 12 เดือน เป็นเงิน   เป็น
เงิน1,284 บาท ทีใช้ในกิจการของเทศบาลตําบลนางัว (ปรากฎในแผน
งานบริหารทัวไป-งานวางแผนสถิติวิชาการ)แผนพัฒนาปี 2561

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 94,800 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าบริการเดือนละ 7,900  บาท 12 เดือน เป็นเงิน   เป็น
เงิน94,800  บาท ทีใช้ในกิจการของเทศบาลตําบลนางัว (ปรากฎในแผน
งานบริหารทัวไป-งานวางแผนสถิติวิชาการ)แผนพัฒนาปี 2561

งบลงทุน รวม 99,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 99,700 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
1.เก้าอีพนักงาน จํานวน 10,500 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีพนักงาน  จํานวน 3 ตัวๆ
ละ 3,500 บาท เป็นเงิน 10,500  บาท  ( จัดซือตามราคาท้องตลาด  ใเนือ
งจากไม่มีราคาตามมาตราฐานครุภัณฑ์) (ปรากฎในแผนงานบริหารงาน
ทัวไป-งานวางแผนสถิติวิชาการ)แผนพัฒนาปี 2561
2.ตู้โชว์ จํานวน 10,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้โชว์(ใบประกาศฯ,โล่ห์รางวัล)เพือใช้เก็บ  โชว์
รางวัลในห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสาร    จํานวน 2 ตัวๆละ5,000 บาท เป็น
เงิน 10,000  บาท  ( จัดซือตามราคาท้องตลาด  ใเนืองจากไม่มีราคาตาม
มาตราฐานครุภัณฑ์) (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป-งานวางแผน
สถิติวิชาการ)แผนพัฒนาปี 2561
3.ชันแฟ้ม (ตู้รังผึง) จํานวน 8,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือชันแฟ้ม  ไม่น้อยกว่า  20 ช่อง (รังผึง)เพือใช้
เก็บ  แฟ้มเอกสาร   ตาม  พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร  ฯ    จํานวน 2 ตัวๆ
ละ4,000 บาท เป็นเงิน 8,000  บาท  ( จัดซือตามราคาท้องตลาด  ใเนือ
งจากไม่มีราคาตามมาตราฐานครุภัณฑ์) (ปรากฎในแผนงานบริหารงาน
ทัวไป-งานวางแผนสถิติวิชาการ)แผนพัฒนาปี 2561
4.ตู้เก็บเอกสาร จํานวน 10,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เก็บเอกสารบานเลือน
กระจก  ขนาด   5 ฟุต เพือใช้เก็บ  แฟ้มเอกสาร   ตาม  พ.ร.บ.ข้อมูลข่าว
สาร  ฯ    จํานวน 2 ตัวๆละ5,000 บาท เป็นเงิน 10,000  บาท  ( จัดซือ
ตามราคาท้องตลาด  ใเนืองจากไม่มีราคาตามมาตราฐานครุภัณฑ์) (ปราก
ฎในแผนงานบริหารงานทัวไป-งานวางแผนสถิติวิชาการ)แผนพัฒนา
ปี 2561
5.เครืองทํานําร้อนนําเย็น จํานวน 4,500 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองทํานําร้อนนําเย็น  จํานวน 1 เครืองๆ
ละ4,500 บาท เป็นเงิน 4,500 บาท  ( จัดซือตามราคาท้องตลาด  ใเนือ
งจากไม่มีราคาตามมาตราฐานครุภัณฑ์) (ปรากฎในแผนงานบริหารงาน
ทัวไป-งานวางแผนสถิติวิชาการ)แผนพัฒนาปี 2561
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1.เครืองคอมพิวเตอร์  สําหรับประมวลผล   แบบที 1 จํานวน 22,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือคอมพิวเตอร์  ใช้ในงานกองวิชาการฯในการทํา
งานธุรการการลงข้อมูลต่างๆและการคีย์ข้อมูลส่งกรมฯ
มีคุณลักษณะข้อมูลพืนฐาน
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
จานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี
1) ในกรณีทีมีหน่วยความจาแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 MB โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.8 GHz 
และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่
น้อยกว่า 8 แกน หรือ
2) ในกรณีทีมีหน่วยความจาแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz
- มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง หรือดีกว่า ดังนี
1) เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความจา
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ทีสามารถใช้หน่วยความจา
หลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่บนแผงวงจร
หลัก แบบ Onboard Graphics ทีมีความสามารถในการใช้หน่วยความ
จาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จานวน 1 หน่วย
- มี จํานวน  1 ชุดๆละ 22,000 บาท  เป็นเงิน  22,000  บาท จัดซือตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐาน
ครุภัณฑ์   คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2560 (ปรากฎในแผนงานบริหาร
ทัวไป-งานวางแผนสถิติวิชาการ)ตามแผนพัฒนาปี2561
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2.เครืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จํานวน 21,000 บาท
-สําหรับจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน๊คบุ๊ก  สําหรับงานประมวลผลคีย์ข้อมูล
ทางระบบคอมพิวเตอร์ และงานอืนๆ   จํานวน  1 ชุด  เป็นเงิน  21,000
  บาท 
คุณลักษณะพืนฐาน  ดังนี
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2CORE) 
จํานวน  1 หน่วย  โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง  หรือดีกว่า  ดังนี 
1)ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache  Memory  ขนาดไม่น้อย
กว่า  2 MBโดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาฐานไม่น้อยกว่า  2.1 GHz
และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics  Processing  Unit) ไม่
น้อยกว่า 8 แกน  หรือ 
2)ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache  Memory  ขนาดไม่น้อย
กว่า  6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz
และมีเทคโนโลยีเพิมสัญญาณนาฬิกาพืนฐานได้ในกรณีทีต้องใช้ความ
สามารถในการประมวลผลสูง
-มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า  มีขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard   Drive)  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  1 TB 
ชนิด Solid  State  Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  120 GB จํานวน  1
 หน่วย
-มีจอภาพทีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366x768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า  12 นิว
-มี DVD-RW หรือดีกว่า  จํานวน 1 หน่วย
-มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย  (Network  Interface) 
แบบ 10/100/1000   Base-Tหรือดีกว่า   จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
-สามารถใช้งาน  Wi-Fi (802.11b,g,n)และBluetoothได้เป็นอย่าง
น้อย 
  จํานวน  1 เครือง ๆละ 21,000 บาท  เป็นเงิน  21,000  บาท จัดซือตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐาน
ครุภัณฑ์   คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2560 (ปรากฎในแผนงานบริหาร
ทัวไป-งานวางแผนสถิติวิชาการ)ตามแผนพัฒนาปี 2561
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3.เครืองพิมพ์ Mulitfunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) (เครืองปริน) จํานวน 7,700 บาท
-สําหรับจัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction  แบบฉีดหมึก(Inkjet)  เพือใช้
ในการปฏิบัติงานในกองวิชาการและแผนงาน  จํานวน 1 เครือง เป็น
เงิน  7,700   บาท  คุณลักษณะพืนฐาน  ดังนี
-เป็นอุปกรณ์ทีมีความสามารถเป็น Printer,Copier ,Scanner 
และFax ภายในเครืองเดียวกัน   ใช้เทนโนโลยีแบบพ่มหมึก  (Inkjet)
-มีความละเอียดในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi 
หรือ 1,200x4,800  dpi
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า  33 (ppm)หน้าต่อ
นาที  หรือ 15 ภาพต่อนาที (ipm)
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า  15 หน้าต่อนาที (ppm)หรือ 10
 ภาพต่อนาที (ipm)  สามารถแสกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้
-มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า  1,200x2,400 dpi
-มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto  Document  Feed )
-สามารถสําเนาเอกสารได้ทังสีและขาวดํา
-สามารถทําสําเนาเอกสารได้สูงสุดไม่น้อยกว่า  99 สําเนา
-สามารถย่อและขยายได้ถึง 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
-มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย(Network  Interface)   
แบบ 10/100  Base-T หรือดีกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi)ได้
-สามารถใช้ได้กับ  A4,Letter,Legalและ Custom โดยถาดใส่กระดาษ
ได้ไม่น้อยกว่า  100  แผ่น  จัดซือตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พืนฐานครุภัณฑ์  คอมพิวเตอร์  ประจําปี  พ.ศ. 2560 (ปรากฎในแผน
งานบริหารทัวไป-งานวางแผนสถิติวิชาการ)ตามแผนพัฒนาฯปี 2561
4.เครืองสํารองไฟฟ้า จํานวน 6,000 บาท
-สําหรับจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า  ขนาด 1kva เพือใช้ในการสํารองไฟ
ของระบบคอมพิวเตอร์ของกองวิชาการและแผนงาน จํานวน 2 เครืองๆ
ละ 3,000บาท  เป็นเงิน 6,000  บาท 
คุณลักษณะพืนฐาน  ดังนี
-มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kva (600  Watts)
-สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที   จัดซือตมเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ประจําปี  พ.ศ.2560
 (ปรากฎในแผนงานบริหารทัวไป-งานวางแผนสถิติวิชาการ) ตามแผน
พัฒนาฯปี 2561

งานบริหารงานคลัง รวม 3,466,520 บาท
งบบุคลากร รวม 3,042,420 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,042,420 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,696,920 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนะชพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน  ประจําปี  สําหรับ
พนักงานเทศบาล   เป็นเงิน  1,696,920  บาท  (ปรากฎในแผน
งานบริหารทัวไป-งานบริหารงานคลัง)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 67,200 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน  ตําแหน่งผู้อํานวยการกอง
คลัง  เป็นเงิน  67,200  บาท    (ปรากฎในแผนงานบริหารทัว
ไป-งานบริหารงานคลัง)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 85,200 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนของพนักงานทีได้รับเงิน
ประจําตําแหน่งผู้บริหาร  เป็นเงิน  85,200  บาท    (ปรากฎในแผน
งานบริหารทัวไป-งานบริหารงานคลัง
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,128,840 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว
ไป เป็นเงิน  1,128,840  บาท    (ปรากฎในแผนงานบริหารทัว
ไป-งานบริหารงานคลัง

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 64,260 บาท
 -สําหรับจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทัวไป เป็นเงิน 64,260 บาท    (ปรากฎในแผน
งานบริหารทัวไป-งานบริหารงานคลัง

งบดําเนินงาน รวม 356,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 71,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการการจัดซือจัดจ้างคณะ
กรรมการตรวจการจ้าง  และผู้ควบคุมงาน   ตามสิทธิและระเบียบทีพึงเบิก
จ่ายได้  เป็นเงิน 20,000  บาท    (ปรากฎในแผนงานบริหารทัว
ไป-งานบริหารงานคลัง)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
เทศบาล   ลูกจ้างประจํา   และพนักงานจ้าง  เป็น
เงิน 5,000  บาท    (ปรากฎในแผนงานบริหารทัวไป-งานบริหารงาน
คลัง)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล  ผู้ทีมีสิทธิได้รับเงินค่า
เช่าบ้านตามระเบียบฯ จํานวน 1 คน  เดือน
ละ 3,500 บาท  จํานวน  12 เดือน  เป็นเงิน 42,000  บาท    (ปรากฎใน
แผนงานบริหารทัวไป-งานบริหารงานคลัง)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 4,800 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล  ผู้ทีมี
สิทธิได้รับตามระเบียบฯ จํานวน 1 คน  เป็นเงิน 4,800  บาท    (ปราก
ฎในแผนงานบริหารทัวไป-งานบริหารงานคลัง)

ค่าใช้สอย รวม 85,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 70,000 บาท
-รายจ่ายหมวดอืน   ได้แก่  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสําหรับ
จ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร   เช่น  ค่าเบียเลียง  ค่าเช่า
ทีพัก   ค่าพาหนะเดินทาง   ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง  ทีมี
สิทธิได้รับตามระเบียบฯ   เป็นเงิน 70,000  บาท    (ปรากฎในแผน
งานบริหารทัวไป-งานบริหารงานคลัง)แผนพัฒนาปี 2561

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 15,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์หรือทรัพย์สิน
อืน   เพือให้ใช้งานได้ตามปกติ  เช่นครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  ฯลฯ   เป็น
เงิน 15,000  บาท    (ปรากฎในแผนงานบริหารทัวไป-งานบริหารงาน
คลัง)แผนพัฒนาปี 2561
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ค่าวัสดุ รวม 185,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุุสํานักงานต่างๆทีใช้ในกิจการกอง
คลัง  เช่น กระดาษ  แฟ้ม  สมุด  ปากกา  ดินสอ  ยางลบ  ไม้บรรทัด  ฯลฯ
   เป็นเงิน 50,000  บาท    (ปรากฎในแผนงานบริหารทัวไป-งานบริหาร
งานคลัง)แผนพัฒนาปี 2561

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 5,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุุยานพาหนะและขนส่งทีใช้ในกิจการกอง
คลัง  เช่น  ค่าจัดซือแบตเตอรี  ยางนอก  ยางใน   ฯลฯ   เป็น
เงิน 5,000  บาท    (ปรากฎในแผนงานบริหารทัวไป-งานบริหารงาน
คลัง)แผนพัฒนาปี 2561

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 15,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุนํามันเชือเพลิงและหล่อลืนทีใช้กับรถจักรยายนต์
ของกองคลังในการออกจัดเก็บภาษีค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่างๆทีจําเป็น
ต้องใช้นํามัน   เช่น นํามันเบนซิน  นํามันเครือง  ฯลฯ   เป็น
เงิน 15,000  บาท    (ปรากฎในแผนงานบริหารทัวไป-งานบริหารงาน
คลัง)แผนพัฒนาปี 2561

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุป้ายประชาสัมพันธ์   ในการจัดเก็บภาษี   ค่า
ธรรมเนียมใบอนุญาตต่างๆและงานโฆษณาประชาสัมพันธ์  ประจํากอง
คลัง  เช่นค่าป้ายไวนิล  กระดาษโปสเตอร์  สี  พู่กัน   ค่าล้างอัดฟิล์ม  ไม้
อัด  ผ้า  ค่าอัดสปอร์ตโฆษณา  ฯลฯ   เป็นเงิน 5,000  บาท    (ปรากฎใน
แผนงานบริหารทัวไป-งานบริหารงานคลัง)แผนพัฒนาปี 2561

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุุคอมพิวเตอร์ต่างๆทีใช้ในกิจการกอง
คลัง  เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์  ตลับหมึกพิมพ์  ตลับผ้าหมึก   แป้น
พิมพ์  แผ่นกรองแสง  แผ่นดิสเก็ต   เครืองบันทึกข้อมูล   ฯลฯ   เป็น
เงิน 50,000  บาท    (ปรากฎในแผนงานบริหารทัวไป-งานบริหารงาน
คลัง)แผนพัฒนาปี 2561

วัสดุอืน จํานวน 60,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุแบบพิมพ์ต่างๆ  ทีใช้ในกิจการ
เทศบาล  สําหรับ 1 สํานัก  6 กอง  ทีเทศบาลตําบลนางัวไม่สามารถจัดทํา
ได้โดยต้องสังซือจากโรงพิมพ์ท้องถิน  เช่นใบเสร็จรับเงินต่างๆ ทะเบียน
คุมทรัพย์สิน  วัสดุแบบพิมพ์ของงานทะเบียนราษฎร์   สมุดสดรับ
เงิน   สมุดสดจ่าย  สมุดบัญชีแยกประเภท   ใบรับแบบแสดงรายกาสร
ทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2)  ฯลฯ   เป็นเงิน 60,000  บาท    (ปรากฎในแผน
งานบริหารทัวไป-งานบริหารงานคลัง)ตามแผนพัฒนาปี 61

ค่าสาธารณูปโภค รวม 15,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 15,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์   ประจํากองคลัง  จํานวน  1 หมายเลข  เป็น
เงิน 15,000   บาท    (ปรากฎในแผนงานบริหารทัวไป-งานบริหารงาน
คลัง)แผนพัฒนาปี 2561

งบลงทุน รวม 67,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 67,300 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
1.จัดซือตู้เก็บเอกสาร จํานวน 22,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เก็บเอกสาร  จํานวน 4 หลังๆ
ละ 5,500 บาท รวม เป็นเงิน  22,000  บาท   (ปรากฎในแผนงานบริหาร
ทัวไป-งานบริหารงานคลัง)แผนพัฒนาปี 2561
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2.จัดซือเก้าอีพนักงานแบบมีพนักพิง จํานวน 17,500 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีพนักงานแบบมีพนักพิง   เพือใช้ในงานจัด
เก็บรายได้   3 ตัว  งานการเงินและบัญชี 2 ตัว  รวม 5 ตัวๆ
ละ 3,500  บาท    เป็นเงิน  17,500   บาท   (ปรากฎในแผนงานบริหาร
ทัวไป-งานบริหารงานคลัง)แผนพัฒนาปี 2561

ครุภัณฑ์สํารวจ
1.จัดซือเครืองหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา จํานวน 25,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพก
พา  ทีสามารถบันทึกข้อมูลตําแหน่งพิกัดได้ไม่น้อยกว่า  2,000 จุด  และ
สร้างเส้นทางได้ 200เส้นทาง  และบันทึกข้อมูลค่าพิกัดโดยอัตโนมัติได้
ถึง  10,000 จุด   มีพอร์ตเชือมต่อกับเครืองคอมพิงเตอร์ผ่าน
ทาง  USB POT แบบ  HIGH  SPEED  เพือใช้งานแผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน  จํานวน 1 เครือง  เป็นเงิน 25,000  บาท   ( ปรากฎใน
แผนงานบริหารทัวไป-งานบริหารงานคลัง )แผนพัฒนาปี 2561

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1.จัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า จํานวน 2,800 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า   ขนาดไม่น้อย
กว่า  800  VA เพือใช้ในงานการเงินและบัญชี  1 เครือง  โดยซือตาม
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์  เป็นเงิน 2,800  บาท  ( ปรากฎในแผน
งานบริหารทัวไป-งานบริหารงานคลัง )แผนพัฒนาปี 2561

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 838,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 833,500 บาท
ค่าใช้สอย รวม 382,500 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1.โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย จํานวน 100,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าโครงการชวยเหลือผู้ประสพสาธารณภัยไม่ว่าจะเป็นภัย
แล้ง  ภัยหนาว  อุทกภัย  วาตภัย  อัคคีภัย ฯลฯ ในเขตเทศบาลตําบลนา
งัว เป็นเงิน 100,000 บาท (ปรากฎในแผนงานรักษาความสงบภาย
ใน-งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน)ตามแผนพัฒนาฯ
ปี 2561

2.โครงการกิจกรรมวัน  อปพร. จํานวน 20,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมวัน  อปพร. ในเขตเทศบาล
ตําบลนางัว เป็นเงิน 20,000 บาท (ปรากฎในแผนงานรักษาความสงบ
ภายใน-งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน)ตามแผน
พัฒนาฯปี 2561

3.โครงการอบรมต้านภัยยาเสพติด จํานวน 30,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมต้านภัยยาเสพติด  เพือลดจํานวน
ผู้ติดยาเสพติด  ป้ายประชาสัมพันธ์   ทําแผ่นพับ  เรืองยาเสพติดให้โทษ
และประชาสัมพันธ์   รางวัลการประกวดกิจกรรมต่างๆ ฯลฯ เป็น
เงิน 30,000 บาท (ปรากฎในแผนงานรักษาความสงบภายใน-งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน)ตามแผนพัฒนาฯปี 2561
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4.โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และปีใหม่ จํานวน 50,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสง
กราต์และปีใหม่   ในการจัดซือวัสดุตังจุดตรวจ  อุปกรณ์ไฟฟ้า  เป็น
เงิน 50,000 บาท (ปรากฎในแผนงานรักษาความสงบภายใน-งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน)ตามแผนพัฒนาฯปี 2561

โครงการอบรมบําบัด/ฟืนฟูผู้ติดยาเสพติดและกิจกรรมอบรมอาชีพให้ผู้ติดยา
เสพติด

จํานวน 32,500 บาท

-สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมบําบัด/ฟืนฟูผู้ติดตาเสพติด
และกิจกรรมอบรมอาชีพให้ผู้ติดยาเสพติด  เป็นค่าวิทยากร  ค่าอาหาร
กลางวัน/อาหารว่าง  ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม  ฯลฯ  เป็น
เงิน 32,500  บาท  (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์) (ปรากฎใน
แผนงานการรักษาความวงบภายใน-งานรักษาความสงบภายใน)ตามแผน
พัฒนาปี 61

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 150,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์        จํานวน    100,000  บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆและทรัพย์สินของงานป้องกันฯ
และงานเทศกิจทีชํารุดเสียหายให้ใช้งานได้ตามปกติ  เช่นเครืองใช้
ไฟฟ้า   วิทยุสือสาร  ถังดับเพลิง โรทัศน์ศูนย์ป้องกัน  กล้อง  CCTV ฯลฯ
  เป็นเงิน 100,000  บาท (ปรากฎในแผนงานรักษาความสงบภาย
ใน-งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน)ตามแผนพัฒนาฯ
ปี 2561
ประเภทรายจ่ายเพือบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน   จํานวน  50,000
  บาท
- สําหรับจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินของงานป้องกันฯ
เช่น รถดับเพลิง  รถบรรทุกนํา  รถกระบะ (รถตรวจจราจร)ฯลฯเป็น
เงิน  50,000  บาท (ปรากฎในแผนงานรักษาความสงบภาย
ใน-งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน)ตามแผนพัฒนาฯ
ปี 2561

ค่าวัสดุ รวม 361,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานต่างๆทีใช้ในกิจการงานเทศบาลตําบลนา
งัวและงานป้องกันฯเช่นเครืองใช้สํานักงาน  ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการสัง
ซือ  กระดาษ  แฟ้ม  สมุด  ดินสอ  ปากกา  นํายาลบคําผิด ฯลฯ  เป็น
เงิน 5,000 บาท (ปรากกฎในแผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน-งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน) ตามแผน
พัฒนาฯปี 2561

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้า  วิทยุและแบตเตอรี ฯลฯของงานป้องกันฯ
สําหรับจัดซือแบตเตอรีวิทยุสือสาร  เพือเพิมกําลังส่งได้ไกลการติดต่อสือ
สารคล่องตัวในการปฏิบัติงานในหน้าที เป็นเงิน 30,000 บาท (ปรากกฎ
ในแผนงานการรักษาความสงบภายใน-งานบริหารทัวไปเกียวกับการ
รักษาความสงบภายใน) ตามแผนพัฒนาฯปี 2561

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่นไม้กวาดอ่อน  ไม้กวาด
แข็ง  ไม้กวาดหยากไย่   ไม่ถูพืน  ไม้ขัดห้องนํา  นํายาล้างจาน   นํายาล้าง
ห้องนํา นํายาขัดพืน ฯลฯ  เป็นเงิน 10,000 บาท (ปรากกฎในแผนงาน
การรักษาความสงบภายใน-งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบ
ภายใน) ตามแผนพัฒนาฯปี 2561
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 40,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่นแบตเตอรี,ยาง
ล้อ,นํามันเบรค,หม้อนําฯลฯเป็นเงิน 40,000  บาท (ปรากกฎในแผนงาน
การรักษาความสงบภายใน-งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบ
ภายใน) ตามแผนพัฒนาฯปี 2561

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 170,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่านํามันเบนซิน,นํามันโซล่า,นํามันเครืองฯลฯ ของรถ
บรรทุกนํา,รถดับเพลิง,รถกระบะ(ตรวจการ)ฯลฯเป็น
เงิน 170,000  บาท (ปรากกฎในแผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน-งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน) ตามแผน
พัฒนาฯปี 2561

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์ต่างๆเอกสาร  แผ่น
พับ  โครงการป้องกันภัยต่างๆ  ป้ายวันสําคัญของชาติไทยวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ฯลฯ  เป็นเงิน 5,000 บาท (ปรากกฎในแผนงานการรักษา
ความสงบภายใน-งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภาย
ใน) ตามแผนพัฒนาฯปี 2561

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 5,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆสําหรับงานป้องกันฯเช่นแผ่นดิส
เก็ต  ตลับหมึก  ตลับผ้าหมึก  เมาส์  แป้นพิมพ์  ลําโพง ฯลฯ  เป็น
เงิน 5,000 บาท (ปรากกฎในแผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน-งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน) ตามแผน
พัฒนาฯปี 2561

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 96,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุดับเพลิง  เช่น  สายยางดับเพลิง ,หัวฉีด,ท่อดูด,ข้อ
แยก,ข้อต่อ, ฯลฯ
-สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุดับเพลิง   เช่น  เติมถังนํายาเคมีดับเพลิง ฯลฯ
-สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือชุดดับเพลิง (เสือ,ถุงมือ,รองเท้า,หมวก,กางเกง)
-สําหรับจ่ายค่าชุด 8,500x6 เพือใช้ในการดับเพลิงนอกอาคาร (ทดแทน
ของเดิมทีเก่าและชํารุด)
เป็นเงิน 96,000  บาท (ปรากกฎในแผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน-งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน) ตามแผน
พัฒนาฯปี 2561

ค่าสาธารณูปโภค รวม 90,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 60,000 บาท
ค่าไฟฟ้า        จํานวน  60,000  บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของศูนย์ป้องกันฯ เป็นเงิน 60,000
  บาท   (ปรากกฎในแผนงานการรักษาความสงบภายใน-งานบริหารทัว
ไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน) ตามแผนพัฒนาฯปี 2561

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 20,000 บาท
ค่านําประปา        จํานวน  20,000  บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่านําประปาของศูนย์ป้องกันฯ เป็นเงิน 20,000
  บาท   (ปรากกฎในแผนงานการรักษาความสงบภายใน-งานบริหารทัว
ไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน) ตามแผนพัฒนาฯปี 2561
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ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท
ค่าอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง         จํานวน  10,000  บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าอินเตอร์เน็ตความเร็วศุงของศูนย์ป้องกันฯ เป็น
เงิน 10,000  บาท   (ปรากกฎในแผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน-งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน) ตามแผน
พัฒนาฯปี 2561

งบลงทุน รวม 4,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 4,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
1.จัดซือตู้เก็บเอกสาร จํานวน 4,500 บาท
จัดซือตู้เก็บเอกสาร
-สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เก็บเอกสารบานเลือน  ขนาด4ฟุต  เพือเก็บ
เอกสารสําคัญของทางราชการให้เป็นระเบียบร้อยเป็นเงิน  4,500
  บาท  (ปรากกฎในแผนงานการรักษาความสงบภายใน-งานบริหารทัวไป
เกียวกับการรักษาความสงบภายใน) ตามแผนพัฒนาฯปี 2561

งานเทศกิจ รวม 1,007,460 บาท
งบบุคลากร รวม 672,960 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 672,960 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 312,960 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นเงินเดือนสําหรับพนักงานเทศบาล  ตําแหน่ง  นักจัดการ
งานเทศกิจ  อัตราเงินเดือนๆละ 26,080  บาท  เป็น
เงิน 312,960  บาท (ปรากฎในแผนงานรักษาความสงบภายใน-งานเทศ
กิจ) 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 324,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทัวไป  จํานวน 3 อัตรา  อัตราเงินเดือนๆละ 9,000 บาท  เป็น
เงิน 324,000  บาท (ปรากฎในแผนงานรักษาความสงบภายใน-งานเทศ
กิจ) 

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นเงินค่าเงินเพิมต่างๆของพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทัวไป  จํานวน 3 อัตรา  อัตราเงินเดือนๆ
ละ 1,000 บาท  เป็นเงิน 36,000  บาท (ปรากฎในแผนงานรักษาความ
สงบภายใน-งานเทศกิจ) 

งบดําเนินงาน รวม 132,500 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท

1.ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินครุภัณฑ์    จํานวน   50,000
  บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆและทรัพย์สินของงานเทศกิจที
ชํารุดเสียหายให้ใช้งานได้ตามปกติ  เช่นแผงกัน  ไซเลนส์  เครือง
เสียง  ป้อมเทศกิจ ฯลฯ เป็นเงิน 50,000  บาท (ปรากฎในแผนงานรักษา
ความสงบภายใน-งานเทศกิจ)ตามแผนพัฒนาฯปี 2561
2.ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมของงานจราจร    จํานวน  50,000  บาท 
-สําหรับจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมงานจราจรต่างๆ  ของงานเทศ
กิจทีชํารุดเสียหายให้ใช้งานได้ตามปกติ  เช่น  ป้ายบังคับ   ป้ายเตือน  การ
ตีเส้นจราจร  ฯลฯ เป็นเงิน  50,000  บาท  (ปรากฎในแผนงานรักษา
ความสงบภายใน-งานเทศกิจ)ตามแผนพัฒนาฯปี 2561
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ค่าวัสดุ รวม 32,500 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 2,500 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน   กระดาษถ่ายเอกสาร  เครือง
เขียน  แบบพิมพ์ ฯลฯ  ของงานเทศกิจเป็นเงิน  2,500  บาท (ปรากฎใน
แผนงานรักษาความสงบภายใน-งานเทศกิจ)ตามแผนพัฒนาฯปี 2561

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 5,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(รถจักรยายนต์) เช่น
แบตเตอรี  ยางล้อ  นํามันเบรค หม้อนํา ฯลฯ ของงานเทศกิจเป็น
เงิน  5,000 บาท (ปรากฎในแผนงานรักษาความสงบภายใน-งานเทศ
กิจ)ตามแผนพัฒนาฯปี 2561

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 10,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  ค่านํามันเบนซิน   ค่านํามัน
เครือง   รถจักรยายนต์ของงานเทศกิจ (รถจักรยายนต์)  ของงานเทศกิจ
เป็นเงิน  10,000  บาท (ปรากฎในแผนงานรักษาความสงบภายใน-งาน
เทศกิจ)
ตามแผนพัฒนาฯปี 2561

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 15,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่นป้ายอิงเจ็ท  สิงพิมพ์เพือ
ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ  ของงานเทศกิจเป็นเงิน  15,000  บาท (ปรากฎใน
แผนงานรักษาความสงบภายใน-งานเทศกิจ)ตามแผนพัฒนาฯปี 2561

งบลงทุน รวม 202,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,000 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
1.จัดซือโทรโข่ง จํานวน 2,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือโทรโข่งเพือใช้  สือสาร   การประชาสัมพันธ์นอก
สถานที  เพือกระจายเสียงไปยังกลุ่มเป้าหมายได้ยินชัดเจนขึน  เป็น
เงิน 2,000  บาท  (จัดซือตามราคาท้องตลาด )(ปรากฎในแผนงานรักษา
ความสงบภายใน-งานเทศกิจ)ตามแผนพัฒนาฯปี 2561

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 200,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
1.โครงการก่อสร้างอาคารป้องเทศกิจ จํานวน 200,000 บาท
-โครงการก่อสร้างห้องทํางานเจ้าหน้าทีเทศกิจ  ภายในตลาดสดเทศบาล
ตําบลนางัว   ขนาดกว้าง 3.00เมตร  ยาว 12.00 เมตร  มีพืนทีใช้สอยไม่
น้อยกว่า  36.00  ตารางเมตร  ตามแบบของเทศบาลตําบลนางัว  พร้อม
ติดป้ายโครงการจํานวน  1 ป้าย (ปรากฎในแผนงานรักษาความสงบภาย
ใน-งานเทศกิจ)ตามแผนพัฒนาฯปี 2561
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 1,197,720 บาท
งบบุคลากร รวม 1,197,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,197,720 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 357,720 บาท
-สําหรับเพือจ่ายเป็นเงินเดือนและปรับปรุงเงินเดือนประจําปี  สําหรับ
พนักงานเทศบาลเป็นเงินเดือนละ 29,810  เป็น
เงิน 357,720 บาท  (ปรากฎในแผนงานรักษาความสงบภายใน-งาน
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 756,000 บาท
-สําหรับเพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทัวไป พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  จํานวน 7 อัตราๆละ9,000 บาท เป็นเงิน 756,000 บาท  (ปราก
ฎในแผนงานรักษาความสงบภายใน-งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย) 

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 84,000 บาท
-สําหรับเพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพพนักงานจ้างทัวไป พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ  จํานวน 7 อัตราๆละ1,000 บาท เป็น
เงิน 84,000 บาท  (ปรากฎในแผนงานรักษาความสงบภายใน-งาน
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย) 

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 1,724,820 บาท
งบบุคลากร รวม 1,550,820 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,550,820 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,119,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเดือน  พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจปี  สําหรับ
พนักงานเทศบาล เป็นเงิน  1,119,000  บาท  (ปรากฎในแผนงานการ
ศึกษา-งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา )

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 67,200 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าตอบแทนรายเดือน สําหรับพนักงานเทศบาลทีได้
รับเงินประจําตําแหน่งผู้บริหารในอัตราเดือนละเท่ากันกับเงินประจํา
ตําแหน่งทีได้รับตามสิทธิในอัตรา เดือนละ 5,600  บาท  เป็น
เงิน  67,200 บาท  (ปรากฎในแผนงานการศึกษา-งานบริหารทัวไปเกียว
กับการศึกษา )

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 85,200 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง สําหรับพนักงานเทศบาลทีได้รับเงิน
ประจําตําแหน่งผู้บริหารในอัตราเดือนละเท่ากันกับเงินประจําตําแหน่งที
ได้รับตามสิทธิในอัตรา เดือนละ 5,600  บาท   เป็นเงิน  67,200 บาท
และในอัตราเดือนละ 1,500  บาท เป็นเงิน 18,000  บาท  รวมเป็นเงิน
จํานวน  85,200 บาท   (ปรากฎในแผนงานการศึกษา-งานบริหารทัวไป
เกียวกับการศึกษา )

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 267,360 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว
ไป    เป็นเงิน 267,360  บาท     (ปรากฎในแผนงานการ
ศึกษา-งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา )

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,060 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว  สําหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทัวไป    เป็นเงิน 12,060 บาท     (ปรากฎในแผนงาน
การศึกษา-งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา )
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งบดําเนินงาน รวม 142,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 42,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาล  ตําแหน่ง นักบริหารการ
ศึกษา  กองการศึกษา  จํานวน  1 อัตราๆละ 3,500 บาท รวม 12 เดือน
เป็นเงิน    เป็นเงิน 42,000 บาท     (ปรากฎในแผนงานการ
ศึกษา-งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา )

ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 50,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการพัฒนาพนักงานเทศบาล  ครูผู้ดูและเด็กและ
พนักงานจ้าง  กองการศึกษา  เช่น ค่าเบียเลียง  ค่าเช่าบ้าน  ค่าพาหนะเดิน
ทาง  ค่าอบรม  ประชุม  สัมมนา ฯลฯ ในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร เป็นเงิน 50,000  บาท      (ปรากฎในแผนงานการ
ศึกษา-งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา )

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าบํารุงซ่อมแซมหรือซ่อมแซมครุภํณฑ์ต่างๆและทรัพย์
สินทีอยู่ในความรับผิดชอบของกองการศึกษา  ทีชํารุดเสียหายให้ใช้งาน
ได้ตามปกติ  เช่นเครืองคอมพิวเตอร์  เครืองปรินเตอร์  ตู้โต๊ะเก้าอี ฯลฯ
  เป็นเงิน 10,000  บาท      (ปรากฎในแผนงานการศึกษา-งานบริหารทัว
ไปเกียวกับการศึกษา )

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานต่างๆทีใช้ในกิจการกองการ
ศึกษา  เช่น  เป็นค่าจัดซือเครืองเขียน  แบบพิมพ์ต่างๆ เครืองใช้สํานัก
งาน  ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการสังซือ  เช่น
กระดาษ  แฟ้ม  สมุด  ดินสอ  ปากกา  ยางลบ  ไม้บรรทัด  ใบเสร็จรับ
เงิน  ลวดเสียบกระดาษ  ทีเจากระดาษ ฯลฯ  เป็น
เงิน 20,000  บาท (ปรากฎในแผนงานการศึกษา -งานบริหารทัวไปเกียว
กับการศึกษา )  ตามแผนพัฒนาปีฯ 2561

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆสําหรับกองการศึกษา  เช่น
โปรแกรมคอมพิวเตอร์  กระดาษพิมพ์  แผ่นกรองแสง  เครืองบันทึก
ข้อมูล  แผ่นดิสเก็ต  ตลับหมึก  ตลับผ้าหมึก  แป้นพิมพ์  เมาส์  หัว
พิมพ์  หรือแท่นพิมพ์ ฯลฯ เป็นเงิน 20,000  บาท (ปรากฎในแผนงาน
การศึกษา -งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา )  ตามแผนพัฒนา
ปีฯ 2561
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งบลงทุน รวม 32,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 32,000 บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
1.คูลเลอร์สแตนเลส  ก็อกคู่ จํานวน 22,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือคูลเลอร์สแตนเลสก๊อกคู่  จํานวน 4
  ถัง  เพือใช้ในการบริการนําดืมสําหรับแขกผู้มีเกียรติและประชาชนผู้มา
ร่วมกิจกรรมต่างๆของเทศบาลตําบลนางัวและงานอืนๆทีเกียว
ข้อง คุณลักษณะพืนฐาน  ดังนี
-ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ลิตร
-ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 40 ซม.--
-สูงไม่น้อยกว่า 50 ซม.
(โดยจัดซือราคาท้องตลาด  เนืงอจากไม่มีราคาตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ์  ประจํา พ.ศ.2560         เป็นเงิน 22,000  บาท (ปรากฎใน
แผนงานการศึกษา -งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา )  ตามแผน
พัฒนา
ปีฯ 2561
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                     

2.ถังสแตนเลสต้มนําไฟฟ้า จํานวน 10,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือถังสแตนเลสต้มนํา
ไฟฟ้า  จํานวน 1 ถัง  เพือใช้ในการบริการนําดิมสําหรับแขดผู้มีเกียรติ
และประชาชนผู้มาร่วมกิจกรรมต่างๆของเทศบาลตําบลนางัว และงาน
อืนๆทีเกียวข้อง
คุณลักษระพืนฐาน  ดังนี
-ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 10ลิตร
-ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 30 ซม.
-สามารถตังอุณหภูมิได้  ระหว่าง 30-90 อวฃงศาเซลเซียสและรักษา
อุณหภูมิได้ (+/-)1 องศาเซลเซียส
-มีระบบอัตโนมัตเพือความปลอดภัย (โดยจัดซือตามราคาท้องตลาด  เนือง
จากไม่มีราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์  ประจําปี พ.ศ.2560 )เป็น
เงิน  10,000  บาท  (ปรากฎในแผนงานการศึกษา-งานบริหารทัวไปเกียว
กับการศึกษา) ตามแผนพัฒนาฯปี 2561

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 13,986,828 บาท
งบบุคลากร รวม 2,172,240 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,172,240 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,812,240 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน (ครู) เป็น
เงิน  1,812,240  บาท(ปรากฎในแผนงานบริหารการศึกษา-งานระดับ
ก่อนวัยเรียน)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 324,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว
ไปเป็นเงิน   324,000  บาท (ปรากฎในแผนงานบริหารการศึกษา-งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชัวคราว  สําหรับพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทัวไป    เป็นเงิน 36,000 บาท (ปรากฎในแผนงานบริหาร
การศึกษา-งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

งบดําเนินงาน รวม 5,187,088 บาท
ค่าตอบแทน รวม 25,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 25,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลตําบลนา
งัว  (พนักงานครู)  เป็นเงิน 25,000 บาท(ปรากฎในแผนงานบริหารการ
ศึกษา-งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

ค่าใช้สอย รวม 1,337,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา   เป็นเงิน  1,287,000  
บาท

จํานวน 1,287,000 บาท

-สําหรับจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน 2
 ศูนย์  รวม 195 คนๆละ 20บาท  เป็นเงิน  245  วัน  เป็นเงิน  955,500
  บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   จํานวน 2
 ศูนย์  รวม  195 คนๆละ  1,700 บาท  เป็นเงิน 331,500 บาท(ปราก
ฎในแผนงานบริหารการศึกษา-งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา)ตามแผนพัฒนาปี 2561

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆและทรัพย์สินทีอยู่
ในความรับผิดชอบของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตําบลนา
งัว  ทัง 2 ศูนย์  เป็นเงิน  50,000 บาท (ปรากฎในแผนงานบริหารการ
ศึกษา-งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)ตามแผนพัฒนาปี 2561

ค่าวัสดุ รวม 3,761,088 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 3,741,088 บาท

1.1)ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน  396,474  บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 2
ศูนย์  จํานวน  195 คนๆละ 7.37 บาท 260 วัน เป็นเงิน  373,659
  บาท  
-สําหรับจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน 2
 ศูนย์  จํานวน 195 คนๆละ  0.45 บาท  260 วัน  เป็นเงิน  22,815
  บาท  
1.2)ค่าอาหารเสริม(นม)โรงเรียนในเขตเทศบาล 
-สําหรับจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียน จํานวน  2
 โรงเรียน รวม 1,645 คนๆละ 7.37 บาท 260 วัน  เป็นเงิน 3,152,149
   บาท  
-สําหรับจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียน จํานวน  2
 โรงเรียน รวม 1,645 คนๆละ 0.45  บาท 260 วัน  เป็นเงิน 192,465
  บาท  
(ปรากฎในแผนงานบริหารการศึกษา-งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา)ตามแผนพัฒนาปี 2561
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วัสดุอืน จํานวน 20,000 บาท
ค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
-สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุอุปกรณ์สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลนางัว (ตําบลนางัวและตําบลศรีสําราญ)  เป็น
เงิน  20,000  บาท (ปรากฎในแผนงานบริหารการศึกษา-งานระดับก่อน
วัยเรียนและประถมศึกษา)ตามแผนพัฒนาปี 2561

ค่าสาธารณูปโภค รวม 64,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 30,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนา
งัว จํานวน 2 ศูนย์ (ตําบลนางัวและตําบลศรีสําราญ) เป็น
เงิน 30,000 บาท(ปรากฎในแผนงานบริหารการศึกษา-งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา)ตามแผนพัฒนาปี 2561

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 10,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่านําประปาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนา
งัว  จํานวน 2 ศูนย์  (ตําบลนางัวและตําบลศรีสําราญ) เป็น
เงิน 10,000 บาท(ปรากฎในแผนงานบริหารการศึกษา-งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา)ตามแผนพัฒนาปี 2561

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 24,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ตศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาล
ตําบลนางัว (ตําบลนางัวและตําบลศรีสําราญ)  เป็น
เงิน   34,000  บาท  (ปรากฎในแผนงานบริหารการศึกษา-งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)ตามแผนพัฒนาปี 2561

งบลงทุน รวม 47,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 47,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
1.เครืองปรับอากาศ จํานวน 42,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองปรับอากาศ   ชนิดติดผนังมีระบบฟอก
อากาศ  ขนาด 18,000  BTU  จํานวน  2  เครืองๆ
ละ  21,000 บาท  (ราคารวมค่าติดตัง )สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลนางัว  จํานวน  2 ศูนย์  เป็นเงิน 42,000 บาท (จัดซือตาม
มตราฐานเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี 2560)(ปรากฎในแผนงานบริหารการศึกษา-งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)ตามแผนพัฒนาปี 2561
2.ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลือนทึบ  ขนาด 5 ฟุต จํานวน 5,500 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เก็บเอกสารบานเลือน
ทึบ   ขนาด 5 ฟุต  จํานวน 1 หลัง  (ศูนย์ฯศรีสําราญ)   เป็น
เงิน 5,500 บาทสําหรับเก็บเอกสารคู่มือเกียวกับศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก  สมุด
บันทึกประจําตัวเด็ก  และงานอืนๆทีเกียวข้อง (โดยจัดซือตามราคาท้อง
ตลาด  เนืองจากไม่มีราคาในมาตรฐานครุภัณฑ์  ประจําปี 2560 ) (ปราก
ฎในแผนงานสาธารสุข-งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข) ตามแผน
พัฒนาฯปี 2561
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งบเงินอุดหนุน รวม 6,580,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 6,580,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 6,580,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนในเขตเทศบาล  จํานวน  2 โรงเรียน  รวม  1,645 คนๆ
ละ 20บาท 200วัน  เป็นเงิน  6,580,000 บาท ตามหนังสือ  ด่วนที
สุด ที มท  0816.2 / ว3301ลงวันที 6,580,000 บาท  (ปรากฎในแผน
งานบริหารการศึกษา-งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)ตามแผน
พัฒนาปี 2561

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 2,118,640 บาท
งบบุคลากร รวม 1,865,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,865,640 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,085,640 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  เป็น
เงิน  1,085,640 บาท (ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข-งานบริหารทัวไป
เกียวกับสาธารณสุข) ตามแผนพัฒนาฯปี 2561

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
 -สําหรับเพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง  ผอ.กองสาธารณสุข  พนักงาน
เทศบาล  ทีได้รับเงินประจําตําแหน่งผู้บริหารสาธารณสุข  อัตราเดือน
ละ 3,500 บาท  เป็นเงิน 60,000  บาท  เงินเพิมต่างๆหัวหน้าฝ่ายบริหาร
งานสาธารณสุข อัตราเงินเดือนๆละ 1,500  บาท  เป็น
เงิน 18,000  บาท    (ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข-งานบริหารทัวไป
เกียวกับสาธารณสุข)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 648,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว
ไป  เป็นเงิน 648,000 บาท (ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข-งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับสาธารณสุข) 

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 72,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นเงินเพิมของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว
ไป  จํานวน 6 อัตรา เดือนละ 1,000  บาท  รวม  12 เดือน  รวมเป็น
เงิน 72,000 บาท  (ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข-งานบริหารทัวไป
เกียวกับสาธารณสุข) ตามแผนพัฒนาฯปี 2561

งบดําเนินงาน รวม 194,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 32,500 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 32,500 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างประจํา  ตังไว้ 32,500 บาท (ปรากฎในแผนงานสาธารณ
สุข-งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข) ตามแผนพัฒนาปี 2561

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 30,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของ
พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้างกองสาธารณสุขและสิงแวด
ล้อม  ตังไว้ 30,000 บาท  (ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข-งานบริหารทัว
ไปเกียวกับสาธารณสุข) ตามแผนพัฒนาปี 2561
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
-สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆทีอยู่ใน
ความดูแลรับผิดชอบของกองสาธารณสุขฯ  เช่นเครือง
คอมพิวเตอร์  โต๊ะ เก้าอี  เครืองพิมพ์เลเซอร์  รถจักรยายนต์  รถ
เข็น 2 ล้อ  เครืองพ่นหมอกควัน ชุดทดสอบสมรรถภาพของร่างกายแบบ
เคลือนที  เครืองจัดทําปุ๋ยอินทรีย์  และครุภัณฑ์อืนๆซึงต้องบํารุงรักษษให้
ใช้งานได้ตามปกติ ฯลฯ เป็นเงิน 20,000  บาท (ปรากฎในแผนงาน
สาธารณสุข-งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข) ตามแผนพัฒนา
ปี 2561

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 25,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  เช่น  เครืองเขียนแบบพิมพ์
ต่างๆ เครืองใช้สํานักงาน  กระดาษ  สมุด  ดินสอ  ปากกา  ยางลบ  ไม้
บรรทัด  แฟ้ม  ลวดเสียบกระดาษ  ทีเจากระดาษ  ฯลฯ เป็น
เงิน 25,000  บาท (ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข-งานบริหารทัวไป
เกียวกับสาธารณสุข) ตามแผนพัฒนาปี 2561

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 30,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่านํามันเชือเพลิงและหล่อลืนต่างๆเช่น นํามัน
เบนซิน  นํามันโซล่า   นํามันเครือง   จาระบี  นํามันไฮโดรลอค ฯลฯ
  ประจํารถจักรยานยนต์เครืองตัดหญ้า  เครืองพ่นหมกควัน  ฯลฯ เป็น
เงิน 30,000  บาท (ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข-งานบริหารทัวไป
เกียวกับสาธารณสุข) ตามแผนพัฒนาปี 2561

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 30,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์  เช่นป้ายประชา
สัมพันธ์  เอกสารประชาสัมพันธ์   เข้าเล้มหนังสือต่างๆ ฯลฯ เป็น
เงิน 30,000 บาท (ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข-งานบริหารทัวไปเกียว
กับสาธารณสุข) ตามแผนพัฒนาปี 2561

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่นโปรแกรม
คอมพิวเตอร์   กระดาษพิมพ์  แผ่นกรองแสง  เครืองบันทึกข้อมูล  แผ่น
ดิสเก็ต  ตลับหมึก  แป้นพิมพ์  เมาส์  หัวพิมพ์หรือแท่นพิมพ์  ฯลฯ เป็น
เงิน 15,000  บาท (ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข-งานบริหารทัวไป
เกียวกับสาธารณสุข) ตามแผนพัฒนาปี 2561

ค่าสาธารณูปโภค รวม 12,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 12,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์  ทีใช้ในกิจการของเทศบาล และงานอืนๆที
เกียวข้อง  เป็นเงิน 12,000  บาท (ปรากฎในแผนงานสาธารณ
สุข-งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข) ตามแผนพัฒนาปี 2561

งบลงทุน รวม 58,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 58,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
1.จัดซือตู้เก็บเอกสารบานเลือนกระจก จํานวน 11,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือตู้เก็บเอกสารบานเลือน
กระจก  ขนาด 5 ฟุต  เพือใช้เก็บเอกสารสําคัญของทางราชการให้เป็น
ระเบียบเรียบร้อย  จํานวน 2 หลังๆละ 5,500  บาท  เป็น
เงิน 11,000 บาท (ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข-งานบริหารทัวไปเกียว
กับสาธารณสุข) ตามแผนพัฒนาปี 2561
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2.-จัดซือโต๊ะพร้อมเก้าอีปฏิบัติงาน จํานวน 16,000 บาท
-สําหรับจัดซือโต๊ะเก้าอีปฏิบัติงาน  ขนาดไม่น้อย
กว่า  4.5 ฟุต  จํานวน  2 ชุด  เป็นเงิน 16,000  บาท (จัดซือตามราคา
ท้องตลาดเนืองจากไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์)(ปรากฎในแผนงาน
สาธารณสุข-งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข) ตามแผนพัฒนา
ปี 2561
3.-จัดซือพัดลมสไลด์ตังพืน จํานวน 1,800 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือพัดลมสไลด์ตังพืน  ขนาด 18  นอ้ว
 จํานวน  1  เครือง  เป็นเงิน 1,800 บาท (จัดซือตามราคาท้องตลาดเรนือ
งจากไม่มีราคาในมาตรฐานครุภัณฑ์ )(ปรากฎในแผนงานสาธารณ
สุข-งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข) ตามแผนพัฒนาปี 2561

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1.จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ตังโต๊ะ จํานวน 22,000 บาท
-สําหรับจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์แบบประมวลผล  เพือใช้ในการปฏิบัติ
งานคีย์ข้อมูลทางระบบคอมพิวเตอร์   งานเบิกจ่ายงบประมาณและงาน
อืนๆทีเกียวข้อง  ในกองสาธารณสุข ฯจํานวน  1 ชุด  เป็นเงิน  22,000
  บาท 
คุณลักษณะพืนฐาน  ดังนี
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4CORE) 
จํานวน  1 หน่วย  โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง  หรือดีกว่า  ดังนี 
1)ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache  Memory  ขนาดไม่น้อย
กว่า  2 MBโดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาฐานไม่น้อยกว่า  3.8 GHz
และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics  Processing  Unit) ไม่
น้อยกว่า 8 แกน  หรือ 
2)ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache  Memory  ขนาดไม่น้อย
กว่า  6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz
-มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ  โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง
หรือดีกว่า  ดังนี
1) เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความจําขนาด
ไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
2)มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics  ทีมีคสามสามารถในการใช้หน่วยความจําหลักใน
การแสดงภาพไม่น้อยกว่า 1 GB
-มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า  มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard   Drive) ชนิด  SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า  1 TB ชนิด Solid  State  Disk ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า  120 GB จํานวน  1 หน่วย
-มี DVD-RW หรือดีกว่า  จํานวน 1 หน่วย
-มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย  (Network  Interface) 
แบบ 10/100/1000   Base-Tหรือดีกว่า   จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
-มีแป้นพิมพ์และเม้าส์
-มีจอภาพแบบ  LCD  หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600;1
และมีขนาดไม่น้อยกว่า  19นิว  จํานวน 1 หน่วย  จํานวน  1 ชุดๆ
ละ 22,000 บาท  เป็นเงิน  22,000  บาท จัดซือตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์   คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2560 (ปราก
ฎในแผนงานสาธารณสุข-งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข) ตามแผน
พัฒนาฯปี 2561
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2.จัดซือเครืองพิมพ์ (ปรินเตอร์) จํานวน 7,700 บาท
-สําหรับจัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction  แบบฉีดหมึก(Inkjet)  เพือใช้
ในการปฏิบัติงานในกองสาธารณสุข ฯจํานวน 1 เครือง เป็นเงิน  7,700
   บาท  คุณลักษณะพืนฐาน  ดังนี
-เป็นอุปกรณ์ทีมีความสามารถเป็น Printer,Copier ,Scanner 
และFax ภายในเครืองเดียวกัน   ใช้เทนโนโลยีแบบพ่มหมึก  (Inkjet)
-มีความละเอียดในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi 
หรือ 1,200x4,800  dpi
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า  33 (ppm)หน้าต่อ
นาที  หรือ 15 ภาพต่อนาที (ipm)
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า  15 หน้าต่อนาที (ppm)หรือ 10
 ภาพต่อนาที (ipm)  สามารถแสกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้
-มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า  1,200x2,400 dpi
-มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto  Document  Feed )
-สามารถสําเนาเอกสารได้ทังสีและขาวดํา
-สามารถทําสําเนาเอกสารได้สูงสุดไม่น้อยกว่า  99 สําเนา
-สามารถย่อและขยายได้ถึง 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
-มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย(Network  Interface)   
แบบ 10/100  Base-T หรือดีกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi)ได้
-สามารถใช้ได้กับ  A4,Letter,Legalและ Custom โดยถาดใส่กระดาษ
ได้ไม่น้อยกว่า  100  แผ่น  จัดซือตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พืนฐานครุภัณฑ์  คอมพิวเตอร์  ประจําปี  พ.ศ. 2560 (ปรากฎในแผน
งานสาธารณสุข-งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข)ตามแผนพัฒนาฯ
ปี 25

งานโรงพยาบาล รวม 465,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 465,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 5,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแพทย์และพยาบาลทีมาปฏิบัติหน้าทีด้าน
สาธารณสุข ช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถินทีขาดแคลน บุคลากร
ด้านสาธารณสุข  จากงบเงินอุดหนุน  เงินอุดหนุนทัว
ไป  ประจําปี 2561 ฯลฯ  เป็นเงิน  5,000  บาท  (ปรากฎในแผนงาน
สาธารณสุข-งานโรงพยาบาล) ตามแผนพัฒนาฯปี 2561

ค่าใช้สอย รวม 450,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1.โครงการอบรมกลุ่มเสียง จํานวน 15,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมกลุ่มเสียงในเขตเทศบาลตําบลนา
งัว  ได้แก่  กลุ่มเสียงจากโรคติดต่อ  เช่น โรคเอดส์  โรคเล็ปโตสไปโรซีส
 (โรคฉีหนู)  ยาเสพติด จากการประกอบอาชีพ ฯลฯ เพือพัฒนาความรู้ใน
การควบคุมป้องกันโรคทีเกิดจากกลุ่มเสียง จํานวน 15,000 บาท (ปราก
ฎในแผนงานสาธารณสุข-งานโรงพยาบาล) ตามแผนพัฒนาฯปี 2561
2.โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก จํานวน 30,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการป้องกันควบคุมโรค
ไข้เลือดออก  เช่น  การสํารวจลูกนํายุงลายการรณรงค์ป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออกในชุมชน  การกําจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุง  การพ่นหมอก
ควัน  กําจัดยุงตัวเต็มวัย ดดยแกนนําเครือข่าย  อสม.ในชุมชนร่วมกับเจ้า
หน้าทีเทศบาลตําบลนางัว ฯลฯ จํานวน 30,000 บาท (ปรากฎในแผนงาน
สาธารณสุข-งานโรงพยาบาล) ตามแผนพัฒนาฯปี 2561
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3.โครงการตรวจมาตรฐานร้านอาหาร/แผงลอยและสถานประกอบกิจการที
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

จํานวน 5,000 บาท

-สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการตรวจคุณภาพมาตราฐานร้านอาหาร
และแผงลอยจําหน่ายอาหาร  เพือยกระดับมาตรฐานร้านอาหาร  แผงลอย
และสถานประกอบกิจการทีเป็นอันตรายต่อสุขภาพในเขตเทศบาลตําบลนา
งัว  ได้แก่มาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหารกิจการทีเกียวกับอาหาร  เครือง
ดืม  คาราโอเกะ  ยาเวชภัณฑ์  อู่ซ่อมรถ  ปัมนํามัน ฯลฯให้ได้มาตรฐาน
ตามเกณฑ์ทีกําหนดไว้  และเพือให้ผู้ประกอบการมาของใบอนุญาต/ใบ
รับรองการแจ้งให้ถูกตาม  พ.ร.บ.การสาธารณสุข  พ.ศ.2535 ฯลฯ
  จํานวน 5,000 บาท (ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข-งานโรง
พยาบาล) ตามแผนพัฒนาฯปี 2561
4.โครงการอบรมพัฒนาแกนนําด้านสุขภาพ  ในเขตเทศบาลตําบลนางัว จํานวน 300,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมศักยภาพแกนนําสุขภาพ ในเขต
เทศฐาลตําบลนางัว  เพือพัฒนาความรู้ให้กับแกนนําสุขภาพ  อสม.จิต
อาสาทังเก่าและใหม่  ในการทํางานด้านสาธารณสุข  ส่งเสริมพฤติกรรม
ด้านสุขภาพทีถูกต้องเหมาะสมและสามารถนําไปปฏิบัติกับชุมชนได้ ฯลฯ
 จํานวน 300,000  บาท (ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข-งานโรง
พยาบาล) ตามแผนพัฒนาฯปี 2561
5.โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 30,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  เพือป้องกัน
และควบคุมการแพร่ระบาดของดณคพิษสุนัขบ้าให้แก่  สุนัขและแมวใน
ชุมชนและส่งเสริมให้ประชาชนและส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความรู้ใน
การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและลดความเสียงจากถูกสุนัข
กัด  จํานวน 30,000  บาท (ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข-งานโรง
พยาบาล) ตามแผนพัฒนาฯปี 2561
6.โครงการอบรมผู้ประกอบการอาหาร จํานวน 70,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการผู้ประกอบการอาหร  ร้านค้า แผงลอย
และตลาดสดในเขตเทศบาลตําบลนางัว  การพัฒนาความรู้  การตรวจสาร
ปนเปือนในอาหาร  การทัศนศึกษาดูงาน ฯลฯ เป็น
เงิน 70,000 บาท (ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข-งานโรงพยาบาล) ตาม
แผนพัฒนาฯปี 2561

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 10,000 บาท
-สําหรับเป็นค่าจัดซือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  ได้แก่ ผลงปูน
คลอรีน  โซดาไฟ  ชุดตรวจเชือโคลิฟอร์ม  แบคทีเรีย (SI  Meduim ) 
สําหรับตรวจสอบสารปนเปือนภาชนะสัมผัสอาหาร  มือผู้สัมพัสอาหารและ
อาหาร ชุดตรวจสอบคุณภาพนํา ฯลฯ เป็นเงิน 10,000 บาท (ปรากฎใน
แผนงานสาธารณสุข-งานโรงพยาบาล) ตามแผนพัฒนาปี 2561

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,621,240 บาท
งบบุคลากร รวม 930,540 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 930,540 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 711,120 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเดือนสําหรับพนักงานเทศบาล  ตําแหน่งนักบริหารงาน
สวัสดิการฯจํานวน  2 อัตรา  เป็นเงิน 711,120 บาท (ปรากฎในแผนงาน
สังคมสงเคราะห์-งานบริหารทัวไปเกียวกับการสังคมสงเคราะห์)
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาลทีได้รับประจํา
ตําแหน่งนักบริหารงานสวัสดิการสังคม(ผู้อํานวยการกองสวัสดิการ
สังคม)และ(หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน)  เป็นเงิน 60,000 บาท (ปรากฎใน
แผนงานสังคมสงเคราะห์-งานบริหารทัวไปเกียวกับการสังคมสงเคราะห์)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 150,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทัวไปและพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  เป็นเงิน 150,000 บาท (ปรากฎในแผนงานสังคม
สงเคราะห์-งานบริหารทัวไปเกียวกับการสังคมสงเคราะห์ )

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 9,420 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว   สําหรับพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล  เรือง  กําหนดหลัก
เกณพ์การให้พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างของ
เทศบาลได้รับเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว เป็นเงิน 9,420 บาท (ปราก
ฎในแผนงานสังคมสงเคราะห์-งานบริหารทัวไปเกียวกับการสังคม
สงเคราะห์)

งบดําเนินงาน รวม 614,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 585,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรฯ จํานวน 10,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร  สําหรับจ่ายเป็นค่าเบียเลียง  ค่าเช่าทีพัก  ค่าพาหนะเดิน
ทาง   อบรมประชุม  สัมมนา  ค่าลงทะเบียน  ฯลฯ ในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักรของกองสวัสดิการสังคม เป็น
เงิน 10,000  บาท (ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห์-งานบริหารทัวไป
เกียวกับการสังคมสงเคราะห์)ตามแผนพัฒนาปี 2561
2.โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพและผู้นําชุมชน จํานวน 300,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพและผู้นํา
ชุมชน  เป็นเงิน  300,000 บาท (ปรากฎในแผนงานสังคม
สงเคราะห์-งานบริหารทัวไปเกียวกับการสังคมสงเคราะห์)ตามแผนพัฒนา
ปี 2561
3.โครงการอบรมเพิมศักยภาพผู้สูงอายุ จํานวน 200,000 บาท
 -สําหรับจ่ายโครงการอบรมเพิมศักยภาพผู้สูงอายุในเขตเทศบาล  เป็น
เงิน  200,000  บาท (ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห์-งานบริหารทัว
ไปเกียวกับการสังคมสงเคราะห์)ตามแผนพัฒนาปี 2561 
4.โครงการวัยรุ่นวัยใส   ใส่ใจคุณธรรมและจริยธรรม จํานวน 20,000 บาท
 -สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมโครงการวัยรุ่นวัยใสใส่ใจคุณธรรม
และจริยธรรมในเขตเทศบาล  เป็นเงิน 20,000 บาท (ปรากฎในแผนงาน
สังคมสงเคราะห์-งานบริหารทัวไปเกียวกับการสังคมสงเคราะห์)ตามแผน
พัฒนาปี 2561
5.โครงการขยายผลหมู่บ้าน / ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ จํานวน 50,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเพือขยายผลหมู่บ้าน/ชุมชน
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบให้เพ่มจํานวนมากขึนและสนับสนุนการขับ
เคลือนกิจกรรมหมู่บ้าน/ชุมชนเป้าหมาย ฯลฯ ในเขตเทศบาลตําบลนา
งัว เป็นเงิน  50,000  บาท (ปรากฎในแผนงานสังคม
สงเคราะห์-งานบริหารทัวไปเกียวกับการสังคมสงเคราะห์)ตามแผนพัฒนา
ปี 2561
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 5,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าบํารุงซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ  ทีอยู่ในความรับผิดชอบ
ของเทศบาล  และกองสวสดิการสังคม  เช่น  เครืองคอมพิวเตอร์  เครือง
ปรินเตอร์  โต๊ะ  เก้าอี  กล้องถ่ายรูป  รถจักรยายนต์ ฯลฯ ซึงต้องบํารุง
รักษาให้ใช้งานได้ตามปกติ  เป็นเงิน 5,000 บาท (ปรากฎในแผนงาน
สังคมสงเคราะห์-งานบริหารทัวไปเกียวกับการสังคมสงเคราะห์) ตามแผน
พัฒนาปี 2561

ค่าวัสดุ รวม 24,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานต่างๆทีใช้ในกอง  เช่น ค่าจัดซือเครือง
เขียน  แบบพิมพ์ต่างๆ เครืองใช้สํานักงานตลอดจนค่าใช้จ่ายในการสัง
ซือ  เช่น  กระดาษ  แฟ้ม  สมุด  ดินสอ  ปากกา  ยางลบไม้บรรทัด  ใบ
เสร็จรับเงิน  ลวดเสียบกระดาษ ฯลฯ เป็นเงิน 10,000  บาท  (ปรากฎใน
แผนงานสังคมสงเคราะห์-งานบริหารทัวไปเกียวกับการสังคม
สงเคราะห์) ตามแผนพัฒนาปี 2561

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 2,000 บาท
-สําหรับเป็นค่าจัดซือนํามันเชือเพลิงและหล่อลืนต่างๆนํามันเบนซิน  นํา
มันเครือง  เพือใช้ในงานกองสวัสดิการสังคม  เป็นเงิน 2,000 บาท (ปราก
ฎในแผนงานสังคมสงเคราะห์-งานบริหารทัวไปเกียวกับการสงัค
มสงเคราะห์) ตามแผนพัฒนาปี 2561

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 2,000 บาท
-สําหรับเป็นค่าจัดทํา  วิดีทัศน์  ป้ายประชาสัมพันธ์ ต่างๆเอกสารประชา
สัมพันธ์แหล่งท้องเทียว ฯลฯ   เป็นเงิน 2,000 บาท (ปรากฎในแผนงาน
สังคมสงเคราะห์-งานบริหารทัวไปเกียวกับการสงัคมสงเคราะห์) ตามแผน
พัฒนาปี 2561

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ สําหรับกองทีต้องใช้
ปฏิบัติงานและบันทึกบัญชีและงบประมาณต่างๆด้วยระบบคอมพิวเตอร์จึง
ต้องตังวัสดุต่างๆในด้านของคอมพิวเตอร์ให้พร้อมมากกว่าปีอืนๆ เช่น
โปรแกรมคอมพิวเตอร์  กระดาษพิมพ์แผ่นกรองแสง  เครืองบันทึกเสียง
แผ่นดิสเก็ต  ตลับหมึก  ตลับผ้า  หมึก  แป้นพิมพ์  เม้าส์  หัวพิมพ์  หรือ
แท่นพิมพ์  ฯลฯ เป็นเงิน 10,000  บาท (ปรากฎในแผนงานสังคม
สงเคราะห์-งานบริหารทัวไปเกียวกับการสงัคมสงเคราะห์) ตามแผน
พัฒนาปี 2561

ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 3,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าศูนย์ประสานงานกลุ่มผู้สูงอายุและศูนย์
จําหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน  เทศบาลตําบลนางัว  เป็น
เงิน 3,000 บาท  (ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห์-งานบริหารทัวไป
เกียวกับการสงัคมสงเคราะห์) ตามแผนพัฒนาปี 2561

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 2,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่านําประปาศูนย์ประสานงานกลุ่มผู้สูงอายุและศูนย์
จําหน่ายสินค้าชุมชน  เทศบาลตําบลนางัว  เป็นเงิน 2,000 บาท (ปราก
ฎในแผนงานสังคมสงเคราะห์-งานบริหารทัวไปเกียวกับการสงัค
มสงเคราะห์) ตามแผนพัฒนาปี 2561
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งบลงทุน รวม 36,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 36,700 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
1.จัดซือตู้โชว์ใบประกาศเกียรติคุณ,โล่ห์รางวัล จํานวน 5,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าซือตู้โชว์ใบประกาศเกียรติคุณ,โลห์รางวัล ศูนย์
ประสานงานกลุ่มงานกลุ่มผู้สูงอายุและศูนย์จําหน่ายผลิตภัณฑ์
สินค้า ชุมชนเทศบาลตําบลนาว  โดยจัดซือตามราคาท้องตลาด  เป็น
เงิน 5,000 บาท (ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห์-งานบริหารทัวไป
เกียวกับการสังคมสงเคราะห์)ตามแผนพัฒนาฯปี 2561

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1.จัดซือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 21,000 บาท
-สําหรับจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์แบบประมวลผล  เพือใช้ในการปฏิบัติ
งานคีย์ข้อมูลทางระบบคอมพิวเตอร์   งานเบิกจ่ายงบประมาณและงาน
อืนๆทีเกียวข้อง  จํานวน  1 ชุด  เป็นเงิน  21,000  บาท 
คุณลักษณะพืนฐาน  ดังนี
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2CORE) 
จํานวน  1 หน่วย  โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง  หรือดีกว่า  ดังนี 
1)ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache  Memory  ขนาดไม่น้อย
กว่า  2 MBโดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาฐานไม่น้อยกว่า  2.1 GHz
และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics  Processing  Unit) ไม่
น้อยกว่า 8 แกน  หรือ 
2)ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache  Memory  ขนาดไม่น้อย
กว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz 
และมีเทคโนโลยีเพ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีทีต้องใช้ความสามารถใน
การประมวลผลสูง
-มีจอภาพทีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366X768 Pixelและมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12นิว
-มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ  โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง
หรือดีกว่า  ดังนี
-มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า  มีขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard   Drive) ชนิด  SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า  1 TB ชนิด Solid  State  Disk ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า  120 GB จํานวน  1 หน่วย
-มี DVD-RW หรือดีกว่า  จํานวน 1 หน่วย
-มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย  (Network  Interface) 
แบบ 10/100/1000   Base-Tหรือดีกว่า   จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
-มีแป้นพิมพ์และเม้าส์
-มีจอภาพแบบ  LCD  หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600;1
และมีขนาดไม่น้อยกว่า  19นิว  จํานวน 1 หน่วย  จํานวน  1 ชุดๆ
ละ 21,000 บาท  เป็นเงิน  21,000  บาท จัดซือตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์   คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2560 (ปราก
ฎในแผนงานสังคมสงเคราะห์-งานบริหารทัวไปเกียวกับการสังคม
สงเคราะห์) ตามแผนพัฒนาปี 2561
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2.จัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inket) เครืองปริน จํานวน 7,700 บาท
-สําหรับจัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction  แบบฉีดหมึก(Inkjet)  เพือใช้
ในการปฏิบัติงานในกองวิชาการและแผนงาน  จํานวน 1 เครือง เป็น
เงิน  7,700   บาท  คุณลักษณะพืนฐาน  ดังนี
-เป็นอุปกรณ์ทีมีความสามารถเป็น Printer,Copier ,Scanner 
และFax ภายในเครืองเดียวกัน   ใช้เทนโนโลยีแบบพ่มหมึก  (Inkjet)
-มีความละเอียดในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi 
หรือ 1,200x4,800  dpi
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า  33 (ppm)หน้าต่อ
นาที  หรือ 15 ภาพต่อนาที (ipm)
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า  15 หน้าต่อนาที (ppm)หรือ 10
 ภาพต่อนาที (ipm)  สามารถแสกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้
-มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า  1,200x2,400 dpi
-มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto  Document  Feed )
-สามารถสําเนาเอกสารได้ทังสีและขาวดํา
-สามารถทําสําเนาเอกสารได้สูงสุดไม่น้อยกว่า  99 สําเนา
-สามารถย่อและขยายได้ถึง 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
-มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย(Network  Interface)   
แบบ 10/100  Base-T หรือดีกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi)ได้
-สามารถใช้ได้กับ  A4,Letter,Legalและ Custom โดยถาดใส่กระดาษ
ได้ไม่น้อยกว่า  100  แผ่น  จัดซือตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พืนฐานครุภัณฑ์  คอมพิวเตอร์  ประจําปี  พ.ศ. 2560 (ปรากฎในแผน
งานสังคมสงเคราะห์-งานบริหารทัวไปเกียวกับการสังคมสงเคราะห์)ตาม
แผนพัฒนาฯปี 2561
3.เครืองสํารองไฟฟ้า (เครืองคอมพิวเตอร์) จํานวน 3,000 บาท
-สําหรับจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า  ขนาด 1kva เพือใช้ในการสํารองไฟ
ของระบบคอมพิวเตอร์ของกองสวัสดิการฯ จํานวน  1 เครืองๆละ 3,000
บาท  เป็นเงิน 3,000  บาท 
คุณลักษณะพืนฐาน
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 
จัดซือตมเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  ประจําปี  พ.ศ.2560 (ปรากฎในแผนงานสังคม
สงเคราะห์-งานบริหารทัวไปเกียวกับการสังคมสงเคราะห์) ตามแผน
พัฒนาฯปี 2561

งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 40,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆภายในเขต
เทศบาลตําบลนางัว  เป็นงิน  40,000 บาท  (ปรากฎในแผนงานสังคม
สงเคราะห์-งานบริหารทัวไปเกียวกับการสังคมสงเคราะห์) ตามแผน
พัฒนาฯปี 2561 

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 2,710,260 บาท
งบบุคลากร รวม 2,085,960 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,085,960 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,097,400 บาท
-สําหรับพนักงานเทศบาล เป็นเงิน 1,097,400 บาท (ปรากฎในแผนงาน
เคหะและชุมชน-งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน) 
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เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 67,200 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน  ตําแหน่งนักบริหารงานช่าง (ผู้
อํานวยการกองช่าง) เป็นเงิน 67,200 บาท  (ปรากฎในแผนงานเคหะและ
ชุมชน-งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 85,200 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนพนักงานเทศฐาลทีได้รับเงิน
ประจําตําแหน่ง  นักบริหารงานช่าง (ผู้อํานวยการกองช่าง) และนักบริหาร
งาน (หัวหน้าฝ่ายการโยธา)เป็นเงิน 85,200 บาท  (ปรากฎในแผนงาน
เคหะและชุมชน-งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน) 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 788,160 บาท
 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  พนักงานจ้างทัวไปและพนักงาน
จ้างตามภารกิจ  เป็นเงิน 788,160  บาท   (ปรากฎในแผนงานเคหะและ
ชุมชน-งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน) 

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเพ่มค่าครองชีพชัวคราวพนักงานจ้างทัวไปและพนักงาน
จ้างตามภารกิจ  ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล  เรือง  กําหนด
หลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจํา  และพนักงานจ้าง
ของเทศบาลตําบลนางัวได้รับเงินเพิมการครองชีพชัวคราวของพนักงาน
เทศบาล  เป็นเงิน 48,000  บาท   (ปรากฎในแผนงานเคหะและ
ชุมชน-งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน) 

งบดําเนินงาน รวม 595,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 50,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนการไปราชการให้แก่  พนักงานเทศบาล
ประจํากองช่าง  ซึงได้รับคําสังให้ไปราชการ  ค่าเช่าทีพัก  ค่าพาหนะเดิน
ทาง  ค่าอบรม  ประชุมสัมมนา  ค่าลงทะเบียนในการเดินทางไป
ราชการ  ในราชอาณาจักร  ของพนักงานเทศบาลกองช่างหรือ ค่าใช้จ่าย
อืนๆฯลฯ เป็นเงิน 50,000  บาท (ปรากฎในแผนงานเคหะและ
ชุมชน-งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน) ตามแผนพัฒนาฯ
ปี 2561
2.ค่าบํารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า จํานวน 100,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าของเทศบาลตําบลนา
งัว  เป็นเงิน 100,000  บาท (ปรากฎในแผนงานเคหะและ
ชุมชน-งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน) ตามแผนพัฒนาฯ
ปี 2561

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่ารักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆทีอยู่ในความรับผิด
ชอบของกองช่าง  เช่น  เครืองคอมพิวเตอร์  โต๊ะเก้าอี  เครือง
ปรินเตอร์  เครืองไฟฟ้า ลําโพง  ชุดเครืองเสียง  เครืองCPU ,เครืองปรับ
อากาศ,รถจักรยายนต์,และซ่อมแซมอาคารต่างๆเครืองยนต์  ฯลฯ เป็น
เงิน 100,000  บาท -   (ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน-งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน) ตามแผนพัฒนาฯปี 2561
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ค่าวัสดุ รวม 340,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงานต่างๆ  กองช่างทีใช้ในกิจการ
เครืองเขียน  แบบพิมพ์ต่างๆ  เครืองใช้สํานักงานตลอดจนค่าใช้จ่ายใน
การสังซือ  เช่นกระดาษ  แฟ้ม  สมุด  ดินสอ  ปากกา  ยางลบไม้
บรรทัด ฯลฯ เป็นเงิน 20,000 บาท (ปรากฎในแผนงานเคหะและ
ชุมชน-งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน) ตามแผนพัฒนาฯ
ปี 2561

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น กระดาษชําระ  ไม้
กวาด  ขนไก่  ผงซักฟอก  นํายาล้างจาน ฯลฯ เป็น
เงิน 10,000 บาท (ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน-งานบริหารทัวไป
เกียวกับเคหะและชุมชน) ตามแผนพัฒนาฯปี 2561

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 80,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูน,ทราย,หินลูกรัง,ยาง
มะตอย,ไม้,น็อต,ตะปู,เหล็ก,สี,แปรงทาสี,ปูนซีเมนต์ ฯลฯ เป็น
เงิน 80,000 บาท (ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน-งานบริหารทัวไป
เกียวกับเคหะและชุมชน) ตามแผนพัฒนาฯปี 2561

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือแบตเตอรี,ยางนอก,ยางใน,สายไมค์,เพลา,ตลับ
ลูกปืน,นํามัน,เบรก,วัสดุรถจักรยายนต์,หัวเทียน,นํากรด,นํา
กลัน,เบาะ ฯลฯฯลฯ เป็นเงิน 20,000 บาท (ปรากฎในแผนงานเคหะและ
ชุมชน-งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน) ตามแผนพัฒนาฯ
ปี 2561

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 90,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนต่างเช่นนํามันโซ
ล่า,นํามันเครือง,จาระบีและนํามัน  ไฮดรอลิค ฯลฯ เป็น
เงิน 90,000 บาท (ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน-งานบริหารทัวไป
เกียวกับเคหะและชุมชน) ตามแผนพัฒนาฯปี 2561

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุทําป้ายประชาสัมพันธ์ในงานทีเกียวกับการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์  ประจํากองช่าง  กระดาษ
โปสเตอร์  โฟม  สี  พู่กัน  ไม้อัด  ผ้า ฯลฯ เป็นเงิน 20,000 บาท (ปราก
ฎในแผนงานเคหะและชุมชน-งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน) ตามแผนพัฒนาฯปี 2561

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆสําหรับกอง
ช่าง เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์  กระดาษพิมพ์  แผ่นกรองแสง  ตลับ
หมึก  แป้นพิมพ์  เมาส์  หัวพิมพ์  ฯลฯ เป็นเงิน 20,000 บาท (ปรากฎใน
แผนงานเคหะและชุมชน-งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน) ตาม
แผนพัฒนาฯปี 2561

วัสดุอืน จํานวน 80,000 บาท
ค่าวัสดุภาพพระบรมพระฉายาลักษณ์,ภาพพระบรมสาทิสลักษณ์  พระ
บรมวงศานุวงค์,ธงชาติและธงตราสัญลักษณ์  ฯลฯ  
-สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุภาพพระบรมพระฉายาลักษณ์  ,ภาพพระ
บรมสาทิสลักษณ์  พระบรมวงศานุวงศ์,ธงชาติและตราสัญลักษณ์ ฯลฯ
 เป็นเงิน  80,000  บาท
 (ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน-งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน) ตามแผนพัฒนาฯปี 2561
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 5,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์  เพือใช้ในการในการสือสาร  กิจการในกอง
ช่างกับหน่วยงานทีเกียวข้อง ฯลฯ เป็นเงิน 5,000  บาท  (ปรากฎในแผน
งานเคหะและชุมชน-งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน) ตามแผน
พัฒนาฯปี 2561

งบลงทุน รวม 29,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 29,300 บาท
ครุภัณฑ์โรงงาน
1.จัดซือชุดตัดแก๊ส  ถังลม จํานวน 18,500 บาท
-จัดซือชุดตัดแก๊ส  ถังลม  หัวตัดพร้อมด้ามจับ  ถังออกซิเจน  ขนาด 6 Q 
จํานวน 1 ถัง  ถังแก๊ส LPG 1.5Q จํานวน 1 ถัง  เกจ์วัดแรงดัน
ลม  จํานวน 1 ตัว เกจ์วัดแรงดันแก๊ส จํานวน 1 ตัว ชุดเชือม (ข้อต่อปิกนิ
คออก 1 อัน  รถเข็นชุดเชือมสนาม 1 คัน ) เป็นเงิน 18,500 บาท (ปราก
ฎในแผนงานเหะและชุมชน-งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน ) ตามแผนพัฒนาฯปี 61

ครุภัณฑ์สํารวจ
1.จัดซือเวอร์เนียร์ดิจิตอล จํานวน 10,800 บาท
-สําหรับเพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเวอร์เนียร์
ดิจิตอล  ขนาด 6 นิว  จํานวน 2 ตัว,ขนาด 8 นิง  จํานวน 1 ตัว  รวมทัง
สิน 4 ตัว คุณลักษณะ  จอแสดงค่าการวัดใหญ่และชัดเจนเซต Zero ได้
ทุกจุด  ความแม่นยําในการวัดสูง  เปลียนหน่วยการวัดระหว่างนิว  กับมิลิ
เมตร ได้ทันที  สามารถวัดวัตถุได้ทังแบบ  ภายในและภายนอก  ความ
สูง ความลึก  และวัดแบบสเต็ป  ใช้สําหรับวัดขนาดของวัตถุและสิงของ
ต่างๆ เป็นเงิน 10,800  บาท (จัดซือตามราคาท้องตลาด) (ปรากฎในแผน
งานเคหะและชุมชน-งานบริหารทัวไป  เกียวกับเคหะและชุมชน) ตาม
แผนพัมนาฯปี 2561

งานไฟฟ้าถนน รวม 7,089,420 บาท
งบบุคลากร รวม 159,420 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 159,420 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 157,920 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทัวไปและพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  เป็นเงิน 157,920 บาท (ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน-งาน
ไฟฟ้าและถนน) ตามแผนพัฒนาฯปี 2561

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 1,500 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว  สําหรับพนักงานจ้างทัวไป และ
พนักงานจ้างตามภารกิจตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล  เรืองกําหนดหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
ประจําและพนักงานเทศบาลตําบลนางัว  ได้รับเพ่มการครองชีพชัว
คราว  ตามแผนพัฒนาฯปี 2561 เป็นเงิน 1,500 บาท (ปรากฎในแผน
งานเคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าและถนน )
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งบดําเนินงาน รวม 1,300,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 500,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 500,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน      เป็นเงิน 500,000  บาท
-โครงการซ่อมแซมถนน  คสล.ซ่อมแซมถนนลาดยาง,ถนนลูกรังและถนน
หินคลุก  ซ่อมแซมรางระบายนําท่อนํา,บ่อพักพร้อมฝา,คันหิน,ทาง
เท้า, เป็นเงิน 500,000  บาท สําหรับจ่ายเงินโครงการซ่อมแซมถนนภาย
ในเขตเทศบาลตําบลนางัวฯลฯ (ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน-งาน
ไฟฟ้าและถนน )

ค่าวัสดุ รวม 500,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 500,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าอุปกรณืไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น  อุปกรณืไฟฟ้าสาธารณะ
หลอดไฟฟ้า,อะไหล่,กระบอกไฟฉาย,ถ่านวิทยุสือสาร,เสาอากาศ,โคม
ไฟ,ไฟสปอตไลน์  ,ถ่านไฟฉาย,รองเท้านิรภัย (หัวเหล็ก) ฯลฯ เป็น
เงิน 500,000  บาท  (ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าและ
ถนน)ตามแผนพัฒนาฯปี 2561 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 300,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 300,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสาธารณะทีเกินสิทธิ 10 % ของสําหนักงาน
เทศบาลตําบลนางัว  เป็นเงิน 300,000  บาท  (ปรากฎในแผนงานเคหะ
และชุมชน-งานไฟ้และถนน) ตามแผนพัฒนาฯปี 2561

งบลงทุน รวม 5,230,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 5,230,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
1.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางทับถนน  คสล.ถนนเศรษฐี  จากแยก
อนุสาวรีย์  ซอย 12  ไปทางทิศเหนือ บ้านท่าโสม  หมู่ที 3  ตําบลศรีสําราญ

จํานวน 492,000 บาท

- โครงการก่อสร้างถนนลาดยางทับถนน  คสล.ถนนเศรษฐี  จากแยก
อนุสาวรีย์  ซอย 12  ไปทางทิศเหนือ บ้านท่าโสม  หมู่ที 3  ตําบลศรี
สําราญ   อําเภอนําโสม  จังหวัดอุดรธานี    ขนาดกว้าง
เฉลีย 6.00-7.70 เมตร  ยาว  185.00 เมตร  หนาเฉลีย  0.03 เมตร  มี
พืนทีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,264.10 ตารางเมตร  และตีเส้นจราจร  ตาม
แบบของเทศบาลตําบลนางัว  พร้อมติดตังป้าย
โครงการ  จํานวน 1 ป้าย  เป็นเงิน 492,000  บาท  (ปรากฎในแผนงาน
เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าและถนน)ตามแผนพัฒนาฯปี 2561
2.โครงการก่อสร้างถนน  คสล.ถนนอนุสาวรีย์ซอย 1 (ต่อจากเดิม)บ้านท่า
โสม  หมู่ที 3 ตําบลศรีสําราญ

จํานวน 1,209,000 บาท

-โครงการก่อสร้างถนน  คสล.ถนนอนุสาวรีย์ซอย 1 (ต่อจากเดิม)บ้านท่า
โสม  หมู่ที 3 ตําบลศรีสําราญ   อําเภอนําโสม  จังหวัดอุดรธานี  ขนาด
กว้าง 6.00 เมตร  ยาว 336.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร มีพืนทีผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า  2,016.00 ตารางเมตร  ตามแบบของเทศบาลตําบลนา
งัว พร้อมติดป้ายโครงการ  จํานวน 1 ป้าย  เป็น
เงิน  1,209,000  บาท  (ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน-งานไฟฟ้า
และถนนน)ตามแผนพัฒนาฯปี 2561
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3.โครงการก่อสร้างถนน  คสล.ถนนผดุงธรรม (จากแยกบ้านนายทองสุข   
ไปตามสายทางถนนอนุสาวรีย์ ซอย 1 ) บ้านโสมสุข  หมู่ที 7 ตําบลศรีราญ

จํานวน 1,440,000 บาท

-โครงการก่อสร้างถนน  คสล.ถนนผดุงธรรม (จากแยกบ้านนายทอง
สุข   ไปตามสายทางถนนอนุสาวรีย์ ซอย 1 ) บ้านโสมสุข  หมู่ที 7 ตําบล
ศรีราญ  อําเภอนําโสม  จังหวัดอุดรธานี  ขนาด
กว้าง 6.00 เมตร  ยาว 400 .00 เมตร  หนา  0.15 เมตร  มีพืนทีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 2,400.00 ตารางเมตร  ตามแบบเทศบาลตําบลนา
งัว  พร้อมติดตังป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย  เป็น
เงิน 1,440,000 บาท (ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าและ
ถนน) ตามแผนพัฒนาฯปี 2561
4.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางทับถนน  คสล.เดิมถนนศิริรุ่งเรือง (ต่อจาก
เดิมถึงถนนรวมราษฎร์ซอย 12) บ้านไทยรุ่งเรือง  หมู่ที 7 ตําบลนางัว

จํานวน 304,000 บาท

-โครงการก่อสร้างถนนลาดยางทับถนน  คสล.เดิมถนนศิริรุ่งเรือง (ต่อจาก
เดิมถึงถนนรวมราษฎร์ซอย 12) บ้านไทยรุ่งเรือง  หมู่ที 7 ตําบลนา
งัว    อําเภอนําโสม  จังหวัดอุดรธานี  ขนาด
กว้าง 6.00เมตร  ยาว 130.00 เมตร  หนาเฉลีย  0.03 เมตร  มีพืนทีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 780.00 ตารางเมตร  และตีเส้นจราจร  ตามแบบของ
เทศบาลตําบลนางัว  พร้อมติดตังป้ายโครงการ  จํานวน  1 ป้าย   เป็น
เงิน  304,000  บาท  (ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าและ
ถนน) ตามแผนพัฒนาฯปี 2561
5.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางทับ   คสล.เดิมถนนศิริรุ่งเรือง (จากหน้าวัด
ป่าศิริเจริญชัยไปตามสายทางด้านทิศตะวันตก)บ้านศิริชัย  หมู่ที 8

จํานวน 585,000 บาท

-โครงการก่อสร้างถนนลาดยางทับถนน  คสล.เดิมถนนศิริรุ่งเรือง (จาก
หน้าวัดป่าศิริเจริญชัยไปตามสายทางด้านทิศตะวันตก) บ้านศิริชัย  หมู่
ที 8 ตําบลนางัว อําเภอนําโสม  จังหวัดอุดรธานี  ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร  ยาว 300.00 เมตร  หนาเฉลีย  0.03 เมตร  มีพืนผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 1,500.00 ตารางเมตร  และตีเส้นจราจรตามแบบของ
เทศบาลตําบลนางัว  พร้อมติดตังป้ายโครงการ  จํานวน 1 ป้าย เป็น
เงิน 585,000  บาท (ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าและ
ถนน ) ตามแผนพัฒนาฯปี 2561
6.โครงการก่อสร้างถนน  คสล.ซอยสุทธิบรรณ  บ้านโนนผาแดง  หมู่ที 9 
ตําบลนางัว

จํานวน 480,000 บาท

-โครงการก่อสร้างถนน  คสล.ซอยสุทธิบรรณ  บ้านโนนผาแดง  หมู่
ที 9 ตําบลนางัว อําเภอนําโสม  จังหวัดอุดรธานี  ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 200.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  มีพืนผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร  ตามแบบของเทศบาลตําบลนา
งัว  พร้อมติดป้ายโครงการ  จํานวน  1  ป้าย  เป็น
เงิน 480,000  บาท (ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าและ
ถนน) ตามแผนพัฒนาฯปี 2561
7.โครงการก่อสร้างถนน  คสล.ถนนศรีสุริยจันทร์บ้านสันติสุข  หมู่ที 11 
ตําบลนางัว

จํานวน 720,000 บาท

- โครงการก่อสร้างถนน  คสล.ถนนศรีสุริยจันทร์บ้านสันติสุข  หมู่
ที 11 ตําบลนางัว อําเภอนําโสม  จังหวัดอุดรธานี  ขนาด
กว้าง 6.00 เมตร  ยาว 200.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  มีพืนทีผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า  1,200.00 ตารางเมตร  ตามแบบของเทศบาลตําบลนา
งัว  พร้อมติดตังป้ายโครงการ  จํานวน  1 ป้าย  เป็น
เงิน  720,000  บาท  (ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าและ
ถนน) ตามแผนพัมนาฯปี 2561
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งบเงินอุดหนุน รวม 400,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 400,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 400,000 บาท

1.เงินอุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้า    จํานวน  300,000  บาท
-สําหรับอุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้า  เขตเทศบาลตําบลนางัว ตาม
แบบมาตรฐานและรายละเอียดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  เป็น
เงิน 300,000   บาท (ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าและ
ถนน)ตามแผนพัฒนาฯปี 2561

2.เงินอุดหนุนโครงการขยายเขตประปา    จํานวน  100,000  บาท
-สําหรับอุดหนุนโครงการขยายเขตประปา  เขตเทศบาลตําบลนางัว  ตาม
แบบมาตรฐานและรายละเอียดของการประปาส่วนภูมิภาค  เป็น
เงิน 100,000  บาท (ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าและ
ถนน)
ตามแผนพัฒนาฯปี 2561

งานสวนสาธารณะ รวม 933,000 บาท
งบบุคลากร รวม 768,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 768,000 บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 221,760 บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา
-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา  พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน 221,760
 บาท   (ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน-งานสาวนสาธารณะ) 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 498,240 บาท
ค่าตอบแทนพนักงาน
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทัวไป  และพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  เป็นเงิน 498,240 บาท (ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน-งาน
สวนสาธรณะ) 

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท
เงินเพิมต่างๆของพนักงานจ้าง
-เพือจ่ายเป็นเงินเพ่มการครองชีพ  สําหรับพนักงานจ้างทัวไปและ
พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล  เรืองกําหนดหลักเกณฑ์การให้พนักงานจ้างของเทศบาลได้รับ
เพิมการครองชีพชัวคราว เป็นเงิน  48,000  บาท (ปรากฎในแผนงาน
เคหะและชุมชน-งานสวนสาธารณะ) 

งบดําเนินงาน รวม 165,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 110,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 100,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตรต่างๆ  เช่น ไม้ดอกไม้ประกับ,ใบมีดตัด
หญ้า,สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืช,วัสดุเพาะชํา,ท่อนํา,สาย
ยาง,อุปกรณ์ในการขยายพันธ์,ค่าวัสดุสําหรับเครืองตัด
หญ้า เช่น มีด,เชือก,ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก ฯลฯ เป็น
เงิน 100,000  บาท (ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน-งานสวน
สาธารณะ) ตามแผนพัฒนาฯปี 2561

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 10,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองแต่งกายต่างๆ  เช่นรองเท้า,ถุง
เท้า,เสือ,กางเกง,ฯลฯ  เป็นเงิน 10,000  บาท (ปรากฎในแผนงานเคหะ
และชุมชน-งานสวนสาธารณะ) ตามแผนพัฒนาฯปี 2561
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 55,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 45,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสนามกีฬา 1,2 ค่าไฟฟ้าป้ายโอเวอร์เฮดเทศบาล
ตําบลนางัว,ค่าไฟฟ้าซุ้มเฉลิมพระเกียรติเทศบาลตําบลนางัว ภายในเขต
เทศบาลตําบลนางัว  เป็นเงิน 45,000  บาท(ปรากฎในแผนงานเคหะและ
ชุมชน-งานสวนสาธารณะ) ตามแผนพัฒนาฯปี 2561

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 10,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าประปาสนามกีฬา 1,2 ภายในเขตเทศบาลตําบลนา
งัว  เป็นเงิน 10,000  บาท(ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน-งานสวน
สาธารณะ) ตามแผนพัฒนาฯปี 2561

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 3,875,580 บาท
งบบุคลากร รวม 2,495,580 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,495,580 บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 252,120 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้อก่พนักงานลูกจ้างประจํา  พร้อมค่าตอบแทนพิเศษ
ร้อยละ 4 เป็นเงิน 252,120 บาท (ปรารกฎในแผนงานเคหะและ
ชุมชน-งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฎิกูล)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2,049,960 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทัวไปและพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  เป็นเงิน 2,049,960บาท (ปรารกฎในแผนงานเคหะและ
ชุมชน-งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฎิกูล)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 193,500 บาท
-เพือจ่ายเป็นงเนเพิมต่างๆพนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน 1 อัตราเดือน
ละ 125 บาท รวม 12 เดือน  เป็นเงิน 1,500 บาท สําหรับพนักงานทัง
สิน 193,500  บาท (ปรากําในแผนงานเคหะและชุมชน-งานกําจัดขยะมูล
ฝอยและสิงปฏิกูล)

งบดําเนินงาน รวม 970,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้าง  ซึงได้รับคําสังให้ปฏิบัติ
หน้าทีนอกเวลาราชการปกติ  ได้แก่  การล้างตลาดสด  การปฏิบัติงานเก็บ
ขยะมูลฝอยในช่วงเทศกาลปีใหม่/สงกรานต์  การตรวจมาตรฐานร้าน
อาหารแผงลอย  การตรวจมาตรฐานกิจการทีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  การ
พ่นหมอกควันกําจัดยุงตัวเต็มวัย ฯลฯ เป็นเงิน 30,000  บาท (ปรากฎใน
แผนงานเคหะและชุมชน-งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล) ตามแผน
พัฒนาฯปี 2561

ค่าใช้สอย รวม 380,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1.รายจ่ายเพือปรับปรุงสถานทีกําจัดขยะ จํานวน 200,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าปรับปรุงสถานทีกําจัดขยะเทศบาลตําบลนางัวให้ได้
มาตราฐานขึนและเพียงพอต่อปริมาณขยะทีนําไปกําจัดฯลฯ เป็น
เงิน 200,000  บาท (ปรรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน-งานกําจัดขยะ
มูลฝอยและสิงปฎิกูล)ตามแผนพัฒนาปี 2561
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2.โครงการชุมชนปลอดขยะ  ลดโลกร้อน  สู่เมืองคาร์บอนตํา จํานวน 30,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการชุมชนปลอดขยะ  ลดโลกร้อน  สู่เมือง
คาร์บอนตํา  เพือพัฒนาความรู้และกระตุ้นให้ประชาชนทุกครัวเรือนเข้า
มามีส่วนร่วมจัดการขยะในครัวเรือนและชุมชน  กิจกรรมรณรงค์ลดโลก
ร้อน  กิจกรรมการพัฒนาสู่เมืองคาร์บอนตํา  ฯลฯเป็น
เงิน  30,000 บาท (ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน-งานกําจัดขยะมูล
ฝอยและสิงปฏิกูล)ตามแผนพัฒนาฯปี 2561
3.โครงการขุดลอกคลองสวยสาธารณะและท่อระบายนํา จํานวน 50,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าขุดลอกคลองสาธารณะ  ค่าล้างท่อในเขตเทศบาลตําบล
นางัว  เป็นเงิน 50,000  บาท (ปรากําในแผนงานเคหะและชุมชน-งาน
กําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล)ตามแผนพัฒนาปี 2561

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
1.รายจ่ายเพือบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
-สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายเพือบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินทีอยู่ในความ
ดูแลของกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อมเกียวกับงานกําจัดขยะมูลฝอยที
ชํารุดเสียหาย  เชาน รถบรรทุกขยะมูลฝอย  ถังขยะ  รถยนต์บรรทุก ฯลฯ
 เป็นเงิน 100,000  บาท (ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน-งานกําจัด
ขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล)ตามแผนพัฒนาปี 2561

ค่าวัสดุ รวม 560,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 35,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์เก็บกวาดขยะมูลฝอย  เช่น ไม้
กวาด  บุ้งเต้า  พลัว  เข่ง จอบ  เสียม  ถุงคัดแยกขยะแบละอืนๆทีเกียวกับ
งานกําจัดขยะมูลฝอย ฯลฯ เป็นเงิน 35,000 บาท (ปรากฎในแผนงาน
เคหะและชุมชน-งานกําจัดขยะมูลฝอยสิงปฎิกูล) ตามแผนพัฒนาฯ
ปี 2561

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือแบตเตอรี  ยางนอก ยางใน เพลา ตลับปืน นํา
กรด นํากลัน เบาะ ฯลฯ ของรถบรรทุก  รถยนต์บรรทุก ฯลฯ เป็น
เงิน 100,000 บาท (ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน-งานกําจัดขยะมูล
ฝอยสิงปฎิกูล) ตามแผนพัฒนาฯปี 2561

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 300,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและนํามันหล่อลืนต่างๆ เช่นนํามัน
เบนซิน  นํามันโซล่า   ดีเซล  นํามันเครือง  จาระบี  นํามัน"ฮโดรลิค ฯลฯ
เป็นเงิน 300,000 บาท (ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน-งานกําจัด
ขยะมูลฝอยสิงปฎิกูล) ตามแผนพัฒนาฯปี 2561

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 25,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองแต่งกาย  เช่น ถุงมือ  รองเท้าบูท  เสือ
กันฝน  ทีครอบจมูก  ผ้าปิดปาก  หมวก  ชุดปฏิบัติการและอืนๆทีมีความ
จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน ฯลฯ เป็นเงิน 25,000 บาท (ปรากฎในแผนงาน
เคหะและชุมชน-งานกําจัดขยะมูลฝอยสิงปฎิกูล) ตามแผนพัฒนาฯ
ปี 2561

วัสดุอืน จํานวน 100,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือถงขยะพลาสติก (ไฟเบอร์) ขนาด
บรรจุ 120 ลิตร  พร้อมหูจับ 2 ข้าง  มีฝาปิดเจารูก้นถังเพือระบายนํา  ถัง
ขยะใหญ่แบบมีล้อ  ได้รับการรับรองมาตรฐาน  มอก.ขนาด
บรรจุ 120 ลิตร (สีฟ้า)พร้อมหูจับ 2ข้าง พ่นตราเทศบาล เพือมีไว้รองรับ
ขยะในถนนสายหลักในเขตรับผิดชอบ  เป็นเงิน 100,000 บาท (ปราก
ฎในแผนงานเคหะและชุมชน-งานกําจัดขยะมูลฝอยสิงปฎิกูล) ตามแผน
พัฒนาฯปี 2561
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งบลงทุน รวม 410,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 410,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
1.โครงการก่อสร้างสถานทีกําจัดสิงปฏิกูล  บ้านโสมเจริญ  หมู่ที 11 จํานวน 410,000 บาท
-โครงการก่อสร้างสถานทีกําจัดสิงปฏิกูล  บ้านโสมเจริญ  หมู่ที 11  โดย
ก่อสร้างบ่อคอนกรีต  ขนาด
กว้าง 2.50  เมตร  ยาว 24.00 เมตร  สูง 1.30 เมตร  จํานวน 8 ช่อง  ก่อ
สร้างลานคอนกรีต  ขนาดกว้าง 8.00 เมตร  ยาว 26.00 เมตร  มีพืนทีไม่
น้อยกว่า 208.00 ตารางเมตร  ก่อสร้างโรงเก็บวัสดุ  ขนาด
กว้าง 3.00เมตร  ยาว 4.00เมตร  สูง 3.00 เมตร  ตามแบบของเทศบาล
ตําบลนางัว  พร้อมติดป้ายโครงการ  จํานวน 1 ป้าย  เป็น
เงิน 410,000  บาท  (ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน-งานกําจัดขยะ
มูลฝอยและสิงปฎิกูล) ตามแผนพัฒนาฯปี 2561

งานบําบัดนําเสีย รวม 2,773,000 บาท
งบลงทุน รวม 2,773,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 2,773,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
1.โครงการก่อสร้างท่อระบายนําพร้อมบ่อพัก  และขยายไหล่ทางถนนฝ่ายจา
รีย์ (ข้างโรงเรียนศิศิกานต์)บ้านสรีสําราญ  หมู่ที 1 ตําบลศรีสําราญ

จํานวน 425,000 บาท

-โครงการก่อสร้างท่อระบายนําพร้อมบ่อพัก  และขยายไหล่ทางถนนฝ่าย
จารีย์ (ข้างโรงเรียนศิศิกานต์)  บ้านศรีสําราญ  หมู่ที 1 ตําบลศรี
สําราญ  อําเภอนําโสม  จังหวัดอุดรธานี ลงท่อและก่อสร้างบ่อพัก  คสล
.ระยะทางยาวรวม  170.00 เมตร  ก่อสร้างไหล่ทาง  คสล.ขนาดกว้าง
เฉลีย 1.00-1.50 เมตร  หนา 0.15 เมตร  ยาว 170.00 เมตร  ก่อสร้าง
ไหล่ทาง    มีพืนผิวจราจรไม่น้อยกว่า 193.12 ตารางเมตร เป็น
เงิน 425,000บาท  ตามแบบของเทศบาลตําบลนางัว  พร้อมติดป้าย
โครงการ  จํานวน  1 ป้าย (ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน-งานบําบัด
นําเสีย )  ตามแผนพัฒนาฯปี 2561
2.โครงการก่อสร้างท่อระบายนําพร้อมบ่อพัก  และขยายไหล่ทาง  ถนน
เศรษฐี (จากถนนพยุงศักดิพัฒนาถึงถนนแสนสุข) บ้านโสมใหม่  หมู่ที4 
ตําบลศรีสําราญ

จํานวน 511,000 บาท

-โครงการก่อสร้างท่อระบายนําพร้อมบ่อพัก  และขยายไหล่ทาง  ถนน
เศรษฐี (จากถนนพยุงศักดิพัฒนาถึงถนนแสนสุข) บ้านโสมใหม่  หมู่
ที4 ตําบลศรีสําราญ   อําเภอนําโสม  จังหวัดอุดรธานี   ลงท่อและก่อสร้าง
บ่อพัก  คสล.ระยะทางยาวรวม  173.00 เมตร  ก่อสร้างไหล่ทาง  คสล
.ขนาดกว้างเฉลีย 1.50-2.00 ยาว 89.00 เมตรและกว้าง
เฉลีย 1.40-1.80เมตร  ยาว 84.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพืนผิว
จราจรไม่น้อยกว่า  300.15 ตารางเมตร  ตามแบบแปลนของเทศบาล
ตําบลนางัว  พร้อมติดป้ายโครงการ  จํานวน  1 ป้าย  เป็น
เงิน 511,000  บาท  (ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน-งานบําบัดนํา
เสีย)  ตามแผนพัฒนาฯปี 2561
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3.โครงการก่อสร้างรางระบายนําถนนเศรษฐี (จากแยกถนนพยุงศักดิพัฒนา  
ถึงถนนบัวทอง) บ้านทรัพย์เจริญ   หมู่ที 10 ตําบลศรีสําราญ

จํานวน 297,000 บาท

-โครงการก่อสร้างรางระบายนําถนนเศรษฐี (จากแยกถนนพยุงศักดิ
พัฒนา  ถึงถนนบัวทอง) บ้านทรัพย์เจริญ   หมู่ที 10 ตําบลศรี
สําราญ   อําเภอนําโสม  จังหวัดอุดรธานี   ก่อสร้างบ่อพัก/คันหิน/ลง
ท่อ  คสล.และขยายไหล่ทางขนาดกว้าง
เฉลีย 1.10- 200.00 เมตร  ยาว 83.00เมตรมีพืนทีไม่น้อย
กว่า  118.39  ตารางเมตร  ตามแบบของเทศบาลตําบลนางัว พร้อมติด
ป้ายโครงการ   จํานวน  1 ป้าย  เป็นเงิน 297,000  บาท  (ปรากฎในแผน
งานเคหะและชุมชน-งานบําบัดนําเสีย)  ตามแผนพัฒนาฯปี 2561
4.โครงการก่อสร้างรางระบายนํารูปตัวยู  ถนนศรีมงคล ต่อจากเดิม (จาก
แยกถนนรวมราษฎร์  ซอย 13  ถึงท่อระบายนําหลังลานเจ้รัน)บ้านเจริญชัย  
หมู่ที 2 ตําบลนางัว

จํานวน 474,000 บาท

-โครงการก่อสร้างรางระบายนํารูปตัวยู   ถนนศรีมงคล ต่อจากเดิม (จาก
แยกรวมราษฎร์  ซอย 13 ถึงท่อระบายนําหลังลานเจ้รัน) บ้านเจริญ
ชัย  หมูที 2 ตําบลนางัว  อําเภอนําโสม  จังหวัดอุดรธานี   ขนาด
กว้าง 0.07 เมตร  ลึกเฉลีย 0.50 เมตร  ยาว 94.00 เมตร  ก่อสร้างไหล่
ทาง  คสล ขนาดกว้าง
เฉลีย 1.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  ยาว 94.00  เมตร มีพืนผิวจราจรไม่
น้อยกว่า  94.00  ตารางเมตร  ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลนา
งัว   พร้อมติดตังป้ายโครงการ  จํานวน  1 ป้าย  เป็น
เงิน  474,000   บาท   (ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน-งานบําบัดนํา
เสีย)ตามแผนพัฒนาฯปี 2561
5.โครงการก่อสร้างรางระบายนํารูปตัวยู  ถนนศรีมงคลต่อจากเดิม (จาก
ถนนศรีสุริยะจันทร์ถึงถนนรวมราษฎร์  ซอย 7)  บ้านสันติสุข   หมู่ที 3  
ตําบลนางัว

จํานวน 459,000 บาท

-โครงการก่อสร้างรางระบายนํารูปตัวยู  ถนนศรีมงคลต่อจากเดิม (จาก
ถนนศรีสุริยะจันทร์ถึงถนนรวมราษฎร์  ซอย 7)  บ้านสันติสุข   หมู่
ที 3  ตําบลนางัว   อําเภอนําโสม  จังหวัดอุดรธานี   ขนาด
กว้าง0.70 เมตร  ลึกฌแล่ย 0.50 เมตร  ยาว  102.00 เมตร  ตามแบบ
ของเทศบาลตําบลนางัว  พร้อมติดป้านโครงการ  จํานวน  1  ป้าย  เป็น
เงิน  459,000  บาท  (ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน -งานบําบัดนํา
เสีย )  ตามแผนพัฒนาฯปี 2561
6.โครงการก่อสร้างรางระบายนํารูปตัวยู  ถนนศณีมงคล  ต่อจากเดิม (จาก
ซอยสมสาตร  ถึงถนนศรีสุริยจันทร์) บ้านสันติสุข  หมู่ที 11 ตําบลนางัว

จํานวน 607,000 บาท

-โครงการก่อสร้างรางระบายนํารูปตัวยู  ถนนศรีมงคล  ต่อจากเดิม (จาก
ซอยสมสาตร  ถึงถนนศรีสุริยจันทร์) บ้านสันติสุข  หมู่ที 11 ตําบลนา
งัว อําเภอนําโสม  จังหวัดอุดรธานี  ขนาดกว้าง 0.70 เมตร  ลึก
เฉลีย 0.50 เมตร  ยาว 125.00เมตร  ก่อสร้างไหล่ทางกว้าง
เฉลีย 0.30-1.00เมตร หนา 0.15 เมตร  ยาว 125.00 เมตร มีพืนทีไม่
น้อยกว่า 108.00 ตารางเมตร  ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลนา
งัว  พร้อมติดตังป้ายโครงการจํานวน  1 ป้าย  เป็น
เงิน  607,000  บาท  (ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน-งานบําบัดนํา
เสีย)  ตามแผนพัฒนาฯปี 2561
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 200,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1.โครงการแข่งขันฟุตบอลนางัวคัพ จํานวน 100,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันฟุตบอลนางัวคัพ  เช่นค่า
วัสดุอุปกรณ์  ค่าจัดสถานที  ค่ากรรมการตัดสิน  ค่าพิธีกร  ค่าถ้วย
รางวัล   และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นสําหรับโครงการนี ฯลฯ เป็น
เงิน  100,000  บาท  (ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ-งานกีฬาและนันทนาการ ) ตามแผนพัฒนาฯปี 2561
3.โครงการแข่งขันมินิมาราธอนเทศบาลตําบลนางัว จํานวน 30,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดแข่งขันมินิมาราธอน  เทศบาลตําบล
นางัว  เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณื  ค่าจัดสถานที  ค่ากรรมการตัดสิน  ค่า
พิธีกร  ค่าถ้วยรางวัล  เงินรางวัล และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นสําหรับ
โครงการนี ฯลฯ เป็นเงิน 30,000  บาท (ปรากฎในแผนงานการศาสนา
วัฒธรรมและนันทนาการ-งานกีฬาและนันทนาการ) ตามแผนพัฒนาฯ
ปี 2561
4.โครงการแข่งขันฟุตซอลเทศบาลตําบลนางัวคัพ จํานวน 30,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดแข่งขันกีฬาฟุตซอลเทศบาลตําบลนา
งัวคัพ  เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าจัดสถานที  ค่ากรรมการตัดสิน  ค่า
พิธีกร  ค่าถ้วยรางวัล  เงินรางวัล และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นสําหรับ
โครงการนี ฯลฯ เป็นเงิน 30,000  บาท (ปรากฎในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ-งานก๊ฬาและนันทนาการ) ตามแผนพัฒนาฯ
ปี 2561
5.โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านการกีฬา จํานวน 40,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการนักกีฬาเข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬา
ต่างๆเช่น ค่าพาหนะเดินทาง  ค่าเบียเลียงและค่าเช่าทีพัก  ค่าอุปกรณ์
กีฬา  ค่าชุดกีฬา  พร้อมรองเท้า  ถุงเท้า  ค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีในการควบ
คุม  และผู้ฝึกสอน  และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นสําหรับโครงการนี ฯลฯ
  เป็นเงิน 40,000  บาท (ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ-งานกีฬาและนันทนาการ) ตามแผนพัฒนาฯปี 2561

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 495,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 495,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 495,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1.โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 100,000 บาท
-สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง  เช่น  ค่า
วัสดุอุปกรณื  ค่าสนับสนุนกระทง  ค่าสนับสนุนค่าแต่งกายผู้เข้า
ประกวด  ค่าผู้แสดงบนเวที  ค่ากรรมการตัดสิน  ค่าเงินรางวัลประกวด
กระทงและนางนพมาศ  ค่าตอบแทนพิธีกร  ค่าอาหารว่างและเครืองดิม
 (สําหรับเจ้าหน้าทีและผู้ทีมาร่วมงาน) ค่าถ้วยรางวัล  ค่าสนับสนุนวง
ดุริยางค์และมหสพ   ค่าจัดตกแต่งสถานที  ค่าป้ายต่างๆ  ค่าล้างอัด
ภาพ   ค่าดอกไม้ในพิธีเปิด-ปิด  และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นสําหรับ
โครงการนี  เป็นเงิน 100,000  บาท (ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒ
ธรรมและนันทนาการ-งานศาสนาวัฒนธรรม) ตามแผนพัฒนาฯปี 2561
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2.โครงการจัดงานประเพณีบุญบังไฟ จํานวน 250,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณีบุญบังไฟ  เช่น  ค่า
วัสดุอุปกรณ์  ค่าป้ายต่างๆ  ค่าจัดสถานที  ค่ากรรมการตัดสิน  ค่า
พิธีกร  ค่าถ้วยรางวัล ค่าเงินรางวัลประกอบบังไฟ  ค่าสนับสนุนชุมชน เข้า
ร่วมในงาน ค่าอาหาร  อาหารว่างและเครืองดิม (ของเจ้าหน้าทีและ
ประชาชนผู้มาร่วมงาน)และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นสําหรับโครงการนี เป็น
เงิน 250,000  บาท (ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ-งานศาสนาวัฒธรรมท้องถิน) ตามแผนพัฒนาฯปี 2561
3.โครงการจัดงานวันสงกรานต์ จํานวน 60,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันสงกรานต์  เช่น ค่าสนับ
สนุนชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการทําบุญตักบาตร,รดนําดําหัวผู้สูง
อายุ สรงนําพระสงฆ์ตามวัดต่างๆและในชุมชนภายในเขตเทศบาล  และค่า
ใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นสําหรับโครงการนี  เป็นเงิน 60,000  บาท (ปรากฎใน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานการศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิน) ตามแผนพัฒนาฯปี 2561
4.โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา จํานวน 80,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแห่เทียนเข้าพรรษา  เช่น  ค่าสนับ
สนุนชุมชนเข้ามีส่วนร่วมในการแห่เทียนเข้าพรรษษา,ค่าวัสดุอุปกรณ์,ค่า
ป้ายต่างๆค่าจัดสถานที ,ค่าอาหาร,อาหารว่างและเครืองดิฃืม (ของเจ้า
หน้าทีและประชาชนผู้มาร่วมงาน) ค่าวนันวนุนวัดต่างๆ และค่าใช้จ่าย
อืนๆทีจําเป็นสําหรับโครงการนี เป็นเงิน 80,000  บาท (ปรากฎในแผน
งานการศาสนาวัฒนาธรรมและนันทนาการ-งานการศาสนาวัฒธรรมท้อง
ถิน)ตามแผนพัฒนาฯปี 2561
5.โครงการวันวิสาขบูชา จํานวน 5,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการงานวันวิสาขบูชา  เช่น ค่า
วัสดุ  อุปกรณ์  ของโครงการ  ค่าใช้จ่าย  ฯลฯ  เป็น
เงิน 5,000  บาท (ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ-งานศาสนาวัฒธรรมท้องถิน) ตามแผนพัฒนาฯปี 2561

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 3,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 3,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค รวม 3,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 3,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าอาคารแปรรูปอาหารสัตว์  เป็น
เงิน  3,000 บาท  ตามแผนพัฒนาปี 2561

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 28,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 28,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1.โครงการปลูกป่าเพิมพืนทีสีเขียวและโครงการหญ้าแฝกตามแนวพระราช
ดําริฯ

จํานวน 10,000 บาท

-สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปลูกป่าเพิมพืนทีสีเขียวและโครงการปลูก
หญ้าแฝกตามแนวพระราชดําริเพือเพิมพืนทีป่า    ฯเป็น
เงิน  10,000  บาท 
2.ค่าใช้จ่ายในการตรวจหรือทดสอบคุณภาพนําอุปโภคบริโภคของ  อปท. จํานวน 10,000 บาท
-สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการทดสอบหรือตรวจคุณภาพนํา
อุปโภค บริโภค  เป็นเงิน  10,000  บาท
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ค่าวัสดุ รวม 8,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 8,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุปรับสภาพนําเสีย  แหล่งนํา
สาธารณะภายในเขตเทศบาลตําบลนางัว   เป็นเงิน  8,000  บาท 

แผนงานการพาณิชย์
งานตลาดสด รวม 560,000 บาท
งบบุคลากร รวม 120,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 120,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทัวไปและพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ เป็นเงิน  108,000 บาท (ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์-งาน
ตลาดสด)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆของพนักงานจ้างทัวไปและพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  เป็นเงิน  12,000  บาท (ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์-งาน
ตลาดสด)

งบดําเนินงาน รวม 440,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 240,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
การเช่าทีราชพัสดุ จํานวน 200,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าเช่าทีราชพัสดุของเทศบาลตําบลนา
งัว  จํานวน 3 แห่ง  คือ บริเวณด้านทิศตะวันตกของสํานักงานสาธารณสุข
อําเภอนําโสม (อาคาร13ห้อง)และทางทิศตะวันตกของสนามกีฬาเทศบาล
ตําบลนางัว(อาคาร41คูหา)ฯลฯ  เป็นเงิน   200,000  บาท(ปรากฎใน
แผนงานการพาณิชย์-งานตลาดสด)ตามแผนพัฒนาปี 2561
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนเช่าทีราชพัสดุ จํานวน 10,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมเช่าทีราชพัสดุของเทศบาลตําบลนา
งัว  จํานวน 3 แห่ง  คือ บริเวณด้านทิศตะวันตกของสํานักงานสาธารณสุข
อําเภอนําโสม (อาคาร13ห้อง)และทางทิศตะวันตกของสนามกีฬาเทศบาล
ตําบลนางัว(อาคาร41คูหา)ฯลฯ  (ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์-งาน
ตลาดสด) เป็นเงิน  10,000  บาท  ตามแผนพัฒนาปี 2561

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
-เป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมตลาดสดเทศบาลตําบลนางัวให้ได้
มาตรฐาน ได้แก่  การสร้างบ่อดักไขมันสร้างตะแกรงดักมูลฝอย  ปรับปรุง
ร่องระบายนํา  รางระบายนํา  ห้องนําสาธารณะ  การจัดทําปุ๋ยประชา
สัมพันธ์ ฯลฯ   เป็นเงิน  30,000  บาท(ปรากฎในแผนงานการ
พาณิชย์-งานตลาดสด)
ตามแผนพัฒนาปี 2561

ค่าสาธารณูปโภค รวม 200,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 185,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสถานีจอดรถขนส่งโดยสารและตลาด
สด  บขส.  เป็นเงิน  5,000  บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าตลาดสดเทศบาลตําบลนางัว เป็น
เงิน  180,000  บาท   (ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์-งานตลาดสด)
ตามแผนพัฒนาปี 2561
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ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 15,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าประปาสถานีจอดรถขนส่งโดยสารและตลาด  บขส
. 15,000  บาท (ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์-งานตลาดสด)ตามแผน
พัฒนาปี 2561

งานโรงฆ่าสัตว์ รวม 255,000 บาท
งบบุคลากร รวม 120,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 120,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าจ้าง  พร้อมเงินปรับปรุง  พนักงานทัว
ไป  ตําแหน่ง  คนงานประจําโรงฆ่าสัตว์   เป็นเงิน 108,000  บาท (ปราก
ฎในแผนงานการพาณิชย์-งานโรงฆ่าสัตว์)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน
จ้างทัวไป  เป็นเงิน 12,000  บาท (ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์-งาน
โรงฆ่าสัตว์)

งบดําเนินงาน รวม 135,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 18,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 18,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานตรวจโรคสัตว์  เป็น
เงิน 18,000  บาท (ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์-งานโรงฆ่าสัตว์)ตาม
แผนพัฒนาปี 2561

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของโรงฆ่า
สัตว์   เป็นเงิน  20,000  บาท  (ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์-งานโรง
ฆ่าสัตว์)ตามแผนพัฒนาปี 2561

ค่าวัสดุ รวม 55,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว   เพือทําความสะอาดโรงฆ่า
สัตว์  เป็นเงิน  5,000  บาท (ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์-งานโรงฆ่า
สัตว์)ตามแผนพัฒนาปี 2561

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 50,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิง (ไม้ฟืน) ในโรงฆ่าสัตว์   เป็น
เงิน  50,000  บาท (ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์-งานโรงฆ่าสัตว์)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 42,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 30,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตําบลนา
งัว  30,000  บาท (ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์-งานโรงฆ่าสัตว์)ตาม
แผนพัฒนาปี 2561

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 12,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่านําประปาโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตําบลนางัว   เป็น
เงิน 12,000   บาท (ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์-งานโรงฆ่าสัตว์)ตาม
แผนพัฒนาปี 2561
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 16,664,048 บาท
งบกลาง รวม 16,664,048 บาท
งบกลาง รวม 16,664,048 บาท
ค่าชําระหนีเงินต้น จํานวน 1,466,970 บาท
-สําหรับจ่ายชําระหนีเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  ตามสัญญาเงินกู้
เลขที  1137/144/2555  ลงวันที  18  มิถุนายน  2555  จํานวนเงินผ่อน
ชําระเงินต้น  งวดที 5  จํานวน  1,466,966.01  บาท  (ปรากฎในแผน
งานงบกลาง)ตามแผนพัฒนาปี 2561

ค่าชําระดอกเบีย จํานวน 284,670 บาท
-สําหรับจ่ายชําระหนีเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  ตามสัญญาเงินกู้
เลขที  1137/144/2555  ลงวันที  18  มิถุนายน  2555    งวด
ที 5  จํานวน  284,668.11  บาท (ปรากฎในแผนงานงบกลาง) ตามแผน
พัฒนาปี 2561

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 457,260 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นเงินสมทบประกันสังคมของพนักงานจ้างเทศบาลตําบลนา
งัว   เพือจ่ายสมทบประกันสังคม  ในอัตราร้อยละ5 โดยคํานวณตังจ่าย
อัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างชัวคราว   แยกเป็นพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  จํานวน  15 คน  เป็นเงิน  2,745,120 บาท  พนักงานจ้างทัว
ไป  จํานวน  50  คน  เป็นเงิน  6,400,000 บาท  รวมเป็นเงินทัง
สิน  9,145,120  บาท  ร้อยละ 5 คือ 457,256   บาท  ตังไว้  457,260
  บาท  ตามหนังสือด่วนทีสุด  ที มท.0809.5/ว9  ลว.22 มกราคม  2557
  และหนังสือด่วนทีสุด  มท.0809.5/ว.81 ลว.10 กรกฎาคม  2557
   (ปรากฎในแผนงานงบกลาง)
ตามแผนพัฒนาปี 2561

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 9,258,800 บาท
-สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้  ให้แก่ผู้สูง
อายุในเขตเทศบาลตําบลนางัว   จํานวน  1,187  คน   เพือจ่ายเป็นเบียยัง
ชีพให้แก่ผู้สูงอายุ  (ปรากฎในแผนงานงบกลาง  -งานงบกลาง )  ตามแผน
พัฒนาปี 2561

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 2,400,000 บาท
-สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพ ในเขตเทศบาลตําบลนางัว   จํานวน250  คน   เพือจ่ายเป็น
เบียยังชีพให้แก่คนพิการ  (ปรากฎในแผนงานงบกลาง  -งานงบ
กลาง )ตามแผนพัฒนาปี 2561

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 150,000 บาท
-สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายเบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาส ในเขต
เทศบาลตําบลนางัว   จํานวน  25  คน   เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพให้แก่ผู้ป่วย
เอดส์ ตามบัญชีรายชือทีได้รับจากผู้บริหาร    (ปรากฎในแผนงานงบ
กลาง  -งานงบกลาง )ตามแผนพัฒนาปี 2561

สํารองจ่าย จํานวน 1,591,606 บาท
-สําหรับ   จ่ายในกรณีฉุกเฉิน   หรือจําเป็นเร่งด่วน   หรือไม่สามารถเบิก
จ่ายงบประมาณรายจ่ายประเภทใดประเภทหนึงได้  จํานวน1,581,006
  บาท  
เพือสํารองจ่าย  เป็นรายจ่ายทีตังไว้เป็นกรณีฉุกเฉินทีมีสาธารณภัยเกิด
ขึน  หรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนทีเป็นส่วนราชการ
เท่านัน และในการช่วยเหลือขององค์กรปกครองส่วนท้องถินและจังหวัดที
ประสบสาธารณภัย ตามพระราชบัญญัติและหนังสือสังการ (ปรากฎใน
แผนงานงบกลาง-งานงบกลาง) ตามแผนพัฒนาปี 2561
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 310,080 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นรายจ่ายตามข้อผูกพัน  ดังรายการต่อไปนี

1)ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร     จํานวน  50,000  บาท
    -สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร  โดยจ่ายเป็นค่าจัดหา
อุปกรณ์ในส่วนทีประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง  ได้แก่ การจัดหา
เครืองมือเครืองใช้เกียวกับกิจการจราจร  เช่นเครืองหมาย
จราจร  สัญญาณไฟ  แผงกัน  สีตีเส้นจราจร  ทาสีและตีเส้นจราจร ฯลฯ
ตามหนังสือสังการ

2)เงินบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย   จํานวน   61,830  บาท
   -สําหรับจ่ายเป็นเงินบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  โดย
คํานวณตังจ่ายในอัตราร้อยละ1/6ของรายรับจริงของปีทีผ่านมาแล้ว  ไม่
รวมเงินกุู้  เงินจ่ายขาดจาดเงินสะสม  เงินอุดหนุนหรือเงินได้อืน  คํานวณ
จากยอดรับจริงปี 2559  ไม่รวมเงินอุดหนุน  คือ 37,020,986.94
 บาท  คํานวณร้อยละ0.00167  บาท เป็นเงิน 61,825.05 บาท  เป็น
เงิน 61,830 บาท  เพือจ่ายเป็นบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศ
ไทย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินเกียวกับค่าบํารุงสมาคม  พ.ศ.2555  และข้อบังคับสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย พ.ศ.2556

3)กองทุนหลักประดันสุขภาพท้องถิน     จํานวน  198,250   บาท
    -สําหรับจ่ายสมทบการเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการกองทุน
หลักประกันสุขภาพท้องถินของเทศบาลตําบลนางัว  ทีได้สมัครเข้าร่วม
โครงการกับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)ของกระทรวง
สาธารณะสุข (ตามหนังสือสังการ  ที อด  0027/5327  ลงวันที 7
  เมษายน  2553) เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับเทศบาล  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าบริการสาธารณสุขทีได้รับ
จากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  จํานวน 198,248  บาท เป็น
เงิน 198,250  บาท  ตามประกาศและหนังสือสังการ 
(ปรากฎในแผนงานงบกลาง-งานงบกลาง) ตามแผนพัฒนาปี2561

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 1,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าทําศพของพนักงานเทศบาล  พนักงานจ้าง  หรือผู้มี
สิทธิได้รับตามกฎหมายทุกกอง  ทุกฝ่าย  ตามแผนพัฒนาฯ
ปี 2561 (ปรากฎในแผนงานงบกลาง-งานงบกลาง)ตามแผนพัฒนา
ปี 2561

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 743,662 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นเงินกองทุนบําเหน็จบํานาญพนักงานเทศบาลตําบลนา
งัว   โดยคํานวณตังจ่ายในอัตราร้อยละ2  ของประมาณการรายรับ
ปรจําปี  2561 (ไม่รวมเงินอุดหนุนทุกประเภทอืนใด)ประมาณการราบรับ
ปี 2561 ไม่รวมเงินอุดหนุนทุกประเภทหรือเงินได้อืนจํานวนเงิน
คือ  37,183,100  บาท  ร้อยละ 2 คือ 743,662  บาท   ตัง
ไว้  743,662  บาท  (ตามหนังสือด่วนมากที  มท 0808.5/ว.30   ลงวัน
ที 24 กันยายน  2550 ) ตามแผนพัฒนาฯปี 2561 (ปรากฎในแผน
งานงบกลาง-งานงบกลาง)ตามแผนพัฒนาปี 2561
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