
ประกาศเทศบาลตำบลนาคำ

เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบปร-มาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ตามที่ สภาเทศบาลตำบลนาคา ได ้ม ีมติเห ็นซอบให้เทศบาลตำบลนาคำตราเทศบัญญ ัต ิ 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ในคราวประขุมสภาเทศบาลตำบลนาคำ สมัยสามัญ สมัยที่ 
๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ นั้น

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรบกครอง 
ส่วนท้องกิน พ.ศ. ๒๕๔๑ และแกไขเพิ่มเติมจนถีง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๓๙ ประกอบกับหนังสือ 
อำเภออุบลรัตน์ ท่ี ขก ๐๐๒๓.๓๑/๑๐๔๘ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ให้ความเห็นขอบรางเทศ 
บัญญัติเทศบาลตำบลนาคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จีงประกาศใซ้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคอ ๒๕๖๑ เบนต้นไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

' ' ท ่^ "

( นาย'ซาญชัย ศรีวิวัฒน์ )
นายกเทศมนตรีตำบลนาคำ



ส่วนที 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลตําบลนาคํา

อําเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น



ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลนาคํา

              บัดนีถึงเวลาทีคณะผู้บริหารของเทศบาลตําบลนาคํา จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภาเทศบาลตําบลนาคํา
อีกครังหนึง ฉะนัน ในโอกาสนี คณะผู้บริหารเทศบาลตําบลนาคําจึงขอชีแจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอด
จนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทัวไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 19,058,399.91 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 6,324,962.80 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 10,913,959.58 บาท

1.1.4 รายการทีได้กันเงินไว้แบบก่อหนีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 1 โครงการ รวม 1,300.00 บาท

1.1.5 รายการทีได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผูกพัน จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 6,431,401.22 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที 25 กรกฎาคม พ.ศ.2561 องค์กรปกครองส่วนท้องถินมีสถานะการเงิน ดังนี

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที 25 กรกฎาคม พ.ศ.2561

(1) รายรับจริง จํานวน 30,802,038.11 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จํานวน 156,816.15 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 24,340.00 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายได้จากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 13,118,407.96 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป จํานวน 17,502,474.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 991,500.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จํานวน 26,245,780.96 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จํานวน 10,435,643.96 บาท

งบบุคลากร จํานวน 7,164,368.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 5,779,069.00 บาท

งบลงทุน จํานวน 1,292,700.00 บาท

งบรายจ่ายอืน จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 1,574,000.00 บาท

(4) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 991,500.00 บาท

(5) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินสะสม จํานวน 2,987,000.00 บาท

(6) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินกู้ จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตําบลนาคํา
อําเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น

รายรับจริง ปี  2560 ประมาณการ ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 155,868.10 170,080.00 159,700.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 27,348.00 30,000.00 25,800.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 181,018.91 200,000.00 180,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 132,450.00 190,000.00 130,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 496,685.01 590,080.00 495,500.00

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดภาษีจัดสรร 17,886,893.18 16,876,000.00 18,052,000.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 17,886,893.18 16,876,000.00 18,052,000.00

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป 16,921,273.00 18,733,920.00 19,527,402.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 16,921,273.00 18,733,920.00 19,527,402.00

รวม 35,304,851.19 36,200,000.00 38,074,902.00



คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2560 ประมาณการ ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง 11,324,494.36 12,396,324.00 13,307,728.00

งบบุคลากร 8,557,836.40 12,023,316.00 12,903,640.00

งบดําเนินงาน 8,436,326.46 8,898,360.00 8,570,834.00

งบลงทุน 1,694,750.00 1,276,000.00 1,071,700.00

งบเงินอุดหนุน 1,651,900.00 1,606,000.00 2,221,000.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ 31,665,307.22 36,200,000.00 38,074,902.00

รวม 31,665,307.22 36,200,000.00 38,074,902.00



ส่วนที 2

เทศบัญญัติ

เรือง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลตําบลนาคํา

อําเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ เทศบาลตําบลนาคํา

อําเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น

ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 13,380,420

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,507,360

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 5,399,774

แผนงานสาธารณสุข 727,620

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 240,000

แผนงานเคหะและชุมชน 1,838,080

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 581,620

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 205,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 817,300

แผนงานการเกษตร 70,000

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 13,307,728

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 38,074,902



แผนงานบริหารงานทัวไป

งานงบ งานบริหารทัวไป งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 7,576,320 311,640 1,463,460 9,351,420

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

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,951,680 311,640 1,463,460 6,726,780

งบดําเนินงาน 2,548,200 176,000 1,107,800 3,832,000

    ค่าตอบแทน 370,000 36,000 166,000 572,000

    ค่าใช้สอย 1,870,400 120,000 462,800 2,453,200

    ค่าวัสดุ 307,800 20,000 90,000 417,800

    ค่าสาธารณูปโภค 0 0 389,000 389,000

งบลงทุน 17,000 40,000 140,000 197,000

    ค่าครุภัณฑ์ 17,000 40,000 140,000 197,000

                                             รวม 10,141,520 527,640 2,711,260 13,380,420

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
การรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย รวม

งบบุคลากร 339,360 0 339,360

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 339,360 0 339,360

งบดําเนินงาน 116,000 1,022,000 1,138,000

    ค่าตอบแทน 66,000 10,000 76,000

    ค่าใช้สอย 40,000 922,000 962,000

    ค่าวัสดุ 10,000 90,000 100,000

งบเงินอุดหนุน 0 30,000 30,000

    เงินอุดหนุน 0 30,000 30,000

                                             รวม 455,360 1,052,000 1,507,360

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลนาคํา

อําเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น



แผนงานการศึกษา

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

การศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา รวม

งบบุคลากร 793,080 1,082,160 1,875,240

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 793,080 1,082,160 1,875,240

งบดําเนินงาน 292,800 1,695,734 1,988,534

    ค่าตอบแทน 46,000 0 46,000

    ค่าใช้สอย 196,800 805,360 1,002,160

    ค่าวัสดุ 50,000 890,374 940,374

งบเงินอุดหนุน 0 1,536,000 1,536,000

    เงินอุดหนุน 0 1,536,000 1,536,000

                                             รวม 1,085,880 4,313,894 5,399,774

แผนงานสาธารณสุข

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

สาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอืน รวม

งบบุคลากร 107,620 0 107,620

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 107,620 0 107,620

งบดําเนินงาน 20,000 50,000 70,000

    ค่าใช้สอย 15,000 40,000 55,000

    ค่าวัสดุ 5,000 10,000 15,000

งบเงินอุดหนุน 0 550,000 550,000

    เงินอุดหนุน 0 550,000 550,000

                                             รวม 127,620 600,000 727,620

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ
งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์ รวม

งบดําเนินงาน 240,000 240,000

    ค่าใช้สอย 240,000 240,000

                                             รวม 240,000 240,000



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง

ปฏิกูล รวม

งบบุคลากร 850,680 0 0 850,680

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 850,680 0 0 850,680

งบดําเนินงาน 495,900 416,400 30,000 942,300

    ค่าตอบแทน 110,600 0 0 110,600

    ค่าใช้สอย 238,400 266,400 30,000 534,800

    ค่าวัสดุ 146,900 150,000 0 296,900

งบลงทุน 45,100 0 0 45,100

    ค่าครุภัณฑ์ 45,100 0 0 45,100

                                             รวม 1,391,680 416,400 30,000 1,838,080

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
สร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน รวม

งบบุคลากร 379,320 0 379,320

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 379,320 0 379,320

งบดําเนินงาน 70,000 60,000 130,000

    ค่าตอบแทน 10,000 0 10,000

    ค่าใช้สอย 40,000 60,000 100,000

    ค่าวัสดุ 20,000 0 20,000

งบลงทุน 12,300 0 12,300

    ค่าครุภัณฑ์ 12,300 0 12,300

งบเงินอุดหนุน 0 60,000 60,000

    เงินอุดหนุน 0 60,000 60,000

                                             รวม 461,620 120,000 581,620



แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิน รวม

งบดําเนินงาน 60,000 100,000 160,000

    ค่าใช้สอย 60,000 100,000 160,000

งบเงินอุดหนุน 0 45,000 45,000

    เงินอุดหนุน 0 45,000 45,000

                                             รวม 60,000 145,000 205,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ
งานก่อสร้างโครงสร้างพืน

ฐาน รวม

งบลงทุน 817,300 817,300

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 817,300 817,300

                                             รวม 817,300 817,300

แผนงานการเกษตร

งานงบ
งานอนุรักษ์แหล่งนําและ

ป่าไม้ รวม

งบดําเนินงาน 70,000 70,000

    ค่าใช้สอย 70,000 70,000

                                             รวม 70,000 70,000

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 13,307,728 13,307,728

    งบกลาง 13,307,728 13,307,728

                                             รวม 13,307,728 13,307,728



แผนงาน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 13,380,420

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,507,360

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 5,399,774

แผนงานสาธารณสุข 727,620

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 240,000

แผนงานเคหะและชุมชน 1,838,080

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 581,620

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 205,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 817,300

แผนงานการเกษตร 70,000

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 13,307,728

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 38,074,902

โดยทีเป็นการสมควรตังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติ

เทศบาลพ.ศ.2496แก้ไขเพิมเติมจนถึง(ฉบับที13)พ.ศ.2552 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึนไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลนาคํา 
และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

ข้อ 1. เทศบัญญัติ นีเรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ข้อ 2. เทศบัญญัติ นีให้ใช้บังคับตังแต่วันที 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจํานวนรวมทังสิน 38,074,902 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทัวไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทัวไป เป็นจํานวนรวมทังสิน 
38,074,902 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจํานวนรวมทังสิน 0 บาท ดังนี 

งบ ยอดรวม

รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตําบลนาคําปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทีได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของ
เทศบาลตําบล

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตําบลนาคํา
อําเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น



ข้อ 7. ใฬนายกเทศมนตริตำบลนาคำพิหน้าทิรักษาการให้เป็นไป่ตามบัญญัตินิ'

1),ะท-,1, 1»1นร ■ .ง .? ..:...พ .์อ ^ ? !:...^

{ลงนาม)..

. -■ ;■’ไ ■ (นายซาฌซัย่ ค,ริววัฒน')
- ตำแหน่ง นายกIทศมนตริตำบลนาคำ

เห็นชอบ

(ลงนาม).
f )UMฐภัทร พลอยสฺภา)

ตำแหน่ง นาtm x(ทออุบลรัตน์ ปฏิบ ัต ิราชการแทน ผวาราชการจังหวัด 
ข อ นแ ก ่ น-



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562

เทศบาลตําบลนาคํา
อําเภอ อุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น

 

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

หมวดภาษีอากร

     ภาษีโรงเรือนและทีดิน 0.00 33,539.00 20,680.00 34,000.00 -25.00 % 25,500.00

     ภาษีบํารุงท้องที 0.00 128,035.45 131,988.10 131,080.00 -0.82 % 130,000.00

     ภาษีป้าย 0.00 5,010.00 3,200.00 5,000.00 -16.00 % 4,200.00

รวมหมวดภาษีอากร 0.00 166,584.45 155,868.10 170,080.00 159,700.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา 0.00 58.20 1,067.00 0.00 100.00 % 2,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร 0.00 0.00 991.00 0.00 100.00 % 1,600.00
     ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตังแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว
เพือการโฆษณา 0.00 30.00 910.00 0.00 100.00 % 200.00

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

     ค่าธรรมเนียมอืน ๆ 0.00 11,265.40 1,200.00 30,000.00 -96.67 % 1,000.00

     ค่าใบอนุญาตรับทําการกําจัดสิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 0.00 200.00 6,000.00 0.00 0.00 % 0.00
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ 0.00 13,800.00 15,900.00 0.00 100.00 % 20,000.00

     ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร 0.00 124.00 220.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 0.00 25,527.60 27,348.00 30,000.00 25,800.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

     ดอกเบีย 0.00 191,566.63 181,018.91 200,000.00 -10.00 % 180,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 0.00 191,566.63 181,018.91 200,000.00 180,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     เงินทีมีผู้อุทิศให้ 0.00 71.76 0.00 0.00 0.00 % 0.00
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รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

     ค่าขายแบบแปลน 0.00 60,000.00 0.00 60,000.00 33.33 % 80,000.00

     ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 % 0.00

     รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ 0.00 128,483.00 132,400.00 130,000.00 -61.54 % 50,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 0.00 188,554.76 132,450.00 190,000.00 130,000.00

หมวดรายได้จากทุน

     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 0.00 4,320.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 4,320.00 0.00 0.00 0.00

หมวดภาษีจัดสรร

     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 250,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 0.00 8,194,316.48 8,849,882.11 8,200,000.00 7.32 % 8,800,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 0.00 3,321,231.80 3,335,721.77 3,350,000.00 0.00 % 3,350,000.00

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 0.00 153,001.34 133,185.79 154,000.00 -15.58 % 130,000.00

     ภาษีสุรา 0.00 1,380,168.49 1,392,795.11 1,390,000.00 0.14 % 1,392,000.00

     ภาษีสรรพสามิต 0.00 2,968,753.77 3,356,472.34 2,970,000.00 11.11 % 3,300,000.00

     ค่าภาคหลวงแร่ 0.00 62,801.29 29,574.71 70,000.00 -57.14 % 30,000.00

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 0.00 301,114.57 247,666.35 302,000.00 -17.22 % 250,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายทีดิน 0.00 433,894.00 541,595.00 440,000.00 25.00 % 550,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 0.00 16,815,281.74 17,886,893.18 16,876,000.00 18,052,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป
     เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 0.00 7,064,332.00 16,921,273.00 18,733,920.00 4.24 % 19,527,402.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทัวไป 0.00 7,064,332.00 16,921,273.00 18,733,920.00 19,527,402.00

รวมทุกหมวด 0.00 24,456,167.18 35,304,851.19 36,200,000.00 38,074,902.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลนาคํา

อําเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายรับรวมทังสิน 38,074,902   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 159,700 บาท
ภาษีโรงเรือนและทีดิน จํานวน 25,500 บาท
ประมาณการไว้ สูงกว่าปีทีผ่านมา เป็นเกณฑ์การคํานวณ เนืองจากคาด
การว่าจะมีการประกอบกิจการมากขึน
ภาษีบํารุงท้องที จํานวน 130,000 บาท
ประมาณการไว้ ตํากว่าปีทีผ่านมา เป็นเกณฑ์การคํานวณ 
ภาษีป้าย จํานวน 4,200 บาท
ประมาณการไว้ สูงกว่าปีทีผ่านมา เป็นเกณฑ์การคํานวณ เนืองจากคาด
การว่าจะมีการประกอบกิจการมากขึน
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 25,800 บาท
ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 2,000 บาท
ประมาณการไว้ สูงกว่าปีทีผ่านมา เป็นเกณฑ์การคํานวณ เนืองจากคาด
การว่ามีการประกอบกิจการมากขึน
ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,600 บาท
ประมาณการไว้ สูงกว่าปีทีผ่านมา เป็นเกณฑ์การคํานวณ เนืองจากคาด
การว่ามีการประกอบกิจการมากขึน
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตังแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพือการโฆษณา จํานวน 200 บาท
ประมาณการไว้ สูงกว่าปีทีผ่านมา เป็นเกณฑ์การคํานวณ เนืองจากคาด
การว่ามีการประกอบกิจการมากขึน
ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 1,000 บาท
ประมาณการไว้ สูงกว่าปีทีผ่านมา เป็นเกณฑ์การคํานวณ เนืองจากคาด
การว่ามีการประกอบกิจการมากขึน
ค่าธรรมเนียมอืน ๆ จํานวน 1,000 บาท
ประมาณการไว้ สูงกว่าปีทีผ่านมา เป็นเกณฑ์การคํานวณ เนืองจากคาด
การว่ามีการประกอบกิจการมากขึน
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ จํานวน 20,000 บาท
ประมาณการไว้ สูงกว่าปีทีผ่านมา เป็นเกณฑ์การคํานวณ เนืองจากคาด
การว่ามีการประกอบกิจการมากขึน
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 180,000 บาท
ดอกเบีย จํานวน 180,000 บาท
ประมาณการไว้ สูงกว่าปีทีผ่านมา เป็นเกณฑ์การคํานวณ 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 130,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน จํานวน 80,000 บาท
ประมาณการไว้ สูงกว่าปีทีผ่านมา เป็นเกณฑ์การคํานวณ เนืองจากคาด
การว่ามีการประกอบกิจการมากขึน
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รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ จํานวน 50,000 บาท
ประมาณการไว้ สูงกว่าปีทีผ่านมา เป็นเกณฑ์การคํานวณ เนืองจากคาด
การว่ามีการประกอบกิจการมากขึน

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดภาษีจัดสรร รวม 18,052,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน จํานวน 250,000 บาท
ประมาณการไว้ สูงกว่าปีทีผ่านมา เป็นเกณฑ์การคํานวณ เนืองจากคาด
การว่ามีการประกอบกิจการมากขึน
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 8,800,000 บาท
ประมาณการไว้ สูงกว่าปีทีผ่านมา เป็นเกณฑ์การคํานวณ เนืองจากคาด
การว่ามีการประกอบกิจการมากขึน
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 3,350,000 บาท
ประมาณการไว้ สูงกว่าปีทีผ่านมา เป็นเกณฑ์การคํานวณ เนืองจากคาด
การว่ามีการประกอบกิจการมากขึน
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 130,000 บาท
ประมาณการไว้ สูงกว่าปีทีผ่านมา เป็นเกณฑ์การคํานวณ เนืองจากคาด
การว่ามีการประกอบกิจการมากขึน
ภาษีสุรา จํานวน 1,392,000 บาท
ประมาณการไว้ สูงกว่าปีทีผ่านมา เป็นเกณฑ์การคํานวณ เนืองจากคาด
การว่ามีการประกอบกิจการมากขึน
ภาษีสรรพสามิต จํานวน 3,300,000 บาท
ประมาณการไว้ สูงกว่าปีทีผ่านมา เป็นเกณฑ์การคํานวณ เนืองจากคาด
การว่ามีการประกอบกิจการมากขึน
ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 30,000 บาท
ประมาณการไว้ สูงกว่าปีทีผ่านมา เป็นเกณฑ์การคํานวณ เนืองจากคาด
การว่ามีการประกอบกิจการมากขึน
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 250,000 บาท
ประมาณการไว้ สูงกว่าปีทีผ่านมา เป็นเกณฑ์การคํานวณ เนืองจากคาด
การว่ามีการประกอบกิจการมากขึน
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีดิน จํานวน 550,000 บาท
ประมาณการไว้ สูงกว่าปีทีผ่านมา เป็นเกณฑ์การคํานวณ เนืองจากคาด
การว่ามีการประกอบกิจการมากขึน

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
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หมวดเงินอุดหนุนทัวไป รวม 19,527,402 บาท
เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 19,527,402 บาท
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1. เงินอุดหนุนทัวไป   ตังรับไว้   จํานวน 5,000,000.บาท

2. เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้
พิการหรือทุพพลภาพ (เบียพิการ)ในอัตราคนละ 800.- บาท ต่อ
เดือน จํานวน 193 คน โดยคํานวณตังรับไว้12 เดือ
(193x800x12=1,852,800.-บาท) และปรากฏในแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ
.2561 – 2564) หน้าที 98 ข้อ 2 
                                          ตังรับไว้  จํานวน 1,852,800.- บาท

3.เงินอุดหนุนสําหรับโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้
ด้อยโอกาสทางสังคม (เบียเอดส์)จํานวน 5 คน อัตราคนละ 500
.-บาท/เดือน (500x12x5=30,000.บาท)   โดยคํานวณตังรับไว้ 12
เดือน และปรากฏในแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) หน้าที 98
 ข้อ 1 
                                             ตังรับไว้ จํานวน 30,000.-บาท

4.เงินอุดหนุนโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ (เบียผู้สูง
อายุ)  เป็นเบียผู้สูงอายุ จํานวน 1,032 คน โดยคํานวณตังรับไว้ 12
 เดือน จํานวน 1,032คน และปรากฏในแผนพัฒนา 4 ปี (2561 – 2564
) หน้าที 99 ข้อ 3                                     ตังรับไว้ 
จํานวน 8,118,000.-บาท

5. เงินเดือนพนักงานครูเทศบาล ประจําศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 3คน   
                                        ตังรับไว้   จํานวน   780,000.- บาท
   

6. เงินเดือนพนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก จํานวน...2..อัตรา  โดยคํานวณตังรับ
ไว้ 12 เดือน อัตราเดือนละ 10,590.-บาท (10,590x12x2=254,160
.-บาท)  ตังรับไว้   จํานวน    254,160.-บาท

7. เงินเพิมต่างๆของพนักงานจ้างจํานวน 2คน (2,000x12x2=48,000
 บาท)                                           ตังรับไว้   จํานวน 48,000.-บาท

8. ค่าประกันสังคมผู้ดูแลเด็ก จํานวน 2 คน        (เงินเดือน +เงิน
เพิมx 5%) (10,590+2,000=12,590.-บาท/คน)
 (12,590x2คนx12 =302,160.-บาท)
โดยคํานวณตังจ่ายร้อยละ5 ของค่าจ้างของผู้ประกัน
ตน (302,160x5% =15,108.-บาท)                             ตังรับ
ไว้  จํานวน  15,108.-บาท

9. เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนา
เด็ก ทต.นาคํา (ค่าจัดการเรียนการสอน/รายหัว)   (หัวละ1,700x65
 คน =110,500.-บาท)                         ตังรับไว้  จํานวน 110,500
.-บาท
         
10.เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน ค่าเครืองแบบนัก
เรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) จัดสรรสําหรับเ
ด็กปฐมวัย(3-5ปี)ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กอายุช่วง3-5ปี มีจํานวน 32
 คน  
   -ค่าหนังสือ 200x32 =6,400.-บาท
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   -ค่าอุปกรณ์การเรียน 200x32=6,400.-บาท
   -ค่าเครืองแบบนักเรียน300x32=9,600.-บาท
   -ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 430x32=13,760.-บาท
 รวมทังหมด  36,160.-บาท    ตังรับไว้จํานวน  36,160.-บาท       
   
11.เงินอุดหนุนสําหรับสํารวจข้อมูลสัตว์และขึนทะเบียนสัตว์ ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าตามพระ
ปณิธาน ศาสตรจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
จํานวน1,300ตัว ตัวละ 6บาท (1,300x6=7,800บาท)
               ตังรับไว้จํานวน  7,800.-บาท

12.เงินอุดหนุนสําหรับขับเคลือนโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตรจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จํานวน 1,300ตัว ตัว
ละ30 บาท  
                                                       ตังรับไว้จํานวน  40,000.-บาท

13.โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.นาคํา จํานวน 65
คน  จํานวน 245 วัน อัตราคนละ  20บาท(65x20x245=318,500)      
                  ตังรับไว้จํานวน 318,500.-บาท  

14.ค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) โรงเรียน   เป็นค่าจัดซืออาหาร
เสริม (นม) สําหรับโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน
พืนฐาน (สพฐ. เขต 4 ขอนแก่น ) ในเขตเทศบาลตําบลนาคํา    ระดับเด็ก
อนุบาล และเด็กประถมศึกษาปีที 1-6 กรมจัดสรรให้ จํานวน  260
 วัน (จํานวน 52 สัปดาห์ๆละ5วันเว้นวันเสาร์ – อาทิตย์)     อัตราคน
ละ 7.37บาท จํานวนนักเรียน 384 คน  ( 260วัน x 384คน x 7.37
บาท/คน=735,820.80บาท)                   ตังรับไว้จํานวน 735,821
-บาท

15.ค่าจัดซืออาหารเสริม (นม)   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนา
คํา   ค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) สําหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
นาคํา จํานวน 260 วัน  จํานวนนักเรียน 65 คน  อัตราคนละ 7.37
บาท (260x65x7.37.=124,553.-บาท) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กฎหมาย/ข้อบังคับ/หนังสือสังการทีเกียวข้อง และปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิน 4 ปี(พ.ศ. 2561-2564)  หน้าที 87  ข้อ 3 
                                                     ตังรับไว้จํานวน 124,553.-บาท   

16.อุดหนุนโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืน
ฐาน (สพฐ.) เขต 4  ขอนแก่น  จํานวน  3  โรง  เพืออุดหนุนโรงเรียนใน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ.)เขต 4
  ขอนแก่น  จํานวน  3  โรง  ดําเนินโครงการอาหารกลาง
วัน (โรงเรียน) ให้กับเด็กนักเรียนระดับอนุบาล และเด็ก ป.1- ป.6 กรมจัด
สรรให้จํานวน 200 วันอัตราคนละ  20.-บาท จํานวน  384
 คน  (200x20x384 =1,536,000.- บาท)  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กฎหมาย/ข้อบังคับ/หนังสือสังการทีเกียวข้อง และปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิน 4 ปี(พ.ศ. 2561-2564)  หน้าที  179 ข้อ 2  ตังรับไว้
จํานวน  1,536,000.-บาท  
 
17.เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุขเพืออุดหนุนชุมชน ชุมชนละ 20,000.-บาท จํานวน 26
 ชุมชน  เป็นจํานวนทังสิน                ตังรับไว้จํานวน    520,000.-บาท
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

แผนงานบริหารงานทัวไป

งานบริหารทัวไป

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

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

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

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

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

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

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 0 2,405,920 2,624,640 2,624,640 2,624,640

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 2,382,718 2,664,567 4,355,132 4.88 % 4,567,680

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0 111,687 138,000 138,000 0 % 138,000

เงินประจําตําแหน่ง 0 168,687 175,500 230,000 6.96 % 246,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 2,663,092 2,978,067 4,723,132 4,951,680

รวมงบบุคลากร 0 5,069,012 5,602,707 7,347,772 7,576,320

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 23,700 11,150 0 100 % 30,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตําบลนาคํา
อําเภออุบลรัตน์    จังหวัดขอนแก่น
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ค่าเบียประชุม 0 4,060 4,872 10,000 0 % 10,000

ค่าเช่าบ้าน 0 125,500 151,500 204,000 22.55 % 250,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 19,702 27,000 50,000 60 % 80,000

รวมค่าตอบแทน 0 172,962 194,522 264,000 370,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 952,710 817,385 839,700 -100 % 0

1.ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนใน
ประเทศและต่างประเทศ 0 0 0 0 100 % 150,000

2. ค่าจ้างจัดทําสือโฆษณา ประชา
สัมพันธ์และเผยแพร่ 0 0 0 0 100 % 5,000

3. ค่าปรับปรุง/เชือมต่อระบบ Internet 0 0 0 0 100 % 20,000

4. ค่าจ้างเหมาบริการอืน ๆ 0 0 0 0 100 % 5,000

5. ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความ
ปลอดภัยสถานทีราชการและทรัพย์สิน
อืนๆ

0 0 0 0 100 % 108,000

6.ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด
อาคารสํานักงานเทศบาลตําบลนา
คํา,ห้องประชุมพร้อมทังห้องนําทังหมด

0 0 0 0 100 % 320,400

7. ค่าจ้างเหมาบริการดูแลรักษาต้นไม้ 
สนามหญ้า ตัดกิงไม้  ตัดหญ้าภายใน
บริเวณสํานักงานเทศบาลตําบลนาคํา
และถนนหน้าสํานักงานเทศบาลตําบลนา
คํา

0 0 0 0 100 % 396,000

8. ค่าจ้างเหมาบริการ งานบริการขับรถ
ยนต์ส่วนกลาง  หมายเลขทะเบียน ขง 
6100  ขอนแก่น

0 0 0 0 100 % 108,000

9. ค่าจ้างเหมาบริการขับรถยนต์ส่วน
กลาง (รถตู้) หมายเลขทะเบียน นข 
8284 ขอนแก่น

0 0 0 0 100 % 108,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 0 17,035 11,375 20,000 100 % 40,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 56,401 122,400 -18.3 % 100,000

๑. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ    
 0 35,998 0 0 0 % 0

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

2. โครงการจัดกิจกรรมในวันสําคัญของ
สถาบันชาติ พระมหากษัตริย์ 0 0 0 0 100 % 100,000

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

3. โครงการจัดกิจกรรมในวันสําคัญของ
สถาบันชาติ พระมหากษัตริย์    0 0 306,300 330,000 -100 % 0

3.โครงการรณรงค์เผยแพร่และปกป้อง
สถาบันสําคัญของชาติ 0 0 0 0 100 % 20,000

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

4.โครงการพัฒนาและเพิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน 0 0 0 0 100 % 300,000

4.โครงการรณรงค์เผยแพร่และปกป้อง
สถาบันสําคัญของชาติ   0 0 0 30,000 -100 % 0

5.โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเลือก
ตังผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลนาคํา

0 0 0 0 100 % 20,000

5.โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
สําหรับบุคลากรของเทศบาลตําบลนาคํา 0 0 0 20,000 -100 % 0

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

โครงการฝึกอบรมการเรียนรู้พระราช
กรณียกิจและพระราชปณิธานของพระ
บาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช ปรากฎในแผนพัฒนาสาม
ปี (พ.ศ.2560-2562) เพิมเติมฉบับที 1

0 0 105,000 0 0 % 0
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โครงการพัฒนาและเพิมประสิทธิภาพ
การปกิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาและพนักงานเทศบาล

0 0 200,000 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 106,263.8 336,253.14 150,000 -66.67 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0 1,409,071.8 1,835,714.14 1,512,100 1,870,400

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 97,946 97,321.8 100,000 -50 % 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 0 100 % 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 18,315 23,278 30,000 -66.67 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 3,000 20,000 0 % 20,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0 111,997.2 174,640.2 200,000 -21.1 % 157,800

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 435 0 0 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 61,797 69,897 100,000 -50 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 0 290,490.2 368,137 450,000 307,800

รวมงบดําเนินงาน 0 1,872,524 2,398,373.14 2,226,100 2,548,200

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1.จัดซือเก้าอีผู้บริหาร 0 0 8,900 0 0 % 0

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

2.จัดซือชุดรับแขก (โซฟา) 0 0 25,000 0 0 % 0

3.จัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน  
ประตู 3 แผ่น ชันเหล็กปรับระดับได้ 0 0 10,700 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

จัดซือโทรทัศน์แอล อี ดี (lED TV ) 
แบบ SMART TV 0 0 0 17,700 -100 % 0
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ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

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

2.จัดซือกระติกนําร้อน จํานวน 1 เครือง 0 0 3,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

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

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 57,000 17,700 17,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงาน
เทศบาลตําบลนาคํา พร้อมสิงก่อสร้าง
อืนๆ

0 0 45,000 0 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 45,000 0 0

รวมงบลงทุน 0 0 102,000 17,700 17,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 35,000 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 35,000 0 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0 35,000 0 0 0

รวมงานบริหารทัวไป 0 6,976,536 8,103,080.14 9,591,572 10,141,520

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 251,493 261,350 305,640 1.96 % 311,640

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 251,493 261,350 305,640 311,640

รวมงบบุคลากร 0 251,493 261,350 305,640 311,640
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งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าเช่าบ้าน 0 27,000 36,000 36,000 0 % 36,000

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

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 91,997 231,632 256,415 -100 % 0

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

2. ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก และถ่าย
เอกสาร 0 0 0 0 100 % 20,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 4,388 20,000 -50 % 10,000

๑. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการ  0 8,920 0 0 0 % 0

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

2.โครงการแก้ไข/เพิมเติม/เปลียนแปลง
แผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ
.2561-2564)

0 0 0 0 100 % 40,000

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

0 0 0 37,185 -100 % 0

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

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

3. โครงการประชุมสัมมนาการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ตําบลนาคํา  

0 0 2,975 30,000 -100 % 0

๓. โครงการประชุมสัมมนาการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ตําบลนาคํา  

0 15,000 0 0 0 % 0
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4. โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้
เกียวกับกฎหมาย     0 0 20,000 20,000 -100 % 0

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

0 20,000 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 0 145,917 285,430 363,600 120,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 0 20,000

รวมงบดําเนินงาน 0 172,917 321,430 399,600 176,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1.จัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน 
ประตู 3 แผ่น ชันเหล็กปรับระดับได้ 0 0 5,350 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1.เครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงาน
ประมวลผล 0 0 0 0 100 % 30,000

2.เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 0 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 5,350 0 40,000

รวมงบลงทุน 0 0 5,350 0 40,000

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0 424,410 588,130 705,240 527,640
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งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 598,760 667,140 1,109,600 28.11 % 1,421,460

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

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 637,260 677,640 1,151,600 1,463,460

รวมงบบุคลากร 0 637,260 677,640 1,151,600 1,463,460

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

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

ค่าเบียประชุม 0 0 0 5,000 0 % 5,000

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

ค่าเช่าบ้าน 0 72,500 82,500 128,000 -1.56 % 126,000

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

รวมค่าตอบแทน 0 91,400 82,500 168,000 166,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 205,400 368,752 350,900 -100 % 0

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

2. ค่าจ้างจัดทําสือโฆษณา ประชา
สัมพันธ์และเผยแพร่ 0 0 0 0 100 % 10,000

3.จ้างเหมาบริการงานจัดการด้านการ
เงินการคลังของเทศบาลตําบลนาคํา 0 0 0 0 100 % 292,800

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 31,704 30,000 66.67 % 50,000
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๑. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ    
  0 29,268 0 0 0 % 0

2. โครงการจัดทํา/ปรับปรุงแผนทีภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน 0 0 0 100,000 -100 % 0

2.โครงการปรับปรุงระบบและข้อมูล
แผนทีภาษี 0 0 0 0 100 % 50,000

3. โครงการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการ
จัดซือจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน   

0 0 35,000 35,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 24,618 14,155 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 259,286 449,611 525,900 462,800

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 103,528 119,998 120,000 -58.33 % 50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 20,617 38,995 39,500 -74.68 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 49,844 55,559 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 0 173,989 214,552 189,500 90,000

ค่าสาธารณูปโภค

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

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

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 0 120,833.13 132,361.08 144,000 0 % 144,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 292,440.3 357,293.39 389,000 389,000

รวมงบดําเนินงาน 0 817,115.3 1,103,956.39 1,272,400 1,107,800

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1.ตู้รางเลือนแบบมือผลัก10 ตู้ พร้อม
ติดตัง 0 0 0 0 100 % 100,000
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เครืองถ่ายเอกสาร จํานวน 120,000 
บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองถ่าย
เอกสารระบบดิจิตอล  ชนิดขาว-ดํา 
ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที(ขนาดที
กําหนดเป็นขนาดความเร็วขันตํา) ระบบ
มัลติฟังก์ชัน กระดาษธรรมดาชนิดหมึก
ผง ย่อ-ขยายได้ ราคาเครืองละ120,000 
บาท

0 0 116,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1.เครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์สําหรับ
ประมวลผล 0 0 0 0 100 % 30,000

2.เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 0 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 116,000 0 140,000

รวมงบลงทุน 0 0 116,000 0 140,000

รวมงานบริหารงานคลัง 0 1,454,375.3 1,897,596.39 2,424,000 2,711,260

รวมแผนงานบริหารงานทัวไป 0 8,855,321.3 10,588,806.53 12,720,812 13,380,420

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 262,830 294,000 316,440 4.02 % 329,160

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

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 272,180 304,200 326,640 339,360

รวมงบบุคลากร 0 272,180 304,200 326,640 339,360

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าเช่าบ้าน 0 33,000 36,000 36,000 0 % 36,000
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 5,220 5,850 27,000 11.11 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 0 38,220 41,850 63,000 66,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 142,800 540,500 545,000 -100 % 0

1. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนใน
ประเทศและต่างประเทศ 0 0 0 0 100 % 10,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 5,000 300 % 20,000

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

3. โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลปีใหม่    0 0 62,800 70,000 -100 % 0

๓. โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลปีใหม่    0 50,650 0 0 0 % 0

4. โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์      0 0 67,900 70,000 -100 % 0

๔. โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์      0 70,770 0 0 0 % 0

5.โครงการพัฒนาระบบบริการการ
แพทย์ฉุกเฉิน (EMS)  ของเทศบาล
ตําบลนาคํา   

0 0 145,600 292,000 -100 % 0

๕.โครงการพัฒนาระบบบริการการ
แพทย์ฉุกเฉิน (EMS)  ของเทศบาล
ตําบลนาคํา 

0 234,400 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 74,294 19,973.63 50,000 -80 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 572,914 836,773.63 1,042,000 40,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 0 15,000 -100 % 0
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0 51,400 48,600 100,000 -100 % 0

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 0 5,000 -100 % 0

วัสดุเครืองแต่งกาย 0 0 0 10,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 10,000 -50 % 5,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 0 0 99,000 45,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 51,400 147,600 185,000 10,000

รวมงบดําเนินงาน 0 662,534 1,026,223.63 1,290,000 116,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน 0 934,714 1,330,423.63 1,616,640 455,360

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 0 10,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ

1. จ้างเหมาบริการขับรถบรรทุกนํา เพือ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและ
บริการประชาชนในเขตเทศบาลตําบลนา
คํา

0 0 0 0 100 % 216,000

2.จ้างเหมาบริการเพือช่วยเหลือการ
ปฏิบัติหน้าทีของพนักงานขับรถบรรทุก
นํา  (พนักงานดับเพลิง)

0 0 0 0 100 % 180,000

3. จ้างเหมาบริการบริการขับรถกู้ชีพ 0 0 0 0 100 % 216,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1.โครงการจัดกิจกรรมวัน อปพร.แห่ง
ชาติ 0 0 0 5,000 100 % 10,000
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๑.โครงการจัดกิจกรรมวัน อปพร.แห่ง
ชาติ 0 11,410 0 0 0 % 0

2. โครงการซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย หรือ ซ้อมแผนลด
อุบัติเหตุทางถนน

0 0 0 20,000 -50 % 10,000

3.โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลปีใหม่ 0 0 0 0 100 % 70,000

4.โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 0 0 0 0 100 % 70,000

5.โครงการพัฒนาระบบบริการการ
แพทย์ฉุกเฉิน (EMS) 0 0 0 0 100 % 150,000

รวมค่าใช้สอย 0 11,410 0 25,000 922,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 0 0 100 % 15,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0 0 0 0 100 % 50,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุเครืองแต่งกาย 0 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 0 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 0 90,000

รวมงบดําเนินงาน 0 11,410 0 25,000 1,022,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

1.อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน ระดับอําเภอ

0 0 0 0 100 % 30,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 0 30,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 0 30,000
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รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 0 11,410 0 25,000 1,052,000

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 0 946,124 1,330,423.63 1,641,640 1,507,360

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 260,620 226,057.04 626,504 19.88 % 751,080

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0 2,930 0 0 0 % 0

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

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 263,550 257,105.4 668,504 793,080

รวมงบบุคลากร 0 263,550 257,105.4 668,504 793,080

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

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

ค่าเช่าบ้าน 0 27,000 0 36,000 0 % 36,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 4,000 0 10,000 -50 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 0 31,000 0 51,000 46,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 314,850 167,450 146,800 -100 % 0

1. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนใน
ประเทศและต่างประเทศ 0 0 0 0 100 % 30,000

2.ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก และถ่าย
เอกสาร 0 0 0 0 100 % 10,000

3.จ้างเหมาบริการงานการศึกษาระบบ
สารสนเทศการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
และการท่องเทียว ของเทศบาลตําบลนา
คํา

0 0 0 0 100 % 106,800

วันทีพิมพ์ : 22/8/2561  10:45:28 หน้า : 14/35



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

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

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

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ        
 0 37,000 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 6,659 34,200 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 358,509 246,570 196,800 196,800

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 36,834 38,561 50,000 -40 % 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 369 0 0 0 % 0

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 680 0 0 0 % 0

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

รวมค่าวัสดุ 0 56,920 63,243 70,000 50,000

รวมงบดําเนินงาน 0 446,429 309,813 317,800 292,800

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา 0 709,979 566,918.4 986,304 1,085,880

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 650,041 684,340 13.98 % 780,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0 11,540 0 0 0 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 131,600 225,600 12.66 % 254,160

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 28,000 48,000 0 % 48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 11,540 809,641 957,940 1,082,160

รวมงบบุคลากร 0 11,540 809,641 957,940 1,082,160
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งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 267,400 426,700 -100 % 0

1. จ้างเหมาบริการงานรักษาความ
สะอาดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลนาคํา

0 0 0 0 100 % 158,400

2.จ้างเหมาบริการเพือปฏิบัติงานเสริม
ทักษะความรู้ทางวิทยาศาสตร์สําหรับ
เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลนาคํา

0 0 0 0 100 % 106,800

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1.โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก เทศบาลตําบลนาคํา 0 0 0 465,500 -31.58 % 318,500

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

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

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

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

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

3. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนา
คํา 

0 0 5,000 10,000 -100 % 0

3.โครงการสานวันสู่วันสําเร็จ 0 0 0 0 100 % 20,000

4.โครงการส่งเสริมสนับสนุนค่าจัดการ
เรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลนาคํา  (ค่าจัดการเรียนการ
สอน)

0 0 0 0 100 % 110,500

4.โครงการสานฝันสู่วันสําเร็จ 0 0 0 20,000 -100 % 0
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5.โครงการส่งเสริมสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
(ค่าหนังสือ,ค่าอุปกรณ์การเรียน,ค่า
เครืองแบบ,ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

0 0 0 0 100 % 36,160

6.โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้
ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลนาคํา

0 0 0 0 100 % 5,000

เงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอน(รายหัวสําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

0 0 158,100 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 337,740 986,200 922,200 805,360

ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 6,471 24,269 15,000 33.33 % 20,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 0 628,112.72 856,996.3 917,860 -6.26 % 860,374

วัสดุการศึกษา 0 7,342 11,508 30,000 -66.67 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 641,925.72 892,773.3 962,860 890,374

รวมงบดําเนินงาน 0 979,665.72 1,878,973.3 1,885,060 1,695,734

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

๑. ค่าจัดซือพัดลมตังพืน เพือใช้ใน
อาคาร  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อาคารหลัง
ใหม่) 

0 8,000 0 0 0 % 0

๒.ค่าจัดซือพัดลมติดผนัง 0 8,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 16,000 0 0 0
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ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงาน
เทศบาลตําบลนาคํา 0 99,000 0 0 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 99,000 0 0 0

รวมงบลงทุน 0 115,000 0 0 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 744,000 1,558,000 1,566,000 -100 % 0

1.อุดหนุนโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน 
(สพฐ.) เขต 4  ขอนแก่น

0 0 0 0 100 % 1,536,000

รวมเงินอุดหนุน 0 744,000 1,558,000 1,566,000 1,536,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 744,000 1,558,000 1,566,000 1,536,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 0 1,850,205.72 4,246,614.3 4,409,000 4,313,894

รวมแผนงานการศึกษา 0 2,560,184.72 4,813,532.7 5,395,304 5,399,774

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 0 0 100 % 100,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 0 100 % 7,620

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 0 107,620

รวมงบบุคลากร 0 0 0 0 107,620
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งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ

1.ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนใน
ประเทศและต่างประเทศ 0 0 0 0 100 % 10,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

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

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 0 15,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 0 5,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 0 20,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข 0 0 0 0 127,620

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1.โครงการปลอดโรคพิษสุนัขบ้าตําบล
นาคํา 0 0 0 36,000 -100 % 0

1.โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ้า 0 0 0 0 100 % 40,000

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

0 0 64,500 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 64,500 36,000 40,000
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ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 10,000 10,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 64,500 46,000 50,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 37,000 0 5,000 -100 % 0

1.อุดหนุนโครงการบริจาคโลหิตเพือ
ช่วยเหลือชีวิตเพือนมนุษย์ 0 0 0 0 100 % 10,000

เงินอุดหนุนเอกชน 0 97,500 0 0 0 % 0

1.อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข 0 0 0 0 100 % 520,000

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 0 10,000 0 20,000 -100 % 0

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

รวมเงินอุดหนุน 0 144,500 0 25,000 550,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 144,500 0 25,000 550,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน 0 144,500 64,500 71,000 600,000

รวมแผนงานสาธารณสุข 0 144,500 64,500 71,000 727,620
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แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 214,520 385,300 414,000 -100 % 0

1.โครงการช่วยเหลือสวัสดิการและ
สังคมสงเคราะห์เด็กผู้ยากไร้หรือผู้ด้อย
โอกาสของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลนาคํา

0 0 0 0 100 % 240,000

รวมค่าใช้สอย 0 214,520 385,300 414,000 240,000

รวมงบดําเนินงาน 0 214,520 385,300 414,000 240,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 214,520 385,300 414,000 240,000

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 214,520 385,300 414,000 240,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 723,630 616,967 752,520 7.46 % 808,680

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

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 762,130 645,193 794,520 850,680

รวมงบบุคลากร 0 762,130 645,193 794,520 850,680

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 10,000 50 % 15,000

ค่าเช่าบ้าน 0 63,800 42,600 63,600 0 % 63,600
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 13,104 17,100 20,000 60 % 32,000

รวมค่าตอบแทน 0 76,904 59,700 93,600 110,600

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 237,000 447,200 456,800 -100 % 0

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

2.จ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูล สถิติกอง
ช่าง 0 0 0 0 100 % 79,200

3.จ้างเหมาบริการงานบริการตกแต่ง
และตัดกิงไม้ ตัดหญ้าริมทางและริมถนน
ภายในเขตเทศบาลตําบลนาคํา

0 0 0 0 100 % 79,200

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 10,000 100 % 20,000

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

๑. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 7,826 0 0 0 % 0

2. โครงการจัดทําผังเมืองรวมในเขต
พืนทีเทศบาลตําบลนาคํา  0 0 0 5,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 1,650 82,026 30,000 33.33 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 0 246,476 541,618 501,800 238,400

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 25,985 17,885 20,000 0 % 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 58,685 97,824 60,000 -100 % 0

วัสดุก่อสร้าง 0 2,472.77 50,916 45,000 -66.67 % 15,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 0 20,000 50 % 30,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0 37,500.2 48,130 50,000 13.8 % 56,900

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 540 0 5,000 100 % 10,000
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วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 8,145 19,684 10,000 50 % 15,000

วัสดุอืน 0 8,045 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 141,372.97 234,439 220,000 146,900

รวมงบดําเนินงาน 0 464,752.97 835,757 815,400 495,900

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

๒.จัดซือนังร้านแบบเหล็กสูง 0 16,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์สํารวจ

1.จัดซือชุดทดสอบการบดอัดดิน 
(COMPACTION TEST) 0 0 0 0 100 % 45,100

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 16,000 0 0 45,100

รวมงบลงทุน 0 16,000 0 0 45,100

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน 0 1,242,882.97 1,480,950 1,609,920 1,391,680

งานไฟฟ้าถนน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ

1.จ้างเหมาบริการงานบริการขับรถ
กระเช้าไฟฟ้า เพือบริการประชาชน 0 0 0 0 100 % 108,000

2.จ้างเหมาบริการติดตังระบบไฟฟ้า
สาธารณะและซ่อมบํารุงรักษาไฟฟ้า
สาธารณะ

0 0 0 0 100 % 158,400

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 0 266,400

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 0 100 % 50,000

วัสดุก่อสร้าง 0 0 0 0 100 % 50,000
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 0 150,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 0 416,400

รวมงานไฟฟ้าถนน 0 0 0 0 416,400

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

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

2.โครงการเมืองสะอาด คนในชาติมีสุข 
เทศบาลตําบลนาคํา 0 0 0 5,000 -100 % 0

โครงการอบรมบริหารจัดการขยะใน
พืนทีตําบลนาคํา ประจําปีงบประมาณ 
2560

0 0 30,000 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 30,000 5,000 30,000

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

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล 0 0 30,000 5,000 30,000

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 0 1,242,882.97 1,510,950 1,614,920 1,838,080
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทัวไปเกียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 0 0 100 % 379,320

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 0 379,320

รวมงบบุคลากร 0 0 0 0 379,320

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 0 10,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ

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

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

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

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 0 40,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 0 20,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 0 70,000
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งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1.เก้าอีสํานักงาน 0 0 0 0 100 % 2,300

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

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

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 0 12,300

รวมงบลงทุน 0 0 0 0 12,300

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 0 0 0 0 461,620

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1.โครงการส่งเสริมสนับสนุนแนะนํา
กลุ่มอาชีพทอพรมเช็ดเท้า 0 0 0 5,000 300 % 20,000

2.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ตังครรภ์ในวัยรุ่นในเขตเทศบาลตําบล
นาคํา

0 0 0 20,000 0 % 20,000

3.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในพืนทีตําบลนาคํา 0 0 0 30,000 -33.33 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 55,000 60,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 55,000 60,000
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งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 57,300 83,900 10,000 -100 % 0

1.อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด จังหวัดขอนแก่น 0 0 0 0 100 % 30,000

2.อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในพืนทีอําเภออุบลรัตน์ 0 0 0 0 100 % 30,000

รวมเงินอุดหนุน 0 57,300 83,900 10,000 60,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 57,300 83,900 10,000 60,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 0 57,300 83,900 65,000 120,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 57,300 83,900 65,000 581,620

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1.โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนตําบลนา
คําต้านยาเสพติด 0 0 0 5,000 100 % 10,000

2.โครงการแข่งขันกีฬาอุบลรัตน์
สัมพันธ์ 0 0 0 200,000 -75 % 50,000

๒. โครงการแข่งขันกีฬาอุบลรัตน์
สัมพันธ์  0 327,795 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 327,795 0 205,000 60,000

รวมงบดําเนินงาน 0 327,795 0 205,000 60,000
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งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 0 0 10,000 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 10,000 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 10,000 0 0

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0 327,795 10,000 205,000 60,000

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1. โครงการจัดกิจกรรมร้อยรักดวงใจ
ห่วงใยผู้สูงอายุ  0 0 80,000 80,000 -100 % 0

1.โครงการจัดกิจกรรมประเพณีวัน
สงกรานต์ 0 0 0 0 100 % 100,000

๑. โครงการจัดกิจกรรมร้อยรักดวงใจ
ห่วงใยผู้สูงอายุ  0 40,000 0 0 0 % 0

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

2.โครงการประเพณีเข้าพรรษา -ออก
พรรษา   0 0 0 10,000 -100 % 0

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

รวมค่าใช้สอย 0 79,000 82,000 90,000 100,000

รวมงบดําเนินงาน 0 79,000 82,000 90,000 100,000
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งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 20,000 0 5,000 -100 % 0

1.อุดหนุนโครงการสนับสนุนการจัดงาน
ประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ อําเภออุบล
รัตน์

0 0 0 0 100 % 15,000

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

3.อุดหนุนโครงการสนับสนุนร่วม
กิจกรรมจัดงานเทศกาลไหมนานาชาติ 
ประเพณีผูกเสียวและงานกาชาดจังหวัด
ขอนแก่น

0 0 0 0 100 % 15,000

เงินอุดหนุนเอกชน 0 25,800 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 45,800 0 5,000 45,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 45,800 0 5,000 45,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน 0 124,800 82,000 95,000 145,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 0 452,595 92,000 300,000 205,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน

งบลงทุน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในบริเวณหมู่บ้าน บ้านนาคํา
น้อย
 ตังไว้  ๑๐๐,๐๐๐.- บาท  

0 100,000 0 0 0 % 0

1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาคํา หมู่ที 1 
ตําบลนาคํา อําเภออุบลรัตน์ จังหวัด
ขอนแก่น

0 0 0 0 100 % 100,000
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2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนราศรี หมู่
ที 2 

0 0 0 105,000 -100 % 0

2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกุดกระหนวน 
หมู่ที 3 ตําบลนาคํา อําเภออุบลรัตน์ 
จังหวัดขอนแก่น

0 0 0 0 100 % 188,600

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

0 0 0 0 100 % 100,000

4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านสัมพันธ์ หมู่ที 
7 ตําบลนาคํา อําเภออุบลรัตน์ จังหวัด
ขอนแก่น

0 0 0 0 100 % 98,900

5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเล้า หมู่ที 8 
ตําบลนาคํา อําเภออุบลรัตน์ จังหวัด
ขอนแก่น

0 0 0 0 100 % 100,000

6.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแวง หมู่
ที 10 ตําบลนาคํา อําเภออุบลรัตน์ 
จังหวัดขอนแก่น

0 0 0 0 100 % 129,800

7.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาคําน้อย หมู่
ที 12 ตําบลนาคํา อําเภออุบลรัตน์ 
จังหวัดขอนแก่น

0 0 0 0 100 % 100,000

8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านนาคําน้อย  
หมู่ที 12   

0 0 0 104,000 -100 % 0

-โครงการก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาลภาย
ในบริเวณหมู่บ้าน บ้านทานตะวัน
ตังไว้  ๙๓,๕๐๐.-บาท  

0 93,500 0 0 0 % 0

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

0 21,000 0 0 0 % 0
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-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในบริเวณหมู่บ้าน บ้านหนอง
ขาม
ตังไว้  ๗๘,๐๐๐.-บาท  

0 78,000 0 0 0 % 0

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

0 39,000 0 0 0 % 0

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

0 60,500 0 0 0 % 0

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

0 99,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในบริเวณหมู่บ้าน บ้าน
กุดกระหนวน หมู่ที 3 

0 0 90,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในบริเวณหมู่บ้าน บ้านนาคํา  
หมู่ที 1

0 0 100,000 0 0 % 0

-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในบริเวณหมู่บ้าน บ้านนาคํา 
ตังไว้ ๑๐๐,๐๐๐.- บาท  

0 100,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในบริเวณหมู่บ้าน บ้านนาคํา
น้อย หมู่ที 12  

0 0 99,500 0 0 % 0

-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในบริเวณหมู่บ้าน บ้านโนนรา
ศรี ตังไว้ ๙๙,๐๐๐.-บาท  

0 99,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในบริเวณหมู่บ้าน บ้านเล้า หมู่
ที 8  

0 0 100,000 0 0 % 0

-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในบริเวณหมู่บ้าน บ้านเล้า
 ตังไว้  ๑๐๐,๐๐๐.-บาท  

0 99,500 0 0 0 % 0
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-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในบริเวณหมู่บ้าน บ้าน
สัมพันธ์ 
ตังไว้  ๑๐๐,๐๐๐.- บาท  

0 100,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในบริเวณหมู่บ้าน บ้าน
สัมพันธ์ หมู่ที 7  

0 0 89,700 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในบริเวณหมู่บ้าน บ้านหนอง
ขาม  หมู่ที 9    

0 0 99,500 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในบริเวณหมู่บ้าน บ้านหนอง
แวง หมู่ที 10  

0 0 99,500 0 0 % 0

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

0 99,500 0 0 0 % 0

-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในบริเวณหมู่บ้าน บ้านหนอง
ไหล
 ตังไว้  ๑๐๐,๐๐๐.- บาท  

0 100,000 0 0 0 % 0

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

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

โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง บ้าน
หนองแวงใหม่ หมู่ที 13 สายที1 0 0 38,000 0 0 % 0

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

โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังเพือการ
เกษตร จากนานางอุทิศ กองเคน ถึง ไร่
นายเฉลียว ชาปัญญา บ้านหนองแวง หมู่
ที 10

0 0 0 278,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพือการ
เกษตร สายนานายสุริยะ  จันทร์โสม ถึง
นานางหนูอาน โนนสา บ้านเล้า หมู่ที 8

0 0 0 261,000 -100 % 0
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โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพือการ
เกษตรสายนานายทอง พรมไว ถึง นา
นางนิภาพรบ้านหนองขาม หมู่ที 9

0 0 0 216,000 -100 % 0

-โครงการก่อสร้างถนนลูกรังภายใน
บริเวณหมู่บ้าน  บ้านห้วยคําน้อย ตังไว้ 
๙๙,๘๐๐.-บาท  

0 98,000 0 0 0 % 0

-โครงการก่อสร้างถนนลูกรังภายใน
บริเวณหมู่บ้าน พระพุทธบาท ตังไว้  
๙๙,๘๐๐.-บาท  

0 98,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างศาลาทีพักประจําหมู่
บ้าน บ้านทานตะวัน หมู่ที 11    0 0 99,500 0 0 % 0

โครงการขุดสระนําสาธารณะ บ้านหนอง
ไหล หมู่ที 4  0 0 99,500 0 0 % 0

โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง บ้าน
หนองแวงใหม่ หมู่ที 13  สายที2 0 0 62,000 0 0 % 0

โครงการซ่อมแซมสะพานข้ามลําห้วยคุม
มุมฝายกุดแคน บ้านสัมพันธ์ หมู่ที 7 0 0 0 208,000 -100 % 0

โครงการซ่อมแซมสะพานข้ามลําห้วยคุม
มุมฝายหนองหว้าบ้านกุดกระหนวน หมู่
ที 3

0 0 0 104,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงาน
เทศบาลตําบลนาคํา (ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก) โดยดําเนินการเทลานคอนกรีต
เสริมเหล็ก

0 0 99,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงาน
เทศบาลตําบลนาคํา (ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก) โดยดําเนินการปรับปรุงอาคารด้วย
โครงเหล็กทังสองด้าน 

0 0 97,000 0 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 1,285,000 1,471,400 1,276,000 817,300

รวมงบลงทุน 0 1,285,000 1,471,400 1,276,000 817,300

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน 0 1,285,000 1,471,400 1,276,000 817,300

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 1,285,000 1,471,400 1,276,000 817,300
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แผนงานการเกษตร

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนืองมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

0 0 0 15,000 233.33 % 50,000

2.โครงการรักษ์นํา รักป่า รักแผ่นดิน 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการปลูกป่าชุมชนในเขตตําบลนา
คํา 0 0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 20,000 70,000

ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 0 0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 5,000 0

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 25,000 70,000

รวมงานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ 0 0 0 25,000 70,000

รวมแผนงานการเกษตร 0 0 0 25,000 70,000

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

ค่าชําระหนีเงินต้น 0 339,622.19 700,596.31 721,800 2.97 % 743,263

ค่าชําระดอกเบีย 0 160,825.37 213,959.93 193,100 -11.29 % 171,294

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 0 2,258 7,980 13,680 10.44 % 15,108

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 0 0 7,207,800 7,902,000 2.73 % 8,118,000
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เบียยังชีพคนพิการ 0 0 1,276,000 1,708,800 8.43 % 1,852,800

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 2,000 27,500 30,000 30,000 0 % 30,000

สํารองจ่าย 0 1,231,100 1,122,939 1,276,944 4.44 % 1,333,591

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 0 371,274.01 390,817.12 480,000 -100 % 0

1. เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการ
เทศบาล 0 0 0 0 100 % 500,000

2. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถินหรือพืนทีเทศบาลตําบล
นาคํา

0 0 0 0 100 % 200,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน (กบท.) 0 304,000 374,402 350,000 -1.81 % 343,672

รวมงบกลาง 2,000 2,436,579.57 11,324,494.36 12,676,324 13,307,728

รวมงบกลาง 2,000 2,436,579.57 11,324,494.36 12,676,324 13,307,728

รวมงบกลาง 2,000 2,436,579.57 11,324,494.36 12,676,324 13,307,728

รวมแผนงานงบกลาง 2,000 2,436,579.57 11,324,494.36 12,676,324 13,307,728

รวมทุกแผนงาน 2,000 18,195,007.56 31,665,307.22 36,200,000 38,074,902

วันทีพิมพ์ : 22/8/2561  10:45:28 หน้า : 35/35



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตําบลนาคํา
อําเภอ อุบลรัตน์   จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 38,074,902 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 10,141,520 บาท

งบบุคลากร รวม 7,576,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 695,520 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี  แยกราย
ละเอียด ดังนี้
(1) เงินเดือนนายกเทศมนตรี ตั้งไว้  331,200.-บาทเพื่อจ่ายเป็นเงิน
เดือนของนายกเทศมนตรี  ในอัตราเดือนละ27,600.-บาทโดยคํานวณตั้ง
จ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน และเป็นไปตามบัญชีอัตราเงินเดือนและค่าตอบ
แทนรายได้ของเทศบาลตําบลนาคําอยู่ในเกณฑ์10-25ล้านบาท 
(2) เงินเดือนรองนายกเทศมนตรี  ตั้งไว้ 364,320.- บาทเพื่อจ่ายเป็นเงิน
เดือนรองนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ  15,180.-บาท /คน   รวม 2
  คน โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน  12  เดือน และเป็นไปตามบัญชีอัตรา
เงินเดือนและค่าตอบแทนรายได้ของเทศบาลตําบลนาคําอยู่ในเกณฑ์10-
25ล้านบาท 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทน
อย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายก
เทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ.2554  

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทน
อย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายก
เทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2557 

3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0809.7/ว
 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา
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เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรีและรอง
นายกเทศมนตรี แยกรายละเอียด ดังนี้
(1)  เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรี ตั้งไว้48,000
.-บาท   เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรี จ่าย
ในอัตราเดือนละ 4,000.-บาทโดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน และ
เป็นไปตามบัญชีอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนรายได้ของเทศบาลตําบล
นาคําอยู่ในเกณฑ์ 10-25ล้านบาท 

 (2) เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งรองนายกเทศมนตรี ตั้งไว้72,000
.-บาทเพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งรองนายกเทศมนตรี ใน
อัตราเดือนละ 3,000.-บาท /คน รวม  2 คน โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน   และเป็นไปตามบัญชีอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนราย
ได้ของเทศบาลตําบลนาคําอยู่ในเกณฑ์ 10-25ล้านบาท 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทน
อย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายก
เทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ.2554  

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทน
อย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายก
เทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2557  

3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0809.7/ว
 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2554ในราชกิจจานุเบกษา
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เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษสําหรับนายกเทศมนตรี  และรอง
นายกเทศมนตรี แยกรายละเอียด ดังนี้
(1)  เงินค่าตอบแทนพิเศษสําหรับนายกเทศมนตรี  ตั้งไว้  48,000
.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษสําหรับนายกเทศมนตรี   ใน
อัตราเดือนละ4,000.-บาทโดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12  เดือน  
และเป็นไปตามบัญชีอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนรายได้ของเทศบาล
ตําบลนาคําอยู่ในเกณฑ์10-25ล้านบาท 
(2) เงินค่าตอบแทนพิเศษสําหรับรองนายกเทศมนตรี   ตั้งไว้72,000
.-บาทเพื่อจ่ายเป็น เงินค่าตอบแทนพิเศษสําหรับรองนายกเทศมนตรี ใน
อัตราเดือนละ  3,000.-บาท /คน  รวม  2  คน โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือนและเป็นไปตามบัญชีอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนรายได้
ของเทศบาลตําบลนาคําอยู่ในเกณฑ1์0-25ล้านบาท 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทน
อย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายก
เทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ.2554  

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทน
อย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายก
เทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2557  

3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0809.7/ว
 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2554ในราชกิจจานุเบกษา

วันที่พิมพ์ : 27/8/2561  09:31:37 หน้า : 3/87



เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 198,720 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนตําแหน่งเลขานุการนายกเทศมนตรี  /ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี แยกรายละเอียด ดังนี้
(1) เงินค่าตอบแทนตําแหน่งเลขานุการนายกเทศมนตรี   ตั้งไว้115,920
.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนตําแหน่งเลขานุการนายก
เทศมนตรี  ในอัตราเดือนละ  9,660.-บาทโดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่
เกิน 12  เดือน   และเป็นไปตามบัญชีอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนราย
ได้ของเทศบาลตําบลนาคําอยู่ในเกณฑ์10-25ล้านบาท 

(2) เงินค่าตอบแทนตําแหน่งที่ปรึกษานายกเทศมนตรี   ตั้งไว้ 82,800
.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนตําแหน่งที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  ใน
อัตราเดือนละ  6,900.-บาท โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน  12
  เดือน  และเป็นไปตามบัญชีอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนรายได้ของ
เทศบาลตําบลนาคําอยู่ในเกณฑ์10-25ล้านบาท 
 - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทน
อย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายก
เทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ.2554  

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทน
อย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายก
เทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2557  

3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0809.7/ว
 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา
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เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,490,400 บาท
 -เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล   ประธานสภา
เทศบาล  รองประธานสภาเทศบาล แยกรายละเอียด ดังนี้
(1)  เงินค่าตอบแทนของประธานสภาเทศบาล  ตั้งไว้ 182,160
.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนของประธานสภาเทศบาล  ในอัตรา
เดือนละ  15,180.-บาทโดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน12 เดือน   และเป็น
ไปตามบัญชีอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนรายได้ของเทศบาลตําบลนาคํา
อยู่ในเกณฑ1์0-25ล้านบาท 

(2) เงินค่าตอบแทนของรองประธานสภาเทศบาล ตั้งไว้ 149,040
.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนของรองประธานสภาเทศบาลในอัตรา
เดือนละ 12,420.-บาทโดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12  เดือน  และเป็น
ไปตามบัญชีอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนรายได้ของเทศบาลตําบลนาคํา
อยู่ในเกณฑ1์0-25ล้านบาท 

(3)  เงินค่าตอบแทนของสมาชิกสภาเทศบาล ตั้งไว้  1,159,200
.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนของสมาชิกสภาเทศบาล ในอัตราเดือน
ละ  9,660.-บาท/คน รวม 10 คน โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12
   เดือน   
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทน
อย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายก
เทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ.2554  

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทน
อย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายก
เทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2557 

3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0809.7/ว
 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,951,680 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 4,567,680 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานเทศบาลสามัญพร้อมทั้งเงิน
ปรับปรุงเงินประจําปี สําหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือพนักงานเทศบาล
สามัญ สํานักปลัดเทศบาลตําบลนาคํา ตามแผนอัตรากําลังสามปี (2561-
2563) พร้อมทั้งฉบับปรับปรุง  โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน12
 เดือน จํานวนทั้งหมด 12 อัตรา จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 4,567,680
.-บาท
โดยตําแน่งที่มีคนครองมีดังนี้ 
1.ปลัดเทศบาล จํานวน 1 ตําแหน่ง
2.รองปลัดเทศบาล  จํานวน 2 ตําแหน่ง
3.หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ  จํานวน 1 ตําแหน่ง
4.นิติกร   จํานวน 1 ตําแหน่ง
5.นักทรัพยากรบุคคล จํานวน 1 ตําแหน่ง
6.นักจัดการงานทั่วไป จํานวน 1 ตําแหน่ง
7.เจ้าพนักงานธุรการ  จํานวน 1 ตําแหน่ง
จํานวนตําแหน่งที่มีคนครองรวมทั้งหมด 8 คน รวมเงินตามตําแหน่งที่มี
คนครองเป็นเงิน รวม3,083,160.- บาท 
และตําแหน่งไม่มีคนครอง  4 ตําแหน่ง มีดังนี้ 
1.หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล จํานวน 1ตําแหน่ง
2.หัวหน้าฝ่ายปกครอง จํานวน 1 ตําแหน่ง
3.นักวิชาการตรวจสอบภายใน จํานวน 1 ตําแหน่ง
4.เจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 ตําแหน่ง
รวมเป็นเงิน  1,484,520.- บาท  รวมตําแหน่งที่มีคนครองและไม่มีคน
ครองทั้งหมด 12 ตําแหน่ง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,567,680 .-บาท
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือสํานักงาน กจ กท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2 ว138 ลงวัน
ที่ 30ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้าน
การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 138,000 บาท
 -เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงอื่น ๆ  ของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นหรือพนักงานเทศบาลสามัญ สํานักปลัด   ตามแผนอัตรากําลัง
สามปี (2561-2563) พร้อมทั้งฉบับปรับปรุง  แยกรายละเอียด ดังนี้
  (1)   ค่าตอบแทนรายเดือนของปลัดเทศบาล  ตั้งไว้  84,000.-บาท  ใน
อัตราเดือนละ 7,000.-บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 84,000.-บาท
  (2) เงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตําแหน่ง  นิติกร (พ.ต.ก.) ตั้ง
ไว้   54,000.-บาท   เพื่อจ่ายเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุ
พิเศษ ตําแหน่ง  นิติกร (พ.ต.ก.)  อัตราเดือนละ 4,500.-บาท จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 54,000.-บาท 
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)หนังสือสํานักงาน กจ กท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2 ว138 ลงวันที่ 30
ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 246,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งประเภทนักบริหารท้องถิ่นและประเภท
อํานวยการท้องถิ่น จํานวน  6 อัตรา โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้จํานวน 12
  เดือน แยกรายละเอียดดังนี้
1.ปลัดเทศบาล ในอัตราเดือนละ 7,000.-บาท จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน84,000.-บาท
2.รองปลัดเทศบาล จํานวน 2 อัตราในอัตราเดือนละ 3,500
.-บาท จํานวน 12เดือน เป็นเงิน 84,000.-บาท
3.หัวหน้าสํานักปลัด ในอัตราเดือนละ 3,500.-บาท  จํานวน 12
เดือน เป็นเงิน42,000.-บาท
4.หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ ในอัตราเดือนละ1,500.-บาท จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน18,000.-บาท
5.หัวหน้าฝ่ายปกครอง ในอัตราเดือนละ1,500 จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน18,000.-บาท
รวมทั้งสิ้น 246,000.-บาท
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ประกาศ ดังนี้
1)หนังสือสํานักงาน กจ กท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2 ว138 ลงวันที่ 30
ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535

งบดําเนินงาน รวม 2,548,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 370,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมนาคุณคณะกรรมการตรวจผลงานการ
ประเมินวิทยฐานะ,คณะกรรมการผู้ออกข้อสอบ ผู้ควบคุมข้อสอบและคณะ
กรรมการดําเนินการสอบตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการสอบ
คัดเลือกพนักงานเทศบาล,เจ้าหน้าที่ในการจัดการเลือกตั้ง ตามที่กฎหมาย
หรือหนังสือสั่งการกําหนด  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการคัดเลือก
พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2548 

ค่าเบี้ยประชุม จํานวน 10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาล
ตําบลนาคํา แต่ละชุดที่มาปฏิบัติงานฯลฯ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน ค่าตอบ
แทน และประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่าย
เบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2544
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 250,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน /ค่าเช่าซื้อบ้าน /กู้ยืมเงินซื้อบ้าน /กู้ยืมเงินเพื่อ
ปลูกสร้างบ้านของข้าราชการหรือพนักงานเทศบาลสามัญ ของสํานัก
ปลัด ที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบ
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่า
บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 80,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการหรือพนักงาน
เทศบาลสามัญ  คณะผู้บริหารท้องถิ่น ที่มีสิทธิ์เบิกได้ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินค่า
ช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ ตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค0422.32/ว
 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523
 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  

ค่าใช้สอย รวม 1,870,400 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1.ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในประเทศและต่างประเทศ จํานวน 150,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในประเทศและต่างประเทศ
สําหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  หรือ
พนักงาน เทศบาลสามัญ ของสํานักปลัด 
-เป็นไปตามระเบียบดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
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2. ค่าจ้างจัดทําสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างจัดทําสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับกิจการงานของเทศบาลตําบลนาคํา  อาทิ เช่น วิทยุ
กระจายเสียง,โทรทัศน์,สื่อสิ่งพิมพ์  และจ้างจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการที่จะดําเนินการ ป้ายประชาสัมพันธ์รายงานประจําปี  ฯลฯ 
-เป็นไปตามปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

3. ค่าปรับปรุง/เชื่อมต่อระบบ Internet จํานวน 20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุง/เชื่อมต่อระบบ Internet หรือ จัดทํา
เว็ปไซต์,หรือจ้างเหมาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายจ่ายประเภทนี้ ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ. 2560

4. ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ จํานวน 5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทําของ หรือค่าจ้างเหมา อื่นๆ ที่จําเป็นต้อง
ดําเนินงานฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ. 2560

5. ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการและทรัพย์สินอื่นๆ จํานวน 108,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการและ
ทรัพย์สินอื่นๆ   จํานวน  1 งาน 
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)หนังสือ มทด่วนมากที่ มท.0808.2/ว7120 ลว.9 ธันวาคม2559 เรื่อง
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ อปท
2)ที่ มท0808.2/ว1536 ลว.19 มีนาคม2561 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ. 2561-2564)  หน้าที่ 161
 ข้อ 10

6.ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลนา
คํา,ห้องประชุมพร้อมทั้งห้องนํ้าทั้งหมด

จํานวน 320,400 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารสํานักงาน ห้อง
ประชุมพร้อมทั้งห้องนํ้าทั้งหมดจํานวน  3  งาน
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้
1)หนังสือ มทด่วนมากที่ มท.0808.2/ว7120 ลว.9 ธันวาคม2559 เรื่อง
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ อปท
2)ที่ มท0808.2/ว1536 ลว.19 มีนาคม2561 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ. 2561-2564)  หน้าที่ 161
 ข้อ 10 
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7. ค่าจ้างเหมาบริการดูแลรักษาต้นไม้ สนามหญ้า ตัดกิ่งไม้  ตัดหญ้าภายใน
บริเวณสํานักงานเทศบาลตําบลนาคําและถนนหน้าสํานักงานเทศบาลตําบลนา
คํา

จํานวน 396,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการดูแลรักษาต้นไม้ สนามหญ้า ตัดกิ่งไม้  ตัด
หญ้าภายในบริเวณสํานักงานเทศบาลตําบลนาคําและถนนหน้าสํานักงาน
เทศบาลตําบลนาคํา  จํานวน  5 งาน  
-เป็นไปตามหนังสือ มทด่วนมากที่ มท.0808.2/ว7120 ลว.9
 ธันวาคม2559 เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ
ของ อปท
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ. 2561-2564)  หน้าที่ 161
 ข้อ 10 
 

8. ค่าจ้างเหมาบริการ งานบริการขับรถยนต์ส่วนกลาง  หมายเลขทะเบียน ขง 
6100  ขอนแก่น

จํานวน 108,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการขับรถยนต์ส่วนกลาง  หมายเลข
ทะเบียน ขง6100 ขอนแก่นจํานวน 1 ราย   
-เป็นไปตามหนังสือ มทด่วนมากที่ มท.0808.2/ว7120 ลว.9
 ธันวาคม2559 เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ
ของ อปท
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 161
 ข้อ 10

9. ค่าจ้างเหมาบริการขับรถยนต์ส่วนกลาง (รถตู้) หมายเลขทะเบียน นข 
8284 ขอนแก่น

จํานวน 108,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการขับรถยนต์ส่วนกลาง (รถตู้) หมายเลข
ทะเบียน นข8284 ขอนแก่น จํานวน 1 งาน
-เป็นไปตามหนังสือ มทด่วนมากที่ มท.0808.2/ว7120 ลว.9
 ธันวาคม2559 เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ
ของ อปท
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ. 2561-2564)  หน้าที่ 161
 ข้อ 10
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 40,000 บาท
1.ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้ง
ไว้ 20,000.-บาท โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
พร้อมเครื่องดื่ม  ค่าของขวัญ  ค่าพิมพ์เอกสาร  ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องใน
การเลี้ยงรับรอง  รวมทั้งค่าบริการด้วย และค่าใช้จ่ายอื่น   ซึ่งจําเป็นต้อง
จ่ายเกี่ยวกับการรับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศ
งาน  ตรวจงาน   หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดู   ซึ่งเทศบาลสามารถตั้ง
งบประมาณได้ไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้จริงปีงบประมาณที่ผ่านมาไม่
รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินสะสม เงินที่มีผู้อุทิศให้   ให้เบิกจ่าย
ได้ในภายในวงเงินงบประมาณที่ประมาณการไว้ตามอัตราที่กําหนดและ
ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง  โดยคํานึงถึงความจําเป็นและประหยัดและให้
ใช้หลักฐานการจ่ายเงินตามรายการค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง มาประกอบการ
เบิกจ่ายเงินโดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการดําเนินงานเป็นผู้รับรองการ
จ่าย  
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0808.4/ว 2381
  ลงวันที่  28  กรกฎาคม  2548  เรื่อง  การตั้งงบประมาณและการเบิก
จ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2.ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะ
อนุกรรมการตามที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายระเบียบหรือหนังสือสั่งการ
ของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐ
วิสาหกิจหรือเอกชน   ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารท้องถิ่น  โดยยอดเงิน
ที่ตั้งจ่ายไม่รวมอยู่ในค่ารับรอง  ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงและให้แนบ
บัญชีลายมือชื่อจํานวนบุคคลและรายงานการประชุม  เพื่อใช้เป็นหลักฐาน
ประกอบการเบิกจ่าย  โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการดําเนินงานเป็นผู้
รับรองการจ่าย  ตั้งไว้  20,000.-บาท  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่า
อาหาร  อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มต่าง ๆ    ค่าเครื่องใช้ในการเลี้ยง
รับรอง  และค่าบริการอื่นๆ  ซึ่งจําเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการเลี้ยง
รับรอง ในการประชุมฯลฯ
-เป็นไปตามตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0808.4/ว
 2381  ลงวันที่  28  กรกฎาคม  2548  เรื่อง  การตั้งงบประมาณและการ
เบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง  ฯลฯ
 ของสํานักปลัด โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าพาหนะ ,ค่าเบี้ยเลี้ยง,ค่า
เช่าที่พัก  และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทัศนศึกษาดูงานในประเทศและ
ต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายในกรณีที่เทศบาลต้องจ่ายชดใช้ความเสียหายหรือ
ค่าสินไหมทดแทน   ให้กับกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
 ที่เกี่ยวข้อง   
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 

2. โครงการจัดกิจกรรมในวันสําคัญของสถาบันชาติ พระมหากษัตริย์ จํานวน 100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมในวันสําคัญของ
สถาบันชาติ พระมหากษัตริย์ เฉลิมพระเกียรติและเชิดชูราชวงศ์  การจัด
กิจกรรมอันเป็นการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อัน
เป็นที่ยึดเหนี่ยวและเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทยทั้งชาติ อาทิ
เช่น  เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ  ,เนื่องในวันแม่แห่งชาติ และราชวงศ์ทุก
พระองค์ ฯลฯ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายไวนิลโครงการ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ในการดําเนินโครงการ ค่าอาหารและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม
และรายการอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการดําเนินโครงการ ฯลฯ
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ. 2561-2564)หน้าที่ 83 ข้อ 3 

3.โครงการรณรงค์เผยแพร่และปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรณรงค์เผยแพร่และปกป้อง
สถาบันสําคัญของชาติ  การจัดกิจกรรมอันเป็นการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่ง
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อันเป็นที่ยึดเหนี่ยวและเป็นศูนย์รวมจิตใจ
ของประชาชนชาวไทยทั้งชาติ  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายไวนิล
โครงการ  ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดําเนินโครงการ ค่าอาหารและอาหารว่าง
พร้อมเครื่องดื่มและรายการอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการดําเนินโครงการ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ. 2561-2564)  หน้าที่ 83
 ข้อ 2 
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4.โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน จํานวน 300,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และ
การตกแต่งสถานที่  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด  ค่าวัสดุ  เครื่อง
เขียน  และอุปกรณ์   ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่า
หนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋า
หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าอาหาร  ค่าป้าย
โครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  
-เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 160 ข้อ  9

5.โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลนาคํา

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนการเลือก
ตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลนาคํา 
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย การจัดสถานที่  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และ
อุปกรณ์  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าใช้
จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุ
เอกสาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่า
ยานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าตอบแทนคณะ
กรรมการ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1)พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ
. 2552
2)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 158 ข้อ 6

6.โครงการศูนย์ช่วยเหลือทางกฎหมาย จํานวน 20,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการศูนย์ช่วยเหลือทางกฎหมาย โดย
มีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่
ในวันอบรมกฎหมาย  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดวันอบรม  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  เครื่องเขียน  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่า
หนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋า
หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าอาหาร  ค่าป้าย
โครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย/ข้อบังคับ/หนังสือสั่งการดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ. 2561-2564)แก้ไข/เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่3
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินภายที่อยุู่ในความรับผิด
ชอบของสํานักปลัด เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติตามความจํา
เป็น เช่น ค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ที่ชํารุดเสียหายตามสภาพอายุการใช้
งาน หรือจําเป็นต้องบํารุงรักษาเพื่อมิให้เกิดความเสียหายหรือทรุดโทรม
กว่าเดิม ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752 ลงวัน
ที่ 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ รวม 307,800 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานใช้ในงานสํานักปลัด รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย กระดาษ แฟ้ม อุปกรณ์เครื่องเขียน แบบ
พิมพ์ต่างๆ ลวดเย็บกระดาษ ปากกา ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว1536 ลว.19
 มีนาคม 2561 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค
4)พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สําหรับใช้ในงานสํานักปลัด รายจ่าย
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติ
มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น เช่น หลอดไฟ,บัลลาร์ด,สายไฟ,ไมโครเวฟ,ไฟฉาย, และ
อื่นๆที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว1536 ลว.19
 มีนาคม 2561 
เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณราย
จ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
4)พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว สําหรับใช้ในงานสํานักปลัด ราย
จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตาม
ปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น  เช่น  แปรง ไม้กวาด ถังขยะ ผงซักฟอก แก้ว
นํ้า ช้อน ถ้วย นํ้ายาล้างจาน กระดาษชําระ นํ้ายาล้างห้องนํ้า นํ้ายาดับ
กลิ่น และสิ่งของที่เกี่ยวเนื่องกับวัสดุงานบ้านงานครัว ที่จําเป็นต้องใช้ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว1536 ลว.19
 มีนาคม 2561 
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณราย
จ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
4)พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ที่อยู่ในความดูแลของสํานัก
ปลัด มีดังต่อไปนี้1.รถยนต์หมายเลขทะเบียน ขง 6100 ขอนแก่น 2.รถ
ยนต์หมายเลขทะเบียน ผข3171 ขอนแก่น 3.รถตู้ หมายเลขทะเบียน นข
 8284 ขอนแก่น รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่
คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมด
ไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  เช่น หม้อแบตเตอรี่ ยาง
นอก ยางใน  นํ้ามันเบรก เพลา และอื่นๆที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้
-เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว1536 ลว.19
 มีนาคม 2561 
เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณราย
จ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
4)พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 157,800 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่า
นํ้ามันดีเซล , นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันเครื่อง  นํ้ามันจารบี และอื่นๆที่เข้า
ประเภทรายจ่ายนี้ สําหรับรถยนต์ที่ใช้ในงานของสํานักปลัด มีดังนี้
1.รถยนต์หมายเลขทะเบียน ขง 6100 ขอนแก่น (รถยนต์บรรทุกขนาดไม่
เกิน 1 ตัน เครื่องยนต์ดีเซลราคาคันละ 51,700บาท/คัน/ปี ,ราคา
กิโลเมตรละ2.59บาท/คัน/กม.)
2.รถยนต์หมายเลขทะเบียน ผข3171 ขอนแก่น รถยนต์บรรทุกขนาดไม่
เกิน 1 ตัน เครื่องยนต์ดีเซลราคาคันละ 51,700บาท/คัน/ปี ,ราคา
กิโลเมตรละ2.59บาท/คัน/กม.)
3.รถตู้ หมายเลขทะเบียน นข 8284 ขอนแก่น (รถโดยสารขนาด10-12ที่
นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล ราคาคันละ54,400บาท/คัน/ปี ,ราคากิโลเมตร
ละ2.72บาท/คัน/กม.)
-เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว1536 ลว.19
 มีนาคม 2561 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค
4)พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์สําหรับใช้งานของสํานักปลัด  ที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ เช่น หมึกสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์,อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล,แผ่นดิสก์ แฮนดิไดรส์,เมาส์,คีย์บอร์ด, อุปกรณ์ต่อพ่วงสําหรับ
คอมพิวเตอร์,แผ่นวงจรอิเลคทรอนิกส์, โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และอื่นๆที่
เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว1536 ลว.19
 มีนาคม 2561 
เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณราย
จ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
4)พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560

งบลงทุน รวม 17,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 17,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

1.จัดซื้อโต๊ะทํางาน ระดับปฏิบัติการ-ชํานาญการ จํานวน 7,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน พร้อมเก้าอี้ ระดับปฏิบัติการ-ชํานาญ
การ ราคา 7,000.-บาท เพื่อใช้ในงานบริหารงานทั่วไป กําหนดราคาตาม
ท้องตลาดปัจจุบัน เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กําหนดไว้ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
      1.โต๊ะทํางานระดับปฏิบัติการ - ชํานาญการ
        -ขนาด150x80x75ซม.
        -โต๊ะทําจากโครงไม้จริง ปิดด้วยไม้อัดสัก
        -ขาเป็นเหล็กแป๊บกลวงสี่เหลี่ยม
        -ทาสีธรรมชาติ
       2.เก้าอี้
         -โครงขา 5 แฉก ทําด้วยโลหะ มีล้อเลื่อนหมุนได้รอบตัว
         -ที่นั่งบุฟองนํ้า หุ้มด้วยวัสดุหนังเทียมสีดําหรือผ้าตาข่าย
         -พนักพิงเก้าอี้สามารถโยกเอนได้
         -สามารถปรับสูง-ตํ่าได้ด้วยระบบโช้ค
         -มีที่ท้าวแขน
-จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)แก้ไข/เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่3
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1.เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือชนิด LED 
สี แบบ Network จํานวน 1 เครื่อง ราคา 10,000.-บาท เพื่อใช้ในงาน
การเจ้าหน้าที่ ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2561 โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1.มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x 600 dpi
2.มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
3.มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
4.สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
5.มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
6.มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง
7.มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
8.มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
9.สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter , Legal และ Custom
-เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ/เกณฑ์ราคากลางดังนี้
1)โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ประจําปี พ.ศ. 2561  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)แก้ไข/เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่3

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 527,640 บาท
งบบุคลากร รวม 311,640 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 311,640 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 311,640 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานเทศบาลสามัญพร้อมทั้ง
เงินปรับปรุงเงินประจําปี สําหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือพนักงาน
เทศบาลสามัญ ตําแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญ
การ จํานวน 1 อัตรา ตามแผนอัตรากําลังสามปี (2561-2563) พร้อมทั้ง
ฉบับปรับปรุง  โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน   
 - เป็นไปตามพระราชกฤษฎี ดังนี้
1) หนังสือสํานักงาน กจ กท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2 ว138 ลงวัน
ที่ 30ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้าน
การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 

วันที่พิมพ์ : 27/8/2561  09:31:37 หน้า : 18/87



งบดําเนินงาน รวม 176,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 36,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท

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

ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในประเทศและต่างประเทศ จํานวน 35,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในประเทศและต่าง
ประเทศสําหรับพนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง พนักงานจ้าง หรือบุคคลอื่นที่ได้
รับคําสั่งเดินทางไปราชการฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบดังนี้ 
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 

2. ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก และถ่ายเอกสาร จํานวน 20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าถ่าย
เอกสาร  เช่น เทศบัญญัติ,แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)ฉบับ
แก้ไข/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ,แผนดําเนินงาน,รายงานแสดงผลการปฏิบัติ
งานประจําปีและเอกสารอื่น ๆ ฯลฯ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ. 2560
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
ของ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง  ฯลฯ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย  ค่าพาหนะ ,ค่าเบี้ยเลี้ยง,ค่าเช่าที่พัก เป็นต้นและค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปทัศนศึกษา ดูงานในประเทศและต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายในกรณีที่
เทศบาลต้องจ่ายชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน   ให้กับกอง
ทุนทดแทนทดแทนผู้ประสบภัยและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 

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

จํานวน 40,000 บาท
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-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแก้ไข/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี  (พ.ศ. 2561-2564) ในการจัดประชุมประชาคม
ท้องถิ่นระดับตําบล,ประชาคมระดับหมู่บ้าน,ประชุมคณะกรรมการสนับ
สนุน,คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล   คณะทํางานต่างๆ เกี่ยวกับการ
แก้ไข/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี  (พ.ศ. 2561-2564
)   และนําข้อมูลมาจัดทําฉบับแก้ไข/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น4 ปี  (พ.ศ. 2561-2564) โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยว
กับการใช้และการตกแต่งสถานที่  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด  ค่า
วัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่า
พิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่า
เช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร  ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็นสําหรับการ
จัดทําโครงการ ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ/ระเบียบ/และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2559

2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 22938 ลงวันที่ 26
 ธันวาคม2559  เรื่อง ตอบข้อหารือการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 2
) พ.ศ.2559  

3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวัน
ที่ 29 มกราคม  2558  เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทําแผนและ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797 ลงวัน
ที่ 10 ตุลาคม 2559  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทําและประสานแผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2559 
 
5)  หนังสือกรมส่งแสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว
 1617  ลงวันที่ 16  สิงหาคม 2560  เรื่อง  เผยแพร่เอกสารประเด็นคํา
ถาม-แนวทางปฏิบัติในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-
2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุดที่ 1  

6)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 6247 ลงวัน
ที่ 3 พฤศจิกายน 2560  เรื่อง แนวทางการดําเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

7)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 0357 ลงวัน
ที่ 19 มกราคม 2561 เรื่อง  แนวทางการดําเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

8) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว
 1002 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 เรื่อง การเชื่อมโยงและบูรณาการ
แผนในระดับพื้นที่ ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562

9) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

10) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 976 ลงวันที่ 11
 มีนาคม 2554 เรื่อง การสนับสนุนนโยบายการส่งเสริมการเมืองภาค
พลเมืองของรัฐ  
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11)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ. 2561-2564)  หน้าที่ 154
 ข้อ 1

3. โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาคํา จํานวน 10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการติดตามและประเมินผลแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) รวมทั้งฉบับเพิ่มเติม/แก้ไข/เปลี่ยน
แปลง  การดําเนินการติดตามปีละ 2 รอบ คือรอบเดือนตุลาคม และเดือน
เมษายนของทุกปี โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้
และการตกแต่งสถานที่  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ  เครื่อง
เขียน และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสาร
และสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์
ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่า
อาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการ ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ. 2561-2564)  หน้าที่ 155
 ข้อ 2

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบ
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติตาม
ความจําเป็น เช่น ค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ที่ชํารุดเสียหายตามสภาพอายุ
การใช้งาน หรือจําเป็นต้องบํารุงรักษาเพื่อมิให้เกิดความเสียหายหรือทรุด
โทรมกว่าเดิม ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752 ลงวัน
ที่ 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค
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ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  เป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น เช่น กระดาษ แฟ้ม อุปกรณ์เครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่างๆ ลวดเย็บ
กระดาษ ปากกา ฯลฯ   
-เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว1536 ลว.19
 มีนาคม 2561 
เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณราย
จ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
4)พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์,อุปกรณ์บันทึกข้อมูล,แผ่นดิสก์ แฮ
นดิไดรส์,เมาส์,คีย์บอร์ด, อุปกรณ์ต่อพ่วงสําหรับคอมพิวเตอร์,แผ่นวงจรอิ
เลคทรอนิกส์, โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว1536 ลว.19
 มีนาคม 2561 
เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณราย
จ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
4)พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560
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งบลงทุน รวม 40,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 40,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1.เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล จํานวน 30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับประมวลผล แบบที่ 2 (จอ
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)ราคา 30,000.-บาท ตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2561 โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
1.มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4core) 
จํานวน 1 หน่วย มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า8 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2GHz
2.มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
2.1เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจํา
ไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2.2มีหน่วยเพื่อประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2.3มีหน่วยเพื่อประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2GB
3.มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB
4.มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 2TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 240GB จํานวน 1 หน่วย
5.มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1หน่วย
6.มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
7.มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง
8.มีแป้นพิมพ์และเมาส์
9.มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว
-เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ/เกณฑ์ราคากลางดังนี้
1)โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ประจําปี พ.ศ. 2561  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)แก้ไข/เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่3
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2.เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จํานวน 10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือชนิด LED 
สี แบบ Network จํานวน 1 เครื่อง ราคา 10,000.-บาท ตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2561
 โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1.มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x 600 dpi
2.มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
3.มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
4.สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
5.มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
6.มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง
7.มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
8.มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
9.สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter , Legal และ Custom
-เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ/เกณฑ์ราคากลางดังนี้
1)โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ประจําปี พ.ศ. 2561  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข/เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่3

งานบริหารงานคลัง รวม 2,711,260 บาท
งบบุคลากร รวม 1,463,460 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,463,460 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,421,460 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานเทศบาลสามัญพร้อมทั้งเงิน
ปรับปรุงเงินประจําปี สําหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือพนักงานเทศบาล
สามัญ กองคลัง  ตามแผนอัตรากําลังสามปี (2561-2563 ) พร้อมทั้งฉบับ
ปรับปรุง   จํานวน 4 อัตรา โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  ดังนี้
-ตําแหน่งที่มีคนครอง 2 อัตรา ดังนี้
1.นักวิชาการเงินและบัญชี จํานวน 1 ตําแหน่ง 323,760.- บาท
2.นักวิชาการจัดเก็บรายได้ จํานวน 1 ตําแหน่ง317,520.-บาท
รวมเป็นเงิน 641,280.- บาท 
-ตําแหน่งไม่มีคนครอง 2 อัตรา ดังนี้
1.ผู้อํานวยการกองคลัง จํานวน 1 ตําแหน่ง 462,840.-บาท
2.เจ้าพนักงานพัสดุ จํานวน 1 ตําแหน่ง317,340.-บาท 
รวมเป็นเงิน 780,180.- บาท 
รวม 4 อัตราเป็นเงินทั้งสิ้น 1,421,460.-บาท
- เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือสํานักงาน กจ กท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2 ว138 ลงวัน
ที่ 30ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้าน
การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง สําหรับผู้บริหาร ตําแหน่ง ผู้อํานวยการ
กองคลัง  1 อัตรา  ในอัตราเดือนละ 3,500.-บาท  จํานวน 12 เดือน เป็น
จํานวน 42,000.-บาท
– เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการดังนี้
1) หนังสือสํานักงาน กจ กท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2 ว138 ลงวัน
ที่ 30ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้าน
การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535

งบดําเนินงาน รวม 1,107,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 166,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 20,000 บาท

1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา คณะกรรมการตรวจการ
จ้างและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของเทศบาลตําบลนาคํา  
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม
ระเบียบพัสดุ
ตามพระราชบัญญัติ  และหนังสื่อสั่งการ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ  พ.ศ
. 2560 
2) หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156 ลงวันที่ 19
 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะ
กรรมการ 
3) หนังสือกรม ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1966 ลงวันที่ 26 กันยายน พ
.ศ.2560 เรื่อง แจ้งหลักการเบิกค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ

ค่าเบี้ยประชุม จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการประเมินภาษีประจําปี
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น/พนักงานเทศบาลสามัญและพนักงานจ้าง  ของกองคลังที่มีคํา
สั่งให้มาปฏิบัติงานในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการตามความจํา
เป็นและเร่งด่วน   
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 126,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน /ค่าเช่าซื้อบ้าน /กู้ยืมเงินซื้อบ้าน /กู้ยืมเงินเพื่อ
ปลูกสร้างบ้านของข้าราชการหรือพนักงานเทศบาลสามัญ  กองคลัง  ที่มี
สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่า
บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการหรือพนักงาน
เทศบาลสามัญสําหรับกองคลัง ที่มีสิทธิ์เบิกได้ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินค่าช่วยเหลือ
การศึกษาบุตรได้ ตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค0422.32/ว 257 ลง
วันที่ 28 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา/ระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523
 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  

ค่าใช้สอย รวม 462,800 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในประเทศและต่างประเทศ จํานวน 50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในประเทศและต่างประเทศ
สําหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือพนักงานเทศบาลสามัญ  พนักงานจ้าง
ของเทศบาลกองคลัง
-เป็นไปตามระเบียบดังนี้
1)กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
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2. ค่าจ้างจัดทําสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าจ้างจัดทําสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจการงานของเทศบาลตําบลนาคํา   โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าวิทยุกระจายเสียง,โทรทัศน์,โรงมหรสพ,สื่อสิ่งพิมพ์ และ
อื่น ๆ  และจ้างจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์โครงการที่จะดําเนินการ ฯลฯ  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ. 2560

3.จ้างเหมาบริการงานจัดการด้านการเงินการคลังของเทศบาลตําบลนาคํา จํานวน 292,800 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการจัดการด้านการเงินการคลังของเทศบาล
ตําบลนาคํา   จํานวน 2 งาน เป็นจํานวนเงิน213,600.-บาท และอีก 1
งาน เป็นจํานวนเงิน 79,200.-บาท รวมทั้งสิ้น 3 งาน เป็นจํานวนเงินทั้ง
สิ้น 292,800.-บาท 
-เป็นไปตามหนังสือ มทด่วนมากที่ มท.0808.2/ว7120 ลว.9
 ธันวาคม2559 เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ
ของ อปท.
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ. 2561-2564)  หน้าที1่61
 ข้อ 10 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
ของ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างของกองคลัง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ
ไปด้วย ค่าพาหนะ ,ค่าเบี้ยเลี้ยง,ค่าเช่าที่พัก  เป็นต้น และค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปทัศนศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายในกรณี
ที่เทศบาลต้องจ่ายชดใช้ความเสียหาย  หรือค่าสินไหมทดแทน   ให้กับกอง
ทุนทดแทนผู้ประสบภัยและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ     
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
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2.โครงการปรับปรุงระบบและข้อมูลแผนที่ภาษี จํานวน 50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการปรับปรุงระบบและข้อมูล
แผนที่ภาษี โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นที่ใช้ใน
งานสํารวจ เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าถ่ายเอกสาร   ค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายโครงการ ค่าจ้างเหมาคัดลอก
ข้อมูลที่ดิน ค่าจ้างเหมาเดินสํารวจภาคสนามตามข้อมูลสารระบบที่ดิน ค่า
ใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย/ข้อบังคับ/หนังสือสั่งการดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2550
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่มท0808.3/ว 426
 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2551
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว67 ลงวันที9่
 มกราคม 2559
4)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/ว ลงวันที่ 19
 กุมภาพันธ์ 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 156
 ข้อ3

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของกองคลัง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติตามความจําเป็น เช่น ค่า
สิ่งของและค่าแรงงาน ที่ชํารุดเสียหายตามสภาพอายุการใช้งาน หรือจํา
เป็นต้องบํารุงรักษาเพื่อมิให้เกิดความเสียหายหรือทรุดโทรมกว่า
เดิม ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752 ลงวัน
ที่ 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค
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ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน สําหรับใช้ในงานกองคลัง เป็นรายจ่ายเพื่อ
ให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมี
อายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น เช่น กระดาษ แฟ้ม อุปกรณ์เครื่องเขียน แบบพิมพ์
ต่างๆ ลวดเย็บกระดาษ ปากกา ฯลฯ   
-เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว1536 ลว.19
 มีนาคม 2561 
เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณราย
จ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
4)พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น  เช่น  แปรง ไม้กวาด ถังขยะ ผงซักฟอก แก้วนํ้า ช้อน ถ้วย นํ้ายาล้าง
จาน กระดาษชําระ นํ้ายาล้างห้องนํ้า นํ้ายาดับกลิ่น และสิ่งของที่เกี่ยวเนื่อง
กับวัสดุงานบ้านงานครัว ที่จําเป็นต้องใช้ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว1536 ลว.19
 มีนาคม 2561 
เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณราย
จ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
4)พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์สําหรับใช้ในงานกองคลัง  โดยมีลักษณะ
สภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้น
เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ เช่น หมึกสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์,อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล,แผ่นดิสก์ แฮนดิไดรส์,เมาส์,คีย์บอร์ด, อุปกรณ์ต่อพ่วงสําหรับ
คอมพิวเตอร์,แผ่นวงจรอิเลคทรอนิกส์, โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และอื่นๆที่
เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว1536 ลว.19
 มีนาคม 2561 
เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณราย
จ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
4)พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560

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

-เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสํานักงานเทศบาลตําบลนาคํา  หรือที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลนาคํา    
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว
 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 เรื่อง  แนวทางการแก้ไขปัญหาค่า
สาธารณูปโภคค้างชําระ
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว
 1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าจัดซื้อดวงตราไปรษณีย์อากร,ค่าโทรสาร, ค่า
โทรเลข,ค่าธนาณัติ,ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์  และค่าใช้จ่ายต่าง ๆที่เกี่ยวกับการ
สื่อสารและส่งเอกสารทางราชการ  ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

วันที่พิมพ์ : 27/8/2561  09:31:38 หน้า : 31/87



ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 144,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  เช่น  ค่าโทรภาพ (โทร
สาร)  ค่าเทเลกซ์  ค่าวิทยุติดตามตัว  ค่าวิทยุสื่อสาร  ค่าสื่อสารผ่านดาว
เทียม  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตรวมถึงอินเตอร์
เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ  เช่น  ค่าเคเบิ้ลทีวี  ค่าเช่าช่องสัญญาณดาว
เทียม  เป็นต้น  และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดัง
กล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

งบลงทุน รวม 140,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 140,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

1.ตู้รางเลื่อนแบบมือผลัก10 ตู้ พร้อมติดตั้ง จํานวน 100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้รางเลื่อนแบบมือผลัก10 ตู้ พร้อมติดตั้ง ใช้ในงาน
กองคลัง โดยมีคุณลักษณะดังนี้
1.กว้าง 90ซม.xลึก30.50ซม.xสูง185ซม. 
2.แผ่นชั้นปรับระดับ 4 แผ่น ชั้นวางแฟ้มได้ 4ช่อง
-เป็นไปตามราคาตามท้องตลาดปัจจุบัน 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (2561-2564)เพิ่ม
เติม/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่3

วันที่พิมพ์ : 27/8/2561  09:31:38 หน้า : 32/87



ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1.เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์สําหรับประมวลผล จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับประมวลผล แบบที่ 2 (จอ
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)ราคา 30,000.-บาท ตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2561 โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
1.มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4core) 
จํานวน 1 หน่วย มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า8 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2GHz
2.มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
2.1เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจํา
ไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2.2มีหน่วยเพื่อประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2.3มีหน่วยเพื่อประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2GB
3.มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB
4.มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 2TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 240GB จํานวน 1 หน่วย
5.มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1หน่วย
6.มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
7.มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง
8.มีแป้นพิมพ์และเมาส์
9.มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว
-เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ/เกณฑ์ราคากลางดังนี้
1)โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ประจําปี พ.ศ. 2561  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)แก้ไข/เพิ่ม
เติม/ปลี่ยนแปลง ฉบับที่3
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2.เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จํานวน 10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือชนิด LED 
สี แบบ Network จํานวน 1 เครื่อง ราคา 10,000.-บาท ตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2561
 โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1.มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x 600 dpi
2.มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
3.มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
4.สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
5.มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
6.มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง
7.มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
8.มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
9.สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter , Legal และ Custom
-เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ/เกณฑ์ราคากลางดังนี้
1)โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ประจําปี พ.ศ. 2561  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข/เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่3

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 455,360 บาท

งบบุคลากร รวม 339,360 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 339,360 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 329,160 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานเทศบาลสามัญพร้อมทั้ง
เงินปรับปรุงเงินประจําปี สําหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือพนักงาน
เทศบาลสามัญ ตําแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย จํานวน 1 อัตราตามแผนอัตรากําลังสามปี (2561-2563) พร้อมทั้ง
ฉบับปรับปรุง  โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา/ประกาศ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือสํานักงาน กจ กท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2 ว138 ลงวัน
ที่ 30ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้าน
การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 10,200 บาท
-เพื่อจ่ายเป็น เงินเพิ่มพิเศษสําหรับนักสู้รับ (พ.ส.ร.)และเงินปรับปรุง
อื่นๆ  ของข้าราชการหรือพนักงานเทศบาลสามัญ    ตําแหน่ง  จ
พง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ฯลฯ ตามแผนอัตรากําลังสาม
ปี (2561-2563) พร้อมทั้งฉบับ โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน  12
  เดือน  
-เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)หนังสือสํานักงาน กจ กท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2 ว138 ลงวันที่ 30
ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535

งบดําเนินงาน รวม 116,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 66,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท

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

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการหรือพนักงาน
เทศบาลสามัญ ที่มีสิทธิ์เบิกได้ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ได้ ตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค0422.32/ว 257 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523
 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  
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ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในประเทศและต่างประเทศ จํานวน 10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในประเทศและต่างประเทศ
สําหรับพนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง พนักงานจ้าง หรือบุคคลอื่นที่ได้รับคําสั่ง
เดินทางไปราชการฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบดังนี้ 
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
ของ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง  ฯลฯ  อาทิเช่น  ค่าพาหนะ ,ค่าเบี้ย
เลี้ยง,ค่าเช่าที่พัก  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทัศนศึกษาดูงานในประเทศ
และต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายในกรณีที่เทศบาลต้องจ่ายชดใช้ความเสียหาย
หรือค่าสินไหมทดแทน   ให้กับกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยและค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย/ข้อบังคับ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินที่ใช้ในงาน
ป้องกันฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติตามความจําเป็น เช่น ค่าสิ่ง
ของและค่าแรงงาน ที่ชํารุดเสียหายตามสภาพอายุการใช้งาน หรือจําเป็น
ต้องบํารุงรักษาเพื่อมิให้เกิดความเสียหายหรือทรุดโทรมกว่าเดิม ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752 ลงวัน
ที่ 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค

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

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้น
เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น เช่น กระดาษ แฟ้ม อุปกรณ์เครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่างๆ ลวดเย็บ
กระดาษ ปากกา ฯลฯ   
-เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว1536 ลว.19
 มีนาคม 2561 
เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณราย
จ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
4)พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์,อุปกรณ์บันทึกข้อมูล,แผ่นดิสก์ แฮ
นดิไดรส์,เมาส์,คีย์บอร์ด, อุปกรณ์ต่อพ่วงสําหรับคอมพิวเตอร์,แผ่นวงจรอิ
เลคทรอนิกส์, โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ
คอมพิวเตอร์ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว1536 ลว.19
 มีนาคม 2561 
เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณราย
จ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
4)พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 1,052,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,022,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป
พร.) หรือค่าใช่จ่ายในลักษณะเดียวกันกับค่าตอบแทนหรือค่าป่วยการให้
กับผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาลตําบลนาคําที่ดําเนินการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

2) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550

3) ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ
. 2560 

4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560

5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 7271 ลงวัน
ที่ 26 ธันวาคม 2560 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2560

6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0684 ลงวัน
ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติสําหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นและ
จังหวัดที่ประสบสาธารณภัย ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ.2550

ค่าใช้สอย รวม 922,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1. จ้างเหมาบริการขับรถบรรทุกนํ้า เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและ
บริการประชาชนในเขตเทศบาลตําบลนาคํา

จํานวน 216,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการขับรถบรรทุกนํ้า หมายเลขทะเบียน ผจ
 7489 ขอนแก่น จํานวน 2งาน 
-เป็นไปตามหนังสือ มทด่วนมากที่ มท.0808.2/ว7120 ลว.9
 ธันวาคม2559 เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ
ของ อปท
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ. 2561-2564)หน้าที่ 164 ข้อ1
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2.จ้างเหมาบริการเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานขับรถบรรทุก
นํ้า  (พนักงานดับเพลิง)

จํานวน 180,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดําเนินการจ้างเหมาบริการเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติ
หน้าที่ของพนักงานขับรถบรรทุกนํ้า (พนักงานดับเพลิง)  หมายเลข
ทะเบียน ผจ 7489 ขอนแก่น จํานวน 2 งาน     
-เป็นไปตามหนังสือ มทด่วนมากที่ มท.0808.2/ว7120 ลว.9
 ธันวาคม2559 เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ
ของ อปท
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ. 2561-2564)หน้าที่ 164 ข้อ1

3. จ้างเหมาบริการบริการขับรถกู้ชีพ จํานวน 216,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการงานบริการขับรถกู้ชีพ หมายเลข
ทะเบียน ขง6142 ขอนแก่น จํานวน 2 งาน  
-เป็นไปตามหนังสือ มทด่วนมากที่ มท.0808.2/ว7120 ลว.9
 ธันวาคม2559 เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ
ของ อปท
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ. 2561-2564)หน้าที่ 164
 ข้อ 1

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1.โครงการจัดกิจกรรมวัน อปพร.แห่งชาติ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการวัน อปพร. (22 มีนาคมของทุก
ปี)  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่ง
สถานที่  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และ
อุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่ง
พิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ  ค่า
กระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่า
สมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการฯลฯ  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติ ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  พ.ศ. 2522
4) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2549
6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเลือน  พ.ศ. 2553  
7) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 103
  ข้อ  2
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2. โครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือ ซ้อมแผนลด
อุบัติเหตุทางถนน

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย หรือ ซ้อมแผนลดอุบัติเหตุทางถนน โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่  ค่าใช้จ่ายใน
พิธีเปิดและปิด  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนีย
บัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่าย
ในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุ
เอกสาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่า
ยานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จํา
เป็นสําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย/ข้อบังคับ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2557 
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ. 2561-2564)  หน้าที่ 103
  ข้อ 3

3.โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ จํานวน 70,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วง
เทศกาลปีใหม่  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และ
การตกแต่งสถานที่ตั้งด่าน ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์   ค่าถ่าย
เอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร   ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์  ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการฯลฯ  
-เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย/ข้อบังคับ/หนังสือสั่งการดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท0804.5
/ว1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2553
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท0810.4
/ว661 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ. 2561-2564)  หน้าที่ 106
  ข้อ9

4.โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ จํานวน 70,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล
สงกรานต์  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการ
ตกแต่งสถานที่ตั้งด่าน ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์   ค่าถ่าย
เอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร   ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์  ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  
 -เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย/ข้อบังคับ/หนังสือสั่งการดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท0804.5
/ว1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2553
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท0810.4
/ว661 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)  หน้าที่ 106
  ข้อ 8
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5.โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) จํานวน 150,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงพัฒนาระบบบริการการแพทย์
ฉุกเฉิน (EMS) โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และ
การตกแต่งสถานที่  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด  ค่าวัสดุ  เครื่อง
เขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสาร
และสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์
ต่างๆ  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร  ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้าย
โครงการ  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย/ข้อบังคับ/หนังสือสั่งการดังนี้
1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0891.3/ว 2826 ลว.17
กันยายน 2553
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ. 2561-2564)  หน้าที่ 105
  ข้อ 6

ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  สําหรับรถกู้ชีพหมายเลข
ทะเบียน ขง6142ขอนแก่น  และรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ผจ7489
 ขอนแก่น เป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คง
ทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมด
ไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา  เช่น หม้อแบตเตอรี่ ยางนอก ยาง
ใน  นํ้ามันเบรก เพลา และอื่นๆที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว1536 ลว.19
 มีนาคม 2561 
เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณราย
จ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
4)พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สําหรับรถกู้ชีพหมาย
เลขทะเบียน ขง6142ขอนแก่น  และรถดับเพลิง หมายเลข
ทะเบียน ผจ7489 ขอนแก่น โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่านํ้ามัน
ดีเซล , นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันเครื่อง  นํ้ามันจารบี และอื่นๆที่เข้าประเภท
รายจ่ายนี้ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว1536 ลว.19
 มีนาคม 2561 
เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณราย
จ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
4)พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ไว้สําหรับประจําศูนย์กู้
ชีพกู้ภัย และศูนย์อปพร.เทศบาลตําบลนาคํา และอื่น ๆ ที่เข้ารายจ่าย
ประเภทนี้ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว1536 ลว.19
 มีนาคม 2561
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
4)พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560
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วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายในการป้องกันและระงับ
อัคคีภัยของเจ้าหน้าที่ หรืออื่น ๆที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้ ฯลฯ  
-เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว1536 ลว.19
 มีนาคม 2561 
เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณราย
จ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
4)พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องดับเพลิง เช่น นํ้ายาเคมีดับเพลิง และอื่นๆที่
เข้ารายจ่ายประเภทนี้ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว1536 ลว.19
 มีนาคม 2561 
เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณราย
จ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
4)พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560

วันที่พิมพ์ : 27/8/2561  09:31:38 หน้า : 44/87



งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

1.อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ระดับอําเภอ

จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอําเภอ โดยองค์การบริหารส่วน
ตําบลทุ่งโป่งได้รับมอบหมายเป็นศูนย์กลางในการดําเนิน
งาน จํานวน 30,000.-บาท
-เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการดังนี้
1.กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว6768 ลงวันที่ 29
 พฤศจิกายน 2560 เรื่องแนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว2045 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560
 เรื่องประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการ
ปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลงวัน
ที่ 24  มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข/เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่3

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,085,880 บาท

งบบุคลากร รวม 793,080 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 793,080 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 751,080 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานเทศบาลสามัญพร้อมทั้งเงิน
ปรับปรุงเงินประจําปี สําหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือพนักงานเทศบาล
สามัญ กองการศึกษา  ตามแผนอัตรากําลังสามปี (2561-2563) พร้อมทั้ง
ฉบับปรับปรุง  โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12  เดือน มีรายละเอียดดังนี้
1. ผู้อํานวยกองการศึกษา จํานวน 1 ตําแหน่ง เป็นเงิน 371,760.-บาท  
2. นักวิชาการศึกษา จํานวน 1 ตําแหน่ง เป็นเงิน  379,320.-บาท รวม 2
 ตําแหน่ง เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 751,080.-บาท
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือสํานักงาน กจ กท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2 ว138 ลงวัน
ที่ 30ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้าน
การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งประเภทนักบริหารท้องถิ่นและประเภท
อํานวยการท้องถิ่น  ตําแหน่งผู้อํานวยการกองการศึกษา จํานวน 1
 อัตรา อัตราเดือนละ 3,500.-บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 42,000
.-บาท 
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)หนังสือสํานักงาน กจ กท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2 ว138 ลงวันที่ 30
ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535

งบดําเนินงาน รวม 292,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 46,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น/พนักงานเทศบาลสามัญและพนักงานจ้าง  สําหรับกองการ
ศึกษา  ที่มีคําสั่งให้มาปฏิบัติงานในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการ
ตามความจําเป็นและเร่งด่วน   
-เป็นไปตามตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน /ค่าเช่าซื้อบ้าน /กู้ยืมเงินซื้อบ้าน /กู้ยืมเงินเพื่อ
ปลูกสร้างบ้านของข้าราชการหรือพนักงานเทศบาลสามัญ  สําหรับกองการ
ศึกษา  ที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่า
บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการหรือพนักงาน
เทศบาลสามัญ สําหรับกองการศึกษาที่มีสิทธิ์เบิกได้ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินค่า
ช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ ตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค0422.32/ว
 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523
 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  

ค่าใช้สอย รวม 196,800 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในประเทศและต่างประเทศ จํานวน 30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในประเทศและต่างประเทศ
สําหรับ ข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือพนักงานเทศบาลสามัญ  พนักงานจ้าง
ของเทศบาลของการศึกษา  
-เป็นไปตามระเบียบดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 

2.ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก และถ่ายเอกสาร จํานวน 10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าถ่ายเอกสาร และ
เอกสารอื่น ๆ ฯลฯ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ. 2560

3.จ้างเหมาบริการงานการศึกษาระบบสารสนเทศการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว ของเทศบาลตําบลนาคํา

จํานวน 106,800 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการงานการศึกษางานระบบสารสนเทศการ
ศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว ของเทศบาลตําบลนาคํา
จํานวน 1 งาน
-เป็นไปตามหนังสือ มทด่วนมากที่ มท.0808.2/ว7120 ลว.9
 ธันวาคม2559 เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ
ของ อปท
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ. 2561-2564)  หน้าที่ 166
  ข้อ 1
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของ
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง  ฯลฯ อาทิเช่น  ค่าพาหนะ ,ค่าเบี้ยเลี้ยง,ค่า
เช่าที่พัก  เป็นต้น และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทัศนศึกษาดูงานใน
ประเทศและต่างประเทศ  ของกองการศึกษา
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินที่ใช้งานในกองการ
ศึกษา เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติตามความจําเป็น เช่น ค่าสิ่งของ
และค่าแรงงาน ที่ชํารุดเสียหายตามสภาพอายุการใช้งาน หรือจําเป็นต้อง
บํารุงรักษาเพื่อมิให้เกิดความเสียหายหรือทรุดโทรมกว่าเดิม ตลอดจนค่า
ใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752 ลงวัน
ที่ 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค
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ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานที่ใช้ในงานกองการศึกษา  เป็นรายจ่ายเพื่อ
ให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมี
อายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น เช่น กระดาษ แฟ้ม อุปกรณ์เครื่องเขียน แบบพิมพ์
ต่างๆ ลวดเย็บกระดาษ ปากกา ฯลฯ   
-เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว1536 ลว.19
 มีนาคม 2561 
เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณราย
จ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
4)พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในงานกองการศึกษา ที่มีลักษณะ
สภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้น
เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ เช่น หมึกสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์,อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล,แผ่นดิสก์ แฮนดิไดรส์,เมาส์,คีย์บอร์ด, อุปกรณ์ต่อพ่วงสําหรับ
คอมพิวเตอร์,แผ่นวงจรอิเลคทรอนิกส์, โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และอื่นๆที่
เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว1536 ลว.19
 มีนาคม 2561 
เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณราย
จ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
4)พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 4,313,894 บาท
งบบุคลากร รวม 1,082,160 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,082,160 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 780,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานเทศบาลสามัญพร้อมทั้งเงิน
ปรับปรุงเงินประจําปี สําหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือพนักงานเทศบาล
สามัญ ตามแผนอัตรากําลังสามปี (2561-2563) พร้อมทั้งฉบับปรับ
ปรุง  โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  ตําแหน่ง ครู จํานวน 3
 อัตรา รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 780,000.- บาท
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือสํานักงาน กจ กท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2 ว138 ลงวัน
ที่ 30ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้าน
การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 254,160 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตําแหน่งผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลนาคํา   ตามแผนอัตรากําลังสามปี (2561-2563) พร้อม
ทั้งฉบับปรับปรุง  จํานวน   2 อัตรา อัตราเดือนละ 10,590.-บาท เป็น
จํานวน 12 เดือน  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (10,590x12x2=254,160)
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)หนังสือสํานักงาน กจ กท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2 ว138 ลงวันที่ 30
ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 48,000
.-บาท  จํานวน 2 อัตรา อัตราเดือนละ 2,000บาท/คน  จํานวน 12
 เดือน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น48,000.-บาท
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)หนังสือสํานักงาน กจ กท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2 ว138 ลงวันที่ 30
ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
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งบดําเนินงาน รวม 1,695,734 บาท
ค่าใช้สอย รวม 805,360 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1. จ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลนาคํา

จํานวน 158,400 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจ้างเหมาบริการงานรักษาความ
สะอาดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนาคําจํานวน 2 งาน 
-เป็นไปตามหนังสือ มทด่วนมากที่ มท.0808.2/ว7120 ลว.9
 ธันวาคม2559 เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ
ของ อปท
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ. 2561-2564)  หน้าที่ 166
  ข้อ 1

2.จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานเสริมทักษะความรู้ทางวิทยาศาสตร์สําหรับ
เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนาคํา

จํานวน 106,800 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานเสริมทักษะความรู้ทางวิทยา
ศาสตร์สําหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนา
คํา จํานวน1 งาน  
-เป็นไปตามหนังสือ มทด่วนมากที่ มท.0808.2/ว7120 ลว.9
 ธันวาคม2559 เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ
ของ อปท 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)  หน้าที่ 166
 ข้อ 1

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1.โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตําบลนาคํา จํานวน 318,500 บาท

-ตั้งไว้ 318,500.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการอาหารกลางวัน
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตําบลนาคํา   จํานวน 65
คน  จํานวน 245 วัน อัตราคนละ  20บาท(65x20x245=318,500)
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028  ลงวัน
ที่  6 มิถุนายน  2561  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวัน
ที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1918 ลงวัย
ที่ 16 มิถุนายน 2552 เรื่อง  แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนํารายได้ของสถานศึกษาไปจัด
สรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551
4) หนังสือกระทรงงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1658 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2559 เรื่องแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนํารายได้ของสถานศึกษาไปจัด
สรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 2)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ. 2561-2564)  หน้าที่  87
  ข้อ 4
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2. โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการวันเด็กแห่งชาติ โดยมีค่าใช้
จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา  ค่ารับรองผู้ที่เชิญมาร่วมงาน
และผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์  ได้แก่ ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
สถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง ได้แก่ ค่าสถานที่จัด
งาน เช่น ค่าเช่าหรือค่าบํารุง ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นใน
การจัดงาน รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อถอน เช่น เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่อง
เสียง เต้นท์ เวที  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย เช่น ค่าจ้าง
เหมารักษาความปลอดภัยหรืออื่นๆ ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด ค่าใช้จ่าย
ในการตกแต่ง จัดสถานที่ ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น กระแสไฟฟ้า นํ้า
ประปา โทรทัศน์ รวมถึงค่าติดตั้ง ค่าเช่าอุปกรณ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ค่า
เช่าหรือค่าบริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาที่จัดงาน ค่าใช้จ่ายในการ
ประกวดหรือแข่งขัน ได้แก่ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าโล่ หรือถ้วย
รางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือการแข่งขันเป็นการประกาศ
เกียรติคุณ เงินหรือของรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือแข่งขัน ค่า
จ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์งาน เช่น ค่าโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อ
ประเภทสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการออกอากาศทางวิทยุ โทรทัศน์ ค่า
จ้างเหมาทําป้ายโฆษณาหรือสิ่งพิมพ์  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง
ในการจัดงาน ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้    
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ. 2561-2564)  หน้าที่ 88
 ข้อ 6

3.โครงการสานวันสู่วันสําเร็จ จํานวน 20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสานฝันสู่วันสําเร็จ   
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้
จ่ายในการจัดกิจกรรมบนเวที   ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด  ค่า
วัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่า
พิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร   ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าอาหาร  ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็นสําหรับการจัด
ทําโครงการ  และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการดําเนินงานฯลฯ
 -เป็นไปตามระเบียบดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ. 2561-2564)  หน้าที่  89 ข้อ 7
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4.โครงการส่งเสริมสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลนาคํา  (ค่าจัดการเรียนการสอน)

จํานวน 110,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนค่าจัดการ
เรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตําบลนาคํา (เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กราย
หัว) จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 2 – 5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจํานวน
เด็กนักเรียน จํานวน 65 คน  เป็นค่าจัดการเรียนการสอน อัตราละ 1,700
  บาท/คน (1,700x65=110,500) เป็นเงินทั้งสิ้น 110,500.-บาท  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028  ลงวัน
ที่  6 มิถุนายน  2561  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวัน
ที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1918 ลงวัย
ที่ 16 มิถุนายน 2552 เรื่อง  แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนํารายได้ของสถานศึกษาไปจัด
สรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551
4) หนังสือกระทรงงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1658 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2559 เรื่องแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนํารายได้ของสถานศึกษาไปจัด
สรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 2)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)หน้า86 ข้อ2
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5.โครงการส่งเสริมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
(ค่าหนังสือ,ค่าอุปกรณ์การเรียน,ค่าเครื่องแบบ,ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

จํานวน 36,160 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนาคํา (ค่า
หนังสือ, ค่าอุปกรณ์การเรียน, ค่าเครื่องแบบนักเรียน, ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน)  (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าใช่จ่ายในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก : ศพด.)  จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3 - 5
 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จํานวนเด็กนักเรียน 32 คน  ดังนี้
ค่าหนังสือ 200x32 =6,400.-บาท
-ค่าอุปกรณ์การเรียน 200x32=6,400.-บาท
-ค่าเครื่องแบบนักเรียน300x32=9,600.-บาท
-ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 430x32=13,760.-บาท
รวมทั้งหมด  36,160.-บาท        
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028  ลงวัน
ที่  6 มิถุนายน  2561  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวัน
ที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1918 ลงวัย
ที่ 16 มิถุนายน 2552 เรื่อง  แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนํารายได้ของสถานศึกษาไปจัด
สรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551
4) หนังสือกระทรงงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1658 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2559 เรื่องแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนํารายได้ของสถานศึกษาไปจัด
สรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 2)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที8่6 ข้อ2

6.โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลนาคํา

จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้
ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนาคํา โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบ ค่าป้ายโครงการ ค่าอุปกรณ์ในการจัดโครงการ ค่าอาหารและค่า
ใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการดําเนินโครงการ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการดังนี้
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 90 ข้อ 9
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ค่าวัสดุ รวม 890,374 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวที่ใช้ในงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลนาคํา  เป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้น
เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  เช่น  แปรง ไม้
กวาด ถังขยะ ผงซักฟอก แก้วนํ้า ช้อน ถ้วย นํ้ายาล้างจาน กระดาษ
ชําระ นํ้ายาล้างห้องนํ้า นํ้ายาดับกลิ่น และสิ่งของที่เกี่ยวเนื่องกับวัสดุงาน
บ้านงานครัว ที่จําเป็นต้องใช้ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว1536 ลว.19
 มีนาคม 2561 
เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณราย
จ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
4)พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560
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ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 860,374 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย  ดังนี้
(1) ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน   
 ตั้งไว้  735,820.80-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหาร
เสริม (นม) สําหรับโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ. เขต 4  ขอนแก่น)ในเขตเทศบาลตําบลนาคํา ระดับเด็ก
อนุบาล และเด็กประถมศึกษาปีที่ 1-6 กรมจัดสรรให้ จํานวน  260
 วัน (จํานวน 52 สัปดาห์ๆละ5วันเว้นวันเสาร์ – อาทิตย์)   อัตราคน
ละ 7.37บาท จํานวนนักเรียน 384 คน  ( 260วัน x 384คน x 7.37
บาท/คน=735,820.80บาท) 
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028  ลงวัน
ที่  6 มิถุนายน  2561  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวัน
ที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ. 2561-2564)  หน้าที่  178
  ข้อ 1

(2) ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนาคํา     
ตั้งไว้ 124,553.-บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหาร
เสริม (นม) สําหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนาคํา จํานวน 260
 วัน  จํานวนนักเรียน 65คน    อัตราคนละ 7.37
บาท (260x65x7.37.=124,553.-บาท)
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028  ลงวัน
ที่  6 มิถุนายน  2561  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวัน
ที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ. 2561-2564)  หน้าที่ 87
  ข้อ 3 
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วัสดุการศึกษา จํานวน 10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษา เช่น แบบ
เรียน หนังสือ ปากกา ดินสอ   และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับวัสดุการศึกษา
สําหรับใช้ในกิจการกองการศึกษา,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนา
คํา    
-เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว1536 ลว.19
 มีนาคม 2561 
เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณราย
จ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
4)พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560

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

1.อุดหนุนโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(สพฐ.) เขต 4  ขอนแก่น

จํานวน 1,536,000 บาท

ตั้งไว้  1,536,000.-บาท เพื่ออุดหนุนโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)เขต 4  ขอนแก่น  จํานวน 3
  โรงเรียน ดําเนินโครงการอาหารกลางวัน (โรงเรียน) ให้กับเด็กนักเรียน
ระดับอนุบาล และเด็ก ป.1- ป.6 กรมจัดสรรให้จํานวน 200 วัน อัตราคน
ละ 20.-บาทจํานวน  384 คน (200x20x384 =1,536,000.- บาท) 
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028  ลงวัน
ที่  6 มิถุนายน  2561  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวัน
ที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลงวัน
ที่ 24  มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ. 2561-2564)  หน้าที่ 179
  ข้อ 2
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 127,620 บาท

งบบุคลากร รวม 107,620 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 107,620 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานเทศบาลสามัญพร้อมทั้งเงิน
ปรับปรุงเงินประจําปี สําหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือพนักงานเทศบาล
สามัญ  ตามแผนอัตรากําลังสามปี (2561-2563) พร้อมทั้งฉบับปรับ
ปรุง  โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน12 เดือน ตําแหน่งเจ้าพนักงาน
สุขาภิบาล จํานวน 1 อัตรา เป็นจํานวนเงิน 100,000.-บาท
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือสํานักงาน กจ กท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2 ว138 ลงวัน
ที่ 30ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้าน
การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 7,620 บาท
 -เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงอื่น ๆ  ของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นหรือพนักงานเทศบาลสามัญ   ตามแผนอัตรากําลังสาม
ปี (2561-2563) พร้อมทั้งฉบับปรับปรุง  ตําแหน่งเจ้าพนักงาน
สุขาภิบาล  จํานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)หนังสือสํานักงาน กจ กท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2 ว138 ลงวันที่ 30
ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535

งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 15,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1.ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในประเทศและต่างประเทศ จํานวน 10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในประเทศและต่างประเทศ
สําหรับ ข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือพนักงานเทศบาลสามัญ  พนักงานจ้าง
ของเทศบาล 
-เป็นไปตามระเบียบดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
ของ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง  อาทิเช่น  ค่าพาหนะ ,ค่าเบี้ยเลี้ยง,ค่า
เช่าที่พัก  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทัศนศึกษาดูงานในประเทศและต่าง
ประเทศ ค่าใช้จ่ายในกรณีที่เทศบาลต้องจ่ายชดใช้ความเสียหายหรือค่าสิน
ไหมทดแทน   ให้กับกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย/ข้อบังคับ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 

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

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน สําหรับใช้ในงานสาธารณสุข เป็นรายจ่าย
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติ
มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น เช่น กระดาษ แฟ้ม อุปกรณ์เครื่องเขียน แบบพิมพ์
ต่างๆ ลวดเย็บกระดาษ ปากกา ฯลฯ   
-เป็นไปตามระเบียบ /หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว1536 ลว.19
 มีนาคม 2561 
เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณราย
จ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
4)พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 600,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1.โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 40,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบไป
ด้วย  ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์การจัดฝึกอบรม ค่าอาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่ม ค่าจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ค่าจัดซื้อเข็มฉีดยา ค่าถุง
มือยางป้องกันการติดเชื้อ ค่าสําลี ฯลฯ
- เป็นไปตามตามระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ดังนี้
1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว0120 ลงวัน
ที่ 12 มกราคม 2560
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่มท 0810.5/1745
 ลว.31 สิงหาคม 2560
3)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่มท 0810.5/1042
 ลว.10 เมษายน 2561 
4)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
5)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ. 2561-2564)แก้ไข/เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่3

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาตร์  เช่น   นํ้ายาพ่นหมอกควัน 
ไซเฟอร์เมทริน ,ทรายอะเบท สําหรับใช้ในการระงับและป้องกันโรคไข้
เลือดออก  และอื่น ๆ ที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว1536 ลว.19
 มีนาคม 2561 
เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณราย
จ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
4)พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560
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งบเงินอุดหนุน รวม 550,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 550,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

1.อุดหนุนโครงการบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ จํานวน 10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภออุบลรัตน์  ในการดําเนิน
งานตามโครงการบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ อําเภออุบล
รัตน์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 10,000.-บาท
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)หน้า183ข้อ1

เงินอุดหนุนเอกชน
1.อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 520,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลตําบลนา
คํา ดําเนินโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข  ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562  
-เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  เรื่อง  หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหาร
จังหวัด  เทศบาล  และองค์การบริหารส่วนตําบลในการให้บริการ
สาธารณะ  ลงวันที่  23  พฤศจิกายน  2552 
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว
 109 ลงวันที่ 15 มกราคม 2560  เรื่อง  แนวทางการดําเนินโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุขเพิ่มเติม   
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว
 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
สาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข/เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
1.อุดหนุนโครงการสนับสนุนภารกิจเหล่ากาชาด จังหวัดขอนแก่น จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสํานักงานเหล่ากาชาด จังหวัดขอนแก่น เพื่อ
ดําเนินโครงการสนับสนุนภารกิจของเหล่ากาชาด จังหวัด
ขอนแก่น จํานวน 20,000.-บาท
-เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลงวัน
ที่ 24  มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)หน้า185ข้อ3
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 240,000 บาท

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

1.โครงการช่วยเหลือสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์เด็กผู้ยากไร้หรือผู้ด้อย
โอกาสของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนาคํา

จํานวน 240,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมารถบริการรถรับส่งเด็กผู้ยากไร้หรือด้อยโอกาส
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนาคํา 
-เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย/ข้อบังคับ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ. 2561-2564)  หน้าที่ 93
  ข้อ 1

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,391,680 บาท

งบบุคลากร รวม 850,680 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 850,680 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 808,680 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานเทศบาลสามัญพร้อมทั้งเงิน
ปรับปรุงเงินประจําปี สําหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือพนักงานเทศบาล
สามัญ ของกองช่าง  ตามแผนอัตรากําลังสามปี (2561-2563) พร้อมทั้ง
ฉบับปรับปรุง  โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน มีรายละเอียดดังต่อ
ไปนี้
1.ผู้อํานวยการกองช่าง 1 ตําแหน่ง เป็นเงิน 330,120.-บาท
2.นายช่างโยธา  1 ตําแหน่ง เป็นเงิน 229,200.-บาท 
3.นายช่างโยธา  1 ตําแหน่ง เป็นเงิน 249,360.- บาท รวมเป็นเงินทั้ง
สิ้น      808,680.-บาท
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือสํานักงาน กจ กท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2 ว138 ลงวัน
ที่ 30ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้าน
การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง สําหรับผู้บริหาร ตําแหน่ง ผู้อํานวยการ
กองช่าง  ในอัตราเดือนละ 3,500.-บาท  จํานวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 42,000.-บาท
-เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)หนังสือสํานักงาน กจ กท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2 ว138 ลงวันที่ 30
ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
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งบดําเนินงาน รวม 495,900 บาท
ค่าตอบแทน รวม 110,600 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น/พนักงานเทศบาลสามัญและพนักงานจ้าง ในกองช่าง ที่มีคําสั่ง
ให้มาปฏิบัติงานในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการตามความจําเป็น
และเร่งด่วน 
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 63,600 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน /ค่าเช่าซื้อบ้าน /กู้ยืมเงินซื้อบ้าน /กู้ยืมเงินเพื่อ
ปลูกสร้างบ้านของข้าราชการหรือพนักงานเทศบาลสามัญ  สําหรับกองช่าง
ที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่า
บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 32,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการหรือพนักงาน
เทศบาลสามัญ สําหรับกองช่าง ที่มีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบ
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523
 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 
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ค่าใช้สอย รวม 238,400 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1.ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในประเทศและต่างประเทศ จํานวน 20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในประเทศและต่างประเทศ
สําหรับ ข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือพนักงานเทศบาลสามัญ  พนักงานจ้าง
ของเทศบาลกองช่าง  
-เป็นไปตามระเบียบดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 

2.จ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูล สถิติกองช่าง จํานวน 79,200 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูลสถิติในงานกองช่าง
จํานวน 1งาน
 -เป็นไปตามตามหนังสือ มทด่วนมากที่ มท.0808.2/ว7120 ลว.9
 ธันวาคม2559 เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)  หน้าที่  175
 ข้อ 7

3.จ้างเหมาบริการงานบริการตกแต่งและตัดกิ่งไม้ ตัดหญ้าริมทางและริม
ถนนภายในเขตเทศบาลตําบลนาคํา

จํานวน 79,200 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการงานบริการตกแต่งและตัดกิ่งไม้ ตัดหญ้า
ริมทางและริมถนนภายในเขตเทศบาลตําบลนาคํา จํานวน 1 งาน
-เป็นไปตามหนังสือ มทด่วนมากที่ มท.0808.2/ว7120 ลว.9
 ธันวาคม2559 เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ.2561-2564)  หน้าที่  175
 ข้อ 7

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ของ
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างของกองช่าง อาทิเช่น  ค่าพาหนะ ,ค่าเบี้ย
เลี้ยง,ค่าเช่าที่พัก  เป็นต้น และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทัศนศึกษาดูงาน
ในประเทศและต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายในกรณีที่เทศบาลต้องจ่ายชดใช้
ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน   ให้กับกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 40,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินภายในกองช่าง เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติตามความจําเป็น เช่น ค่าสิ่งของและค่าแรง
งาน ที่ชํารุดเสียหายตามสภาพอายุการใช้งาน หรือจําเป็นต้องบํารุงรักษา
เพื่อมิให้เกิดความเสียหายหรือทรุดโทรมกว่าเดิม ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่
เกี่ยวข้องฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752 ลงวัน
ที่ 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ รวม 146,900 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน สําหรับใช้งานกองช่าง เป็นรายจ่ายเพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น เช่น กระดาษ แฟ้ม อุปกรณ์เครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่างๆ ลวด
เย็บกระดาษ ปากกา ฯลฯ   
-เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว1536 ลว.19
 มีนาคม 2561 
เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณราย
จ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
4)พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 15,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ใช้ในงานของช่าง เช่น สว่าน กบไส
ไม้ เครื่องวัดขนาดเล็ก เทปวัดระยะ ค้อน คีม ปูน
ซีเมนต์ ทราย สังกะสี  ตะปู แปรงทาสี ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว1536 ลว.19
 มีนาคม 2561 
เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณราย
จ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
4)พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สําหรับรถยนต์หมายเลข
ทะเบียน บม 5872 ขอนแก่น ใช้ในงานกองช่าง  เป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น  เช่น หม้อแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน  นํ้ามันเบรก เพลา และอื่นๆที่
เข้าประเภทรายจ่ายนี้ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว1536 ลว.19
 มีนาคม 2561 
เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณราย
จ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
4)พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 56,900 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สําหรับรถยนต์หมายเลข
ทะเบียน บม 5872 ขอนแก่น ใช้ในงานกองช่าง เป็นรถยนต์บรรทุกขนาด
ไม่เกิน1ตัน ขับเคลื่อน 4ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ราคา 56,900
/บาท/คัน/ปี, ราคา 2.85บาท/คัน/กม. เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น เช่น  นํ้ามันดีเซล , นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันเครื่อง  นํ้ามันจารบี และ
อื่นๆที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ 
-เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว1536 ลว.19
 มีนาคม 2561
 เรื่องหลักและอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
4)พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น สี ,พู่กัน,กระดาษเขียน
โปสเตอร์,ฟิล์ม,เมมโมรีการ์ด, และอื่นๆ ที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้ สําหรับใช้
ในงานกองช่าง
-เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว1536 ลว.19
 มีนาคม 2561 
เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณราย
จ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
4)พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  สําหรับใช้ในงานกองช่าง มีลักษณะ
สภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้น
เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ เช่น หมึกสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์,อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล แผ่นดิสก์ แฮนดิไดรส์,เมาส์,คีย์บอร์ด, อุปกรณ์ต่อพ่วงสําหรับ
คอมพิวเตอร์,แผ่นวงจรอิเลคทรอนิกส์, โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และอื่นๆที่
เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ 
-เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว1536 ลว.19
 มีนาคม 2561 
เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณราย
จ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
4)พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560

งบลงทุน รวม 45,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 45,100 บาท
ครุภัณฑ์สํารวจ

1.จัดซื้อชุดทดสอบการบดอัดดิน (COMPACTION TEST) จํานวน 45,100 บาท
1.เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดทดสอบการบดอัดดิน(compaction test) 
จํานวน 1ชุด ตั้งไว้ 22,000.-บาท คุณลักษณะสังเขป ดังนี้
เป็นชุดทดสอบการบดอัดดิน เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่น
แห้ง และความชื้นของดินซึ่งบ่งชี้เปอร์เซ็นต์การบดอัดดิน ตาม
มาตรฐาน ASTM D-1557 ; AASHTO T-180 รายละเอียดทางเทคนิค
-แบบมาตรฐาน (Standard Proctor Mould) เป็นโลหะเหนียวรูปทรง
กระบอกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายในไม่น้อยกว่า 3.9 นิ้ว สูงไม่น้อย
กว่า 4.4 นิ้ว พร้อมทั้งปลอกและแผ่นฐานโลหะ ค้อนกระแทก
มาตรฐาน (Standard Compaction Rammer) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ไม่น้อยกว่า 1.9 นิ้วหนักไม่น้อยกว่า 2.4 กิโลกรัม มีระยะการกระแทกไม่
น้อยกว่า 11 นิ้ว,แบบสูงกว่ามาตรฐาน (Modified Proctor Mould) 
เป็นโลหะเหนียวรูปทรงกระบอกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายในไม่น้อย
กว่า 5.5 นิ้ว สูงไม่น้อยกว่า 4.5 นิ้ว พร้อมทั้งปลอก และแผ่นฐาน
โลหะ -ค้อนกระแทกสูงกว่า
มาตรฐาน (Modified Compaction Rammer) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ไม่น้อยกว่า 1.9นิ้ว หนักไม่น้อยกว่า 4.4 กิโลกรัม มีระยะการกระแทก
ประมาณไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว ,ค้อนยาง (Rubber Mallet) มีด้ามทําด้วย
ไม้ ,มีดปาดดิน (Straight Edge) ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 250
 มิลลิเมตร -ถาดอลูมิเนียมใส่ตัวอย่างดินขนาดไม่น้อยกว่า 300x200x50
มิลลิเมตร,ถาดผสมตัวอย่าง (Mixing tray) ขนาดไม่น้อย
กว่า 450x450x50มิลลิเมตร -อุปกรณ์ดันตัวอย่างดินออกจากแบบบดอัด
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว และ 6 นิ้ว ได้ทํางานด้วยระบบมือโยก
รายละเอียดอื่นๆ
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- รับประกันคุณภาพจากการใช้งานปกติเป็นระยะเวลา 1 ปีผู้เสนอราคา
ต้องได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 หรือมาตรฐาน
สากลใดๆ ซึ่งเป็นที่ยอมรับทั่วโลก เพื่อประโยชน์ในการให้การบริการและ
ให้คําปรึกษาภายหลังการขาย มีคู่มือการใช้งาน มอบวันส่งมอบสินค้า
-เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
2.เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดทดสอบความหนาแน่นของดินใน
สนาม(Field Density) จํานวน 1ชุด ตั้งไว้ 5,500.-บาทคุณลักษณะ
สังเขป ดังต่อไปนี้
ชุดทดสอบหาค่าความหนาแน่นของดินในสนามแบบใช้กรวย
ทราย (Sand cone test) เป็นเครื่องมือสําหรับใช้ทดสอบหาค่าความ
แน่นดินในสนาม (IN-Place Density) โดยวิธีการใช้ทรายแทน
ที่ (Sand Displacement หรือ Sand Cone Method) ตาม
มาตรฐาน ASTM D-1556 ; AASHTO T-191 มีรายละเอียดอย่างน้อย
ดังนี้
-กรวยทราย (Sand Density Cone) ทําด้วยสแตนเลส ปากกรวยมี
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว ปลายอีกข้างหนึ่งมีเกลียวสําหรับ
ต่อเข้ากับเกลียวปากขวดตรงกลางมีลิ้นสําหรับเปิดหรือปิดให้ทรายในขวด
ไหลผ่านได้อย่างอิสระ
-ขวด (Plastic Sand Jar) เป็นขวดพลาสติกปริมาตรความจุดไม่น้อย
กว่า 4 ลิตร ปากขวดมีเกลียวสําหรับต่อเข้ากับกรวยมาตรฐานได้พอ
ดี -แผ่นฐาน (Base Plate) ทําด้วยโลหะ ตรงกลางมีรูกลมทําเป็นปากก
ว้างสําหรับใช้ปากกรวยวางได้แนบสนิทพอดี ด้านบนของแผ่นฐานยกขอบ
โดยรอบ ส่วนด้านล่างเรียบ 
-สกัด (Chisel) เป็นสกัดเหล็กขนาดหน้ากว้างไม่น้อยกว่า 25
 มิลลิเมตร ยาว 300 เมตร ,ช้อน (Spoon) ใช้ตักดินขึ้นจากหลุมทดสอบ 
-ช้อนตักทราย (Sand Scoop) ทําด้วยอลูมิเนียมหล่อใช้ตักทรายทดสอบ
ในสนามมีด้ามจับมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 950 มิลลิลิตร 
3.เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องชั่ง  จํานวน 1เครื่อง ตั้งไว้ 6,600
.-บาท  คุณลักษณะสังเขป
เป็นเครื่องชั่งระบบดิจิตอล
-ชั่งได2้0กิโลกรัม ความละเอียด 1กรัม
4.เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตะแกรงร่อนวัสดุ(Sieve) จํานวน 1ชุด ตั้ง
ไว5้,500.-บาท คุณลักษณะสังเขป
-คุณลักษณะตามมาตรฐาน ASTM.
-ตะแกรงร่อนเป็นแสตนเลส ขอบตะแกรงมีทั้งทองเหลืองและแสดนเลส
5.เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมือวัดระยะทางชนิดเดินตาม
 จํานวน 1เครื่อง ตั้งไว้ 5,500.-บาท คุณลักษณะสังเขป
-เป็นเครื่องมือวัดระยะชนิดเดินตามสามารถวัดระยะได้ถึง10กิโลเมตร
-ระบบแสดงระยะสามารถเซตศูนย์ได้ที่มิเตอร์
-การวัดระยะสามารถทําได้ทั้งระบบเดินหน้าและถอยหลัง
-ตัวล้อวัดระยะมีระบบเบรกควบคุมที่มือจับและมีขาตั้งยันพื้นขณะหยุดนิ่ง
-ตัวเครื่องสามารถพับครึ่งได้สะดวกต่อการเคลื่อนย้าย
-เส้นผ่าศูนย์กลางของวงล้อมีขนาดไม่เล็กกว่า300 มิลลิเมตร
-กําหนดราคาตามท้องตลาดปัจจุบัน
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (2561-2564)แก้ไข/เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่3

งานไฟฟ้าถนน รวม 416,400 บาท
งบดําเนินงาน รวม 416,400 บาท
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ค่าใช้สอย รวม 266,400 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1.จ้างเหมาบริการงานบริการขับรถกระเช้าไฟฟ้า เพื่อบริการประชาชน จํานวน 108,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการงานบริการขับรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลข
ทะเบียน THAILAND 45 84-9977 ขอนแก่น เพื่อบริการประชาชน
จํานวน 1 งาน  
-เป็นไปตามหนังสือ มท ด่วนมากที่ มท.0808.2/ว7120 ลว.9
 ธันวาคม2559 เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ
ของ คํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน  12 เดือน 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 175
 ข้อ 7

2.จ้างเหมาบริการติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะและซ่อมบํารุงรักษาไฟฟ้า
สาธารณะ

จํานวน 158,400 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะและซ่อมบํารุง
รักษาไฟฟ้าสาธารณะจํานวน  2 งาน 
-เป็นไปตามหนังสือ มทด่วนมากที่ มท.0808.2/ว7120 ลว.9
 ธันวาคม2559 เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 175
 ข้อ7

ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ใช้ในงานกองช่าง เป็นรายจ่ายเพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น เช่น หลอดไฟ,บัลลาร์ด,สายไฟ,ไมโครเวฟ,ไฟฉาย, และอื่นๆ
ที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว1536 ลว.19
 มีนาคม 2561 
เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณราย
จ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
4)พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  ใช้ในงานกองช่าง เช่น ปูน
ซีเมนต์,หิน,อิฐ,ดิน,ทราย,หินคลุก,ท่อระบายนํ้า,ไม้,สี
แปรง,ทาสี,กระเบื้อง,จอบ,เลื่อย,เหล็ก,แอลฟัลต์ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว1536 ลว.19
 มีนาคม 2561 
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
4)พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สําหรับรถกระเช้าหมายเลข
ทะเบียน 849977  ใช้ในงานกองช่าง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น เช่น  นํ้ามันดีเซล , นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันเครื่อง  นํ้ามันจารบี และ
อื่นๆที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว1536 ลว.19
 มีนาคม 2561 
เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณราย
จ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
4)พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1.โครงการเมืองสะอาด คนในชาติมีสุข จํานวน 30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเมืองสะอาด คนในชาติมี
สุข โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ
ดําเนินโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาจัด
เตรียมสถานที่ พร้อมทําความสะอาดหลังจบกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่
เกี่ยวข้องในการดําเนินโครงการ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่  148
 ข้อ 3

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 461,620 บาท

งบบุคลากร รวม 379,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 379,320 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 379,320 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานเทศบาลสามัญพร้อมทั้งเงิน
ปรับปรุงเงินประจําปี สําหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือพนักงานเทศบาล
สามัญ สํานักปลัดฯ ตามแผนอัตรากําลังสามปี (2561-2563) พร้อมทั้ง
ฉบับปรับปรุง ตําแหน่งนักพัฒนาชุมชน จํานวน 1 อัตรา โดยคํานวณตั้ง
จ่ายไว้ไม่เกิน12 เดือน 
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือสํานักงาน กจ กท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2 ว138 ลงวัน
ที่ 30ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้าน
การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 

งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการหรือพนักงาน
เทศบาลสามัญ  ที่มีสิทธิ์เบิกได้ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ได้ ตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค0422.32/ว 257 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา/ระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523
 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  
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ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1.ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในประเทศและต่างประเทศ จํานวน 20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในประเทศและต่างประเทศ
สําหรับพนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง พนักงานจ้าง หรือบุคคลอื่นที่ได้รับคําสั่ง
เดินทางไปราชการฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบดังนี้ 
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
ของ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง  อาทิเช่น  ค่าพาหนะ ,ค่าเบี้ยเลี้ยง,ค่า
เช่าที่พัก เป็นต้นและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทัศนศึกษา ดูงานใน
ประเทศและต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายในกรณีที่เทศบาลต้องจ่ายชดใช้ความ
เสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน   ให้กับกองทุนทดแทนทดแทนผู้ประสบ
ภัยและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินที่ใช้ในงานพัฒนา
ชุมชน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติตามความจําเป็น เช่น ค่าสิ่งของ
และค่าแรงงาน ที่ชํารุดเสียหายตามสภาพอายุการใช้งาน หรือจําเป็นต้อง
บํารุงรักษาเพื่อมิให้เกิดความเสียหายหรือทรุดโทรมกว่าเดิม ตลอดจนค่า
ใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752 ลงวัน
ที่ 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้น
เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น เช่น กระดาษ แฟ้ม อุปกรณ์เครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่างๆ ลวดเย็บ
กระดาษ ปากกา ฯลฯ   
-เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว1536 ลว.19
 มีนาคม 2561 
เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณราย
จ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
4)พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์,อุปกรณ์บันทึกข้อมูล,แผ่นดิสก์ แฮ
นดิไดรส์,เมาส์,คีย์บอร์ด, อุปกรณ์ต่อพ่วงสําหรับคอมพิวเตอร์,แผ่นวงจรอิ
เลคทรอนิกส์, โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ
คอมพิวเตอร์ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว1536 ลว.19
 มีนาคม 2561 
เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณราย
จ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
4)พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560

งบลงทุน รวม 12,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 12,300 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

1.เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 2,300 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 1 ตัว ราคา 2,300
.-บาท เพื่อใช้ในงานพัฒนาชุมชน โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
-เก้าอี้สํานักงาน สีดํา ขาพลาสติก ขนาด (กว้าง*ลึก*สูง)63*70*115 
-พนักพิงและที่นั่งขึ้นโครงเหล็ก บุฟองนํ้า หุ้มหนังเทียม (PVC)
-โครงขาพลาสติก 5 แฉก ล้อพลาสติกคู่ สีดําที่วางแขนผลิตจากพลาสติก
-สามารถหมุนโยกเอนและหมุนรอบตัวได้(ระบบโยกทั้งตัว)
-ปรับระดับขึ้น-ลง ได้ด้วยระบบไฮโดรลิค (Gas Lifting)หมุนได้รอบ
-รองรับนํ้าหนักได้สูงสุด 100 กิโลกรัม
-จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาดปัจจุบัน เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข/เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1.เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือชนิด LED 
สี แบบ Network จํานวน 1 เครื่อง ราคา 10,000.-บาท ตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2561
เพื่อใช้ในงานพัฒนาชุมชน โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1.มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x 600 dpi
2.มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
3.มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
4.สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
5.มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
6.มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง
7.มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
8.มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
9.สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter , Legal และ Custom
-เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ/เกณฑ์ราคากลางดังนี้
1)โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ประจําปี พ.ศ. 2561  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)แก้ไข/เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 120,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1.โครงการส่งเสริมสนับสนุนแนะนํากลุ่มอาชีพทอพรมเช็ดเท้า จํานวน 20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนแนะนํา
กลุ่มอาชีพทอพรมเช็ดเท้า โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การใช้และการตกแต่งสถานที่  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด  ค่า
วัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่า
พิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่า
เช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร  ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็นสําหรับการ
จัดทําโครงการ ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน
ตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว6768 ลงวัน
ที่ 29 พฤศจิกายน 2560
4)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท0810.6/ว 24
 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561 
5)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
6)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ. 2561-2564)  หน้าที่ 143
 ข้อ 3

2.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในเขตเทศบาล
ตําบลนาคํา

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและแก้ปัญหาการตั้ง
ครรภ์ในวัยรุ่นในเขตเทศบาลตําบลนาคํา โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่า
ป้ายโครงการ ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าอุปกรณ์ใน
การอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการดําเนินโครงการ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน
ตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมฉบับ
ที่ 1 หน้า 82 ข้อ 2
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3.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตําบลนาคํา จํานวน 20,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตําบลนาคํา โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบไปด้วย ค่า
ป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่
เกี่ยวข้องในการจัดโครงการ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท0816.5
/ว2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมฉบับ
ที่ 1  หน้า83 ข้อ3

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

1.อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดขอนแก่น จํานวน 30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองจังหวัดขอนแก่น  ดําเนิน
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   จังหวัด
ขอนแก่น  ประจําปี 2562 จํานวน 30,000.-บาท
 -เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท0816.5
/ว2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลงวัน
ที่ 24  มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ. 2561-2564)หน้าที่ 193ข้อ 3

2.อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อําเภออุบล
รัตน์

จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภออุบลรัตน์  ดําเนิน
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อุบล
รัตน์ ประจําปี 2562 จํานวน 30,000.-บาท
-เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลงวัน
ที่ 24  มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า192ข้อ 1
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 60,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1.โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนตําบลนาคําต้านยาเสพติด จํานวน 10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนิน  โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนตําบล
นาคําต้านยาเสพติด โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย ค่าจ้างเหมา
ตกแต่งสถานที่ ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสําหรับนักกีฬา ค่าวัสดุ
อุปกรณ์กีฬา ค่าจัดซื้อเวชภัณฑ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการ
ดําเนินงานฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ. 2561-2564)  หน้าที่  191
 ข้อ 7

2.โครงการแข่งขันกีฬาอุบลรัตน์สัมพันธ์ จํานวน 50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแข่งขันกีฬาอุบลรัตน์
สัมพันธ์ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าจัดซื้อ
เวชภัณฑ์ต่างๆ เช่นผ้าเย็น นํ้ามันคลายกล้ามเนื้อ ยานวด สเปรย์ ค่าอาหาร
และเครื่องดื่มสําหรับนักกีฬา  และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการจัด
โครงการฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ. 2561-2564)  หน้าที่  97
  ข้อ 6

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 145,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1.โครงการจัดกิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์ จํานวน 100,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมประเพณีวัน
สงกรานต์ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจ้างเหมาประดับตกแต่งสถาน
ที่ ค่าจ้างเหมาเวทีพร้อมเครื่องเสียง ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสําหรับผู้
เข้าร่วมกิจกรรม ค่าป้ายไวนิล และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการดําเนิน
โครงการ ฯลฯ
-เป็นไปตามตามระเบียบ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ. 2561-2564) แก้ไข/เพิ่ม
เติม/ฉบับที่3
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งบเงินอุดหนุน รวม 45,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 45,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

1.อุดหนุนโครงการสนับสนุนการจัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ อําเภออุบล
รัตน์

จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภออุบลรัตน์  ในการดําเนิน
งานตามโครงการสนับสนุนการจัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ อําเภอ
อุบลรัตน์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 15,000.-บาท
-เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลงวัน
ที่ 24  มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า189 ข้อ5

2.อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี ราชพิธี อําเภออุบลรัตน์ จํานวน 15,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภออุบลรัตน์  ในการดําเนิน
งานตามโครงการจัดงานรัฐพิธี ราชพิธี อําเภออุบลรัตน์ จํานวน 15,000
.-บาท
-เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลงวัน
ที่ 24  มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า186 ข้อ 1

3.อุดหนุนโครงการสนับสนุนร่วมกิจกรรมจัดงานเทศกาลไหมนานาชาติ 
ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น

จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภออุบลรัตน์  ในการดําเนิน
งานตามโครงการสนับสนุนร่วมกิจกรรมจัดงานเทศกาลไหมนานา
ชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น จํานวน 15,000
.-บาท
-เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลงวัน
ที่ 24  มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)หน้า188 ข้อ3
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 817,300 บาท

งบลงทุน รวม 817,300 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 817,300 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาคํา หมู่ที่ 
1 ตําบลนาคํา อําเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

จํานวน 100,000 บาท

ตั้งไว้ 100,000.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน บ้านนาคํา  หมู่ที่ 1 สายซอยหลังโรงเรียนนาคํา   ขนาดผิว
จราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 39.00 เมตร หนา 0.15เมตร หรือมีพื้นที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 156 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้าง
ละ 0.50เมตร รายละเอียดโครงการตามแบบแปลนที่เทศบาล ตําบลนาคํา
กําหนด  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า108 ข้อ 3

2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกุดกระหน
วน หมู่ที่ 3 ตําบลนาคํา อําเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

จํานวน 188,600 บาท

ตั้งไว้ 188,600.- บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน บ้านกุดกระหนวน  หมู่ที่ 3  จุดที่ 1 สายซอยหน้าโรงเรียน
กุดกระหนวน ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00เมตร ยาว 22.00
 เมตร หนา 0.15เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 88 ตาราง
เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร จุดที่ ๒ สายซอยหน้า
โรงเรียน กุดกระหนวน ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 70.50
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 211.50ตาราง
เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดโครงการ
ตามแบบแปลน ที่เทศบาลตําบลนาคํากําหนด 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี  (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับ
ที่ 2หน้า 91 ข้อ 18

3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไหล 
หมู่ที่ 4 ตําบลนาคํา อําเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

จํานวน 100,000 บาท

ตั้งไว้ 100,000.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไหล  หมู่ที่ 4  สายซอยหน้าวัดป่า   ขนาดผิว
จราจร กว้าง 4.00เมตร ยาว 39.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 156ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้าง
ละ 0.50 เมตร รายละเอียดโครงการตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลนาคํา
กําหนด 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า115
 ข้อ 13

4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านสัมพันธ์ หมู่
ที่ 7 ตําบลนาคํา อําเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

จํานวน 98,900 บาท

ตั้งไว้ 98,900.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภาย
ในหมู่บ้าน บ้านสัมพันธ์  หมู่ที่ 7  สายคุ้มดอนยาง   ขนาดผิว
จราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 32.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 160 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้าง
ละ 0.50 เมตร รายละเอียดโครงการตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลนาคํา
กําหนด 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า121
 ข้อ 25
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5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเล้า หมู่ที่ 8 
ตําบลนาคํา อําเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

จํานวน 100,000 บาท

ตั้งไว้ 100,000.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน บ้านเล้า  หมู่ที่ 8 สายซอยข้างวัด  ขนาดผิว
จราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 39.00เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 156 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้าง
ละ 0.50 เมตร รายละเอียดโครงการตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลนาคํา
กําหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับ
ที่ 2 หน้า102 ข้อ 33

6.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแวง 
หมู่ที่ 10 ตําบลนาคํา อําเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

จํานวน 129,800 บาท

ตั้งไว้ 129,800.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแวง  หมู่ที่ 10 สายซอยสระหนองพุก ขนาดผิว
จราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 48.00 เมตร หนา 0.15เมตร หรือมีพื้นที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 192 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้าง
ละ 0.50เมตร รายละเอียดโครงการตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลนาคํา
กําหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับ
ที่ 2
หน้า113 ข้อ 53

7.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาคําน้อย 
หมู่ที่ 12 ตําบลนาคํา อําเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

จํานวน 100,000 บาท

ตั้งไว้ 100,000.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน บ้านนาคําน้อย  หมู่ที่ 12 สายซอยข้างวัดนาคํา   ขนาดผิว
จราจร กว้าง 3.50 เมตร ยาว 47.00 เมตร หนา 0.15เมตร หรือมีพื้นที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 164.50 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้าง
ละ 0.50 เมตร รายละเอียดโครงการตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลนาคํา
กําหนด  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า133
 ข้อ 43

แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและป่าไม้ รวม 70,000 บาท

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

1. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบไปด้วยค่าป้ายโครงการ ค่ากล้าพันธุ์ไม้ ค่า
อาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการดําเนิน
โครงการ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท0891.4/ว164 ลงวันที่ 26 มกราคม 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ. 2561-2564)  หน้าที่ 149
 ข้อ 1
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2.โครงการรักษ์นํ้า รักป่า รักแผ่นดิน จํานวน 20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรักษ์นํ้า รักป่า รักแผ่น
ดิน ตามพระราชเสาวนีย์ฯ เฉลิมพระเกียรติ 87 พรรษา สมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ประจําปี 2562 โดยมีค่าใช้
จ่ายประกอบไปด้วยค่าป้ายโครงการ ค่ากล้าพันธุ์ไม้ ค่าอาหารและเครื่อง
ดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการดําเนินโครงการ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)แก้ไข/เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่3

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 13,307,728 บาท

งบกลาง รวม 13,307,728 บาท
งบกลาง รวม 13,307,728 บาท
ค่าชําระหนี้เงินต้น จํานวน 743,263 บาท

1. ค่าชําระหนี้เงินต้น ได้ประมาณการรายจ่ายไว้เป็นเงิน 743,263
.-บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้
    1.1  ชําระหนี้ตามสัญญาเลขที่ 1304/120/2556 ลว.13
 กันยายน 2556  กําหนดผ่อนชําระ 10  งวด  งวดนี้เป็นงวดที่ 5  แยก
เป็นเงินต้น   371,114.33บาท
   1.2 ชําระหนี้ตามสัญญาเลขที่ 1594/37/2559 ลว.10 ก.พ. 2559
  กําหนดผ่อนชําระ   10  งวด   งวดนี้เป็นงวดที่  3  แยกเป็นเงิน
ต้น   372,148.29บาท ดังนั้นจึงขอตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้     เป็น
เงิน 743,263.-บาท   

ค่าชําระดอกเบี้ย จํานวน 171,294 บาท
1. ค่าชําระดอกเบี้ย ได้ประมาณการรายจ่ายไว้เป็นเงิน  171,294
.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่าย  ดังนี้
     1.1 ชําระดอกเบี้ยเงินกู้ตามสัญญาเลขที่ 1304/120/2556 ลว.13
 กันยายน 2556   กําหนดผ่อนชําระ 10 งวด งวดนี้เป็นงวดที่  5 แยกเป็น
ดอกเบี้ย  72,015.59-บาท   
  1.2  ชําระดอกเบี้ยเงินกู้ ตามสัญญาเลขที่ 1594/37/2559 ลว.10 ก.พ
. 2559  กําหนดผ่อนชําระ   10  งวด   งวดนี้เป็นงวดที่   3  แยกเป็น
ดอกเบี้ย   99,278.03.-บาท ดังนั้นจึงขอตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้เป็น
เงิน 171,294.- บาท   
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เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 15,108 บาท
- เพื่อจ่ายสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมให้พนักงานจ้างของเทศบาลตําบล
นาคํา  ในอัตราร้อยละ  5 ของค่าจ้างพร้อมกับหักค่าจ้างของพนักงาน
จ้าง ส่งเป็นเงินสมทบในอัตราเดียวกัน
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)  พระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ. 2533  
2)  หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด  ที่ มท 0809.5/ว
 9  ลงวันที่  22  มกราคม 2557  เรื่อง การจ่ายเบี้ยประกันสังคมของ
พนักงานจ้าง 
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุดที่ มท 0809.5/ว
 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) 
4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989  ลงวัน
ที่  31  พฤษภาคม  2560  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว
 1326 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป
สําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็ก  รายการเงินเดือน  เงินสวัสดิการสําหรับ
ข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก เงินค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพ และเงิน
ประกันสังคมสําหรับพนักงานจ้าง

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 8,118,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยผู้สูงอายุ    ตั้งไว้ 8,118,000.- บาท  จํานวน 1,032
คน    โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ 12  เดือน 
-เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน
ตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว6768 ลงวัน
ที่ 29 พฤศจิกายน 2560
4)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท0810.6/ว 24
 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ. 2561-2564)  หน้าที่ 99
 ข้อ 3

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 1,852,800 บาท
1.เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยผู้พิการ  ตั้งไว้ 1,852,800.-บาท   เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยผู้
พิการ จํานวน 193 คน ในอัตราคนละ  800.-บาท ต่อเดือน  โดยคํานวณ
ตั้งจ่ายไว้   12  เดือน  (193x12x800=1,852,800บาท  )
-เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน
ตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว6768 ลงวัน
ที่ 29 พฤศจิกายน 2560
4)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท0810.6/ว 24
 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ. 2561-2564)  หน้าที่ 98
 ข้อ 2
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เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยผู้ป่วยโรคเอดส์    ตั้งไว้  30,000.- บาท   เพื่อจ่ายเป็น
เบี้ยผู้ป่วยโรคเอดส์  จํานวน 5 คน ในอัตราคนละ  500.-บาท ต่อ
เดือน โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน เป็นเงินทั้งสิ้น30,000
.บาท(500x5x12=30,000)   
-เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน
ตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว6768 ลงวัน
ที่ 29 พฤศจิกายน 2560
4)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท0810.6/ว 24
 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ. 2561-2564)  หน้าที่  98
 ข้อ 1

สํารองจ่าย จํานวน 1,333,591 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัยกรณีฉุกเฉินการส่ง
เสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตโรคติดต่อหรือโรคระบาดในท้องถิ่น หรือการ
บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านั้น เช่น การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย นํ้าป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัย
หนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่าและหมอกควัน และโรคติดต่อฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย/ข้อบังคับ/หนังสือสั่งการดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน
ตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560

 2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว667 ลงวัน
ที่ 12 มีนาคม 2545

3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3215 ลงวันที่ 6
 มิถุนายน 2559

4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว0684 ลงวัน
ที่  8 กุมภาพันธ์ 2560

5)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว 76
 ลงวันที่ 13 มกราคม 2558

6)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท0810.4/ว526
 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2560

7)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4
/ว1064 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560

8)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4
/ว1173 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2560

9)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4
/ว1520 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2560
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ. 2561-2564)  หน้าที่ 85
  ข้อ 1
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน
1. เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล จํานวน 500,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล จํานวนร้อยละ 10
 ของเงินสะสมประจําปีงบประมาณ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย/ข้อ
บังคับ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

2. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาล
ตําบลนาคํา

จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที่เทศบาลตําบลนาคํา  โดยคํานวณตั้งจ่ายในอัตราไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 50  ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ 
- เป็นไปตามประกาศ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  เรื่อง  หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหาร
จังหวัด  เทศบาล  และองค์การบริหารส่วนตําบลในการให้บริการ
สาธารณะ  ลงวันที่  23  พฤศจิกายน  2552
2) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหน
ดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินงานและ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ
. 2557
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24
 มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท 0891.3/ว 1263  ลงวัน
ที่  30  พฤษภาคม  2557  
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1201  ลง
วันที่  30  มิถุนายน 2553  เรื่อง สอบถามการตั้งงบประมาณหมวดเงินอุด
หนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0891.3/ว
 2199  ลงวันที่  10 พฤศจิกายน 2552  เรื่อง การดําเนินงานกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ
8) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0891.3/ว 1514  ลง
วันที่  26  กรกฎาคม  2554  
9) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่  มท 0891.3/ว
 1202  ลงวันที่  17  กรกฎาคม  2557  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รายการเงินอุดหนุน
ทั่วไป : สําหรับสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ และการสนับสนุนการ
บริการสาธารณสุข และรายการรายจ่ายที่เป็นภาระผูกพัน (การสบทบกอง
ทุนหลักประกันสุขภาพ)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ. 2561-2564)  หน้าที่ 100
 ข้อ 4
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 343,672 บาท
-เพื่อจ่ายเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท)
-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2542 และหนังสือสํานักงาน
กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก  ที่    มท
 0808.5/ว 41  ลงวันที่  13  กันยายน 2553  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
ส่งเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท
.) ประจําปี 2555โดยคํานวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของเงินราย
ได้ ประจําปีตามงบประมาณทั่วไป (ปีงบประมาณ 2560 )ไม่รวมรายได้
จากพันธบัตร เงินกู้  เงินผู้มีอุทิศให้และเงินอุดหนุนต่าง ๆ(รายรับจริงปีงบ
ประมาณ 2560 คือ 17,183,578.19x 2%=343,671.56)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2500
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2546  
3) หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ด่วน
มาก ที่ มท 0808.5/ว 29 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม  2560  เรื่อง  ซักซ้อม
การส่งเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
4) หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ด่วน
มาก ที่ มท 0808.5/ว 30 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม  2560  
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