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ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

เทศบาลตําบลนาคํา
อําเภออุบลรัตน  จังหวัดขอนแก่น



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลนาคํา

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นของเทศบาลตําบลนาคํา จะไดเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปตอสภาเทศบาลตําบลนาคําอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทองถิ่นเทศบาลตําบลนาคํา จึงขอชี้
แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนิน
การ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 19,900,020.12 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 10,546,624.12 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 14,181,536.36 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 
บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 3,404,500.62 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2564 องค์กรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.1 รายรับจริง จํานวน 38,607,923.53 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 78,909.80 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 38,508.90 บาท

หมวดรายไดจากทรัพย์สิน จํานวน 207,686.85 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 92,400.30 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 18,756,234.68 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 19,434,183.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 24,948.00 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 35,868,038.07 บาท ประกอบดวย



งบกลาง จํานวน 13,005,683.70 บาท

งบบุคลากร จํานวน 10,150,740.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 7,813,793.92 บาท

งบลงทุน จํานวน 2,627,740.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 2,270,080.45 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 24,948.00 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 4,522,839.00 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลนาคํา
อําเภออุบลรัตน  จังหวัดขอนแกน

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 78,909.80 147,000.00 49,900.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

38,508.90 28,000.00 31,500.00

หมวดรายได้จากทรัพยสิน 207,686.85 200,000.00 200,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 92,400.30 211,000.00 140,500.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 417,505.85 586,000.00 421,900.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 18,756,234.68 20,150,000.00 19,750,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

18,756,234.68 20,150,000.00 19,750,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 19,434,183.00 20,085,452.00 20,868,408.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

19,434,183.00 20,085,452.00 20,868,408.00

รวม 38,607,923.53 40,821,452.00 41,040,308.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลนาคํา
อําเภออุบลรัตน  จังหวัดขอนแกน

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 13,005,683.70 13,762,858.00 14,338,530.00

งบบุคลากร 10,150,740.00 12,621,780.00 11,877,990.00

งบดําเนินงาน 7,813,793.92 10,289,534.00 9,101,848.00

งบลงทุน 2,627,740.00 1,877,280.00 3,250,940.00

งบเงินอุดหนุน 2,270,080.45 2,270,000.00 2,471,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 35,868,038.07 40,821,452.00 41,040,308.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ
เทศบาลตําบลนาคํา

อําเภออุบลรัตน  จังหวัดขอนแก่น



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตําบลนาคํา
อําเภออุบลรัตน  จังหวัดขอนแก่น

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 12,392,360

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,952,440

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 6,393,208

แผนงานสาธารณสุข 416,000

แผนงานสังคมสงเคราะห 430,000

แผนงานเคหะและชุมชน 2,351,530

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 122,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 165,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,434,240

แผนงานการเกษตร 45,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 14,338,530

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 41,040,308



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลนาคํา

อําเภออุบลรัตน  จังหวัดขอนแกน

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 14,338,530 14,338,530
    งบกลาง 14,338,530 14,338,530

หน้า : 1/8



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 6,971,490 362,640 1,125,630 199,200 8,658,960
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,624,640 0 0 0 2,624,640

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,346,850 362,640 1,125,630 199,200 6,034,320

งบดําเนินงาน 2,002,800 234,000 1,213,000 66,000 3,515,800
    คาตอบแทน 293,000 36,000 149,000 36,000 514,000

    คาใช้สอย 1,439,800 178,000 530,000 15,000 2,162,800

    คาวัสดุ 270,000 20,000 130,000 15,000 435,000

    คาสาธารณูปโภค 0 0 404,000 0 404,000

งบลงทุน 45,900 0 131,700 0 177,600
    คาครุภัณฑ 45,900 0 131,700 0 177,600

งบเงินอุดหนุน 40,000 0 0 0 40,000
    เงินอุดหนุน 40,000 0 0 0 40,000

รวม 9,060,190 596,640 2,470,330 265,200 12,392,360

หน้า : 2/8



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน

งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

รวม

งบบุคลากร 379,440 0 379,440
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 379,440 0 379,440

งบดําเนินงาน 266,000 1,202,000 1,468,000
    คาตอบแทน 78,000 50,000 128,000

    คาใช้สอย 168,000 942,000 1,110,000

    คาวัสดุ 20,000 210,000 230,000

งบลงทุน 5,000 100,000 105,000
    คาครุภัณฑ 5,000 100,000 105,000

รวม 650,440 1,302,000 1,952,440

หน้า : 3/8



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 754,200 1,254,960 2,009,160
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 754,200 1,254,960 2,009,160

งบดําเนินงาน 352,600 2,057,448 2,410,048
    คาตอบแทน 154,600 50,000 204,600

    คาใช้สอย 173,000 907,700 1,080,700

    คาวัสดุ 25,000 1,099,748 1,124,748

งบเงินอุดหนุน 0 1,974,000 1,974,000
    เงินอุดหนุน 0 1,974,000 1,974,000

รวม 1,106,800 5,286,408 6,393,208

หน้า : 4/8



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบดําเนินงาน 156,000 156,000
    คาใช้สอย 96,000 96,000

    คาวัสดุ 60,000 60,000

งบเงินอุดหนุน 260,000 260,000
    เงินอุดหนุน 260,000 260,000

รวม 416,000 416,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบดําเนินงาน 330,000 330,000
    คาใช้สอย 330,000 330,000

งบเงินอุดหนุน 100,000 100,000
    เงินอุดหนุน 100,000 100,000

รวม 430,000 430,000

หน้า : 5/8



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าและประปา
งานกําจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล
รวม

งบบุคลากร 830,430 0 0 830,430
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 830,430 0 0 830,430

งบดําเนินงาน 699,000 188,000 100,000 987,000
    คาตอบแทน 268,000 0 0 268,000

    คาใช้สอย 276,000 108,000 100,000 484,000

    คาวัสดุ 155,000 80,000 0 235,000

งบลงทุน 34,100 0 500,000 534,100
    คาครุภัณฑ 34,100 0 0 34,100

    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 0 0 500,000 500,000

รวม 1,563,530 188,000 600,000 2,351,530

หน้า : 6/8



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 45,000 45,000
    คาใช้สอย 45,000 45,000

งบเงินอุดหนุน 77,000 77,000
    เงินอุดหนุน 77,000 77,000

รวม 122,000 122,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 115,000 30,000 145,000
    คาใช้สอย 115,000 30,000 145,000

งบเงินอุดหนุน 0 20,000 20,000
    เงินอุดหนุน 0 20,000 20,000

รวม 115,000 50,000 165,000

หน้า : 7/8



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานก่อสร้าง รวม

งบลงทุน 2,434,240 2,434,240
    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 2,434,240 2,434,240

รวม 2,434,240 2,434,240
แผนงานการเกษตร

งานงบ งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบดําเนินงาน 45,000 45,000
    คาใช้สอย 30,000 30,000

    คาวัสดุ 15,000 15,000

รวม 45,000 45,000

หน้า : 8/8



แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 12,392,360

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,952,440

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 6,393,208

แผนงานสาธารณสุข 416,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 430,000

แผนงานเคหะและชุมชน 2,351,530

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 122,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 165,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,434,240

แผนงานการเกษตร 45,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 14,338,530

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 41,040,308

               โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 รวมฉบับแก้ไขจนถึงปัจจุบัน มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความ
เห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลนาคํา และโดยเห็นชอบของผู้วาราชการจังหวัดขอนแกน

ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกวา เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เปนต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 41,040,308 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 41,040,308 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อ 5 งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลนาคํา
อําเภออุบลรัตน  จังหวัดขอนแก่น





รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลนาคํา
อําเภออุบลรัตน  จังหวัดขอนแกน

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565
หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 50,163.17 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงทองที่ 112,804.85 65,115.80 97,000.00 -79.48 % 19,900.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 0.00 10,574.00 50,000.00 -60.00 % 20,000.00
     ภาษีป้าย 3,820.00 3,220.00 0.00 100.00 % 10,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 166,788.02 78,909.80 147,000.00 49,900.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 1,513.20 1,716.90 2,000.00 -25.00 % 1,500.00
     คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล 0.00 0.00 0.00 100.00 % 3,000.00
     คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิว เพื่อ
การโฆษณา

560.00 250.00 1,000.00 -50.00 % 500.00

     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 2,203.00 1,323.00 2,000.00 50.00 % 3,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 1,180.00 720.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 650.00 981.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาปรับการผิดสัญญา 0.00 12,900.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

19,300.00 19,210.00 20,000.00 0.00 % 20,000.00

     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 0.00 162.00 0.00 100.00 % 500.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     คาใบอนุญาตอื่น ๆ 0.00 1,246.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 25,406.20 38,508.90 28,000.00 31,500.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย 206,726.33 207,686.85 200,000.00 0.00 % 200,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 206,726.33 207,686.85 200,000.00 200,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     เงินที่มีผูอุทิศให 298.00 0.00 1,000.00 -50.00 % 500.00
     คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง 0.00 0.00 60,000.00 -100.00 % 0.00
     คาเขียนแบบแปลน 0.00 0.00 0.00 100.00 % 40,000.00
     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 157,350.00 92,400.30 150,000.00 -33.33 % 100,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 157,648.00 92,400.30 211,000.00 140,500.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต 639,233.65 643,913.39 600,000.00 -16.67 % 500,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 9,351,569.68 8,688,045.95 9,300,000.00 0.00 % 9,300,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 3,300,119.44 3,181,692.02 3,300,000.00 0.00 % 3,300,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 137,465.26 154,986.94 140,000.00 7.14 % 150,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 5,799,127.49 5,067,331.38 5,700,000.00 -5.26 % 5,400,000.00
     คาภาคหลวงแร 60,104.42 38,228.55 60,000.00 -16.67 % 50,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 221,759.34 188,230.45 200,000.00 0.00 % 200,000.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

872,219.00 793,806.00 850,000.00 0.00 % 850,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 20,381,598.28 18,756,234.68 20,150,000.00 19,750,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป 18,596,222.00 19,434,183.00 20,085,452.00 3.90 % 20,868,408.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 18,596,222.00 19,434,183.00 20,085,452.00 20,868,408.00
รวมทุกหมวด 39,534,388.83 38,607,923.53 40,821,452.00 41,040,308.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลนาคํา

อําเภออุบลรัตน  จังหวัดขอนแกน

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 41,040,308   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 49,900 บาท
ภาษีบํารุงทองที่ จํานวน 19,900 บาท

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง จํานวน 20,000 บาท

ภาษีป้าย จํานวน 10,000 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 31,500 บาท
คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 1,500 บาท

คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล จํานวน 3,000 บาท

คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิว เพื่อการ
โฆษณา

จํานวน 500 บาท

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 3,000 บาท

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 1,000 บาท

คาธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 1,000 บาท

คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 20,000 บาท

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 500 บาท

คาใบอนุญาตอื่น ๆ จํานวน 1,000 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 200,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 200,000 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 140,500 บาท
เงินที่มีผูอุทิศให จํานวน 500 บาท

คาเขียนแบบแปลน จํานวน 40,000 บาท

รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 100,000 บาท
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รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 19,750,000 บาท

ภาษีรถยนต จํานวน 500,000 บาท

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 9,300,000 บาท

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ จํานวน 3,300,000 บาท

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 150,000 บาท

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 5,400,000 บาท

คาภาคหลวงแร จํานวน 50,000 บาท

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 200,000 บาท

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 850,000 บาท
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รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 20,868,408 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 20,868,408 บาท

มีรายการดังตอไปนี้
1.เงินอุดหนุนทั่วไปดําเนินการตามอํานาจหนาที่และภารกิจถาย
โอน  เปนจํานวน 3,810,000บาท
2.สนับสนุนอาหารเสริม(นม) (โรงเรียนในสังกัด สพฐ และ ศพด
) เปนจํานวน 1,034,748 บท   
3.สนับสนุนอาหารกลางวัน (โรงเรียนในสังกัด สพฐ และ ศพด
) เปนจํานวน 2,334,150 บาท
4.การจัดการศึกษาภาคบังคับ(เงินเดือนครูและคาจาง
ประจํา)                
       4.1เงินเดือนครูเทศบาล   878,640 บาท
       4.2เงินวิทยฐานะ     84,000 บาท
       4.3คาตอบแทนพนักงานจาง 244,320บาท
       4.4 เงินเพิ่มตางๆของพนักงานจาง 48,000บาท
                                     รวมเปนจํานวน  1,254,960 บาท
5.คาประกันสังคมครูผูดูแลเด็ก     เปนจํานวน     20,000 บาท
6.เงินอุดหนุนคาใชจายการจัดการศึกษา  เปนจํานวน  119,000
บาท
7.คาอุปกรณการเรียน,เครื่องแบบ,คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน  เปน
จํานวน   39,550บาท
8.เบี้ยผูสูงอายุ    เปนจํานวน   9,700,000บาท
9.เบี้ยผูพิการ     เปนจํานวน  2,200,000บาท
10.เบี้ยผูปวยเอดส    เปนจํานวน  30,000บาท
11โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข  เปนจํานวน  260,000
บาท
12โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา  เปน
จํานวน  66,000บาท.
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

คาชําระหนี้เงินกู 743,262.62 765,560.5 796,528 2.49 % 816,376

คาชําระดอกเบี้ย 171,293.62 148,995.74 118,030 -27.89 % 85,114

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 14,136 13,160 20,000 -26.92 % 14,616

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 596 580 600 -100 % 0

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 8,076,900 8,356,500 9,183,600 5.62 % 9,700,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,743,200 1,890,400 2,100,000 4.76 % 2,200,000

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ 30,000 30,000 30,000 20 % 36,000

เงินสํารองจาย 1,166,775.5 702,100 300,000 0 % 300,000

รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 0 100 % 403,428

1. เงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล 540,919.3 542,218.56 342,000 60.82 % 550,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลนาคํา
อําเภออุบลรัตน์    จังหวัดขอนแกน
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

2. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับทองถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตําบลนาคํา

139,725 140,647.5 200,000 0 % 200,000

3.คาใชจายในการจัดการจราจร 0 0 50,000 -100 % 0

3.เงินสมทบกองทุนทดแทนเป็นรายปีคุม
ครองลูกจาง

0 0 0 100 % 976

เงินบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย 0 0 0 100 % 32,020

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถิ่น (กบท.)

370,950 415,521.4 622,700 -100 % 0

รวมงบกลาง 12,997,758.04 13,005,683.7 13,763,458 14,338,530
รวมงบกลาง 12,997,758.04 13,005,683.7 13,763,458 14,338,530
รวมงบกลาง 12,997,758.04 13,005,683.7 13,763,458 14,338,530

รวมแผนงานงบกลาง 12,997,758.04 13,005,683.7 13,763,458 14,338,530
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น

695,520 695,520 695,520 0 % 695,520

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 120,000 120,000 120,000 0 % 120,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 120,000 120,000 120,000 0 % 120,000
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คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

198,720 198,720 198,720 0 % 198,720

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น

1,490,400 1,490,400 1,490,400 0 % 1,490,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,624,640 2,624,640 2,624,640 2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 2,993,930 3,671,940 5,258,960 -24.3 % 3,980,850

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

150,425 152,600 143,700 -3.97 % 138,000

เงินประจําตําแหนง 186,000 192,000 288,000 -20.83 % 228,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,330,355 4,016,540 5,690,660 4,346,850
รวมงบบุคลากร 5,954,995 6,641,180 8,315,300 6,971,490

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 543,650 -100 % 0

คาเบี้ยประชุม 5,684 6,496 20,000 0 % 20,000

คาเชาบาน 192,000 254,500 384,000 -40.63 % 228,000
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผูบริหารทองถิ่น 0 0 0 100 % 40,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 5,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 75,800 25,000 80,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 273,484 285,996 1,027,650 293,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

1.คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนใน
ประเทศและตางประเทศ

94,700 47,100 100,000 -50 % 50,000

2. คาจางจัดทําสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์
และเผยแพร  

2,000 5,958 5,000 -100 % 0

2.คาจางเหมาบริการอื่นๆ ตามอํานาจหนาที่ 0 0 0 100 % 1,168,800

3. คาปรับปรุง/เชื่อมตอระบบ Internet  9,000 9,000 12,000 -100 % 0

4. คาจางเหมาบริการอื่น ๆ 1,000 9,554 0 0 % 0

4.คาจางเหมาบริการอื่นๆ ตามอํานาจหนาที่ 0 0 1,242,400 -100 % 0

5. คาจางเหมาบริการรักษาความปลอดภัย
สถานที่ราชการและทรัพย์สินอื่นๆ

108,000 108,000 0 0 % 0

5.คาติดตั้งโทรศัพท์ เครื่องรับสัญญาณตางๆ 
ภายในสํานักงาน

0 0 50,000 -100 % 0
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6.คาจางเหมาบริการรักษาความสะอาด
อาคารสํานักงานเทศบาลตําบลนาคํา,หอง
ประชุมพรอมทั้งหองน้ําทั้งหมด    

311,500 316,161 0 0 % 0

6.คาเชาเครื่องถายเอกสาร สําหรับใชใน
สํานักงาน

0 0 28,800 -100 % 0

7. คาจางเหมาบริการดูแลรักษาตนไม 
สนามหญา ตัดกิ่งไม  ตัดหญาภายในบริเวณ
สํานักงานเทศบาลตําบลนาคําและถนนหนา
สํานักงานเทศบาลตําบลนาคํา

387,420 396,000 0 0 % 0

8. คาจางเหมาบริการ งานบริการขับรถยนต์
สวนกลาง  หมายเลขทะเบียน ขง 6100  
ขอนแกน  

108,000 108,000 0 0 % 0

9. คาจางเหมาบริการขับรถยนต์สวนกลาง 
(รถตู) หมายเลขทะเบียน นข 8284 
ขอนแกน 

108,000 108,000 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 12,375 10,675 40,000 -50 % 20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1. คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 116,798 52,304 80,000 -50 % 40,000

2. โครงการจัดกิจกรรมในวันสําคัญของ
สถาบันชาติ พระมหากษัตริย์

220,000 137,920 80,000 -50 % 40,000

3.โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันทองถิ่น
ไทย

0 0 0 100 % 10,000
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3.โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันทองถิ่น
ไทยหรือวันเทศบาล

0 0 5,000 -100 % 0

4.โครงการศูนย์ชวยเหลือทางกฎหมาย 0 0 0 100 % 5,000

4.โครงการศูนย์ใหความชวยเหลือทาง
กฎหมาย

0 0 20,000 -100 % 0

5.โครงการตออายุโดเมนชื่อเว๊ปไซต์และ
บริการพื้นที่เว็บโฮสติ้ง เทศบาลตําบลนาคํา

0 0 9,000 0 % 9,000

6.โครงการศูนย์ชวยเหลือทางกฎหมาย 20,000 0 0 0 % 0

6.โครงการสงเสริมสนับสนุนการเลือกตั้งผู
บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลนาคํา

0 0 374,132 -100 % 0

6.โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 
สําหรับบุคลากรของเทศบาลตําบลนาคํา

0 0 0 100 % 5,000

7.โครงการจิตอาสาทําดีเพื่อพอ 20,000 0 0 0 % 0

7.โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน

0 0 0 100 % 15,000

7.โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม สําหรับ
บุคลากรของเทศบาลตําบลนาคํา 

0 0 15,000 -100 % 0

8.โครงการจิตอาสา ทําดีดวยหัวใจ 0 0 0 100 % 10,000

8.โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน

0 0 100,000 -100 % 0

9.โครงการจิตอาสา ทําดีดวยหัวใจ  0 0 10,000 -100 % 0
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โครงการจางทําและบริการพื้นที่เก็บฐาน
ขอมูลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

0 0 7,000 -100 % 0

โครงการจางทําและบริการพื้นที่เก็บฐาน
ขอมูลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพี่อ
ตอบสนองตอธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

0 0 0 100 % 7,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 127,068.44 102,113.53 125,000 -52 % 60,000

รวมค่าใช้สอย 1,645,861.44 1,410,785.53 2,303,332 1,439,800
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 140,708 202,853 200,000 -60 % 80,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 3,550 1,960 20,000 -75 % 5,000

วัสดุงานบานงานครัว 33,342 64,417 86,000 -76.74 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 27,200 6,220 30,000 -83.33 % 5,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 152,715.1 141,454.6 120,000 -16.67 % 100,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 72,208 169,543.38 130,000 -53.85 % 60,000

รวมค่าวัสดุ 429,723.1 586,447.98 586,000 270,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 20,000 0
รวมงบดําเนินงาน 2,349,068.54 2,283,229.51 3,936,982 2,002,800
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1.จัดซื้อเกาอี้ทํางาน 0 0 14,500 -100 % 0

1.จัดซื้อตูเหล็กแบบ 2 บาน  0 16,500 0 0 % 0

1.จัดซื้อโต๊ะทํางาน ระดับปฏิบัติ
การ-ชํานาญการ

6,000 0 0 0 % 0

2.จัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์  0 30,000 0 0 % 0

2.จัดซื้อพัดลมติดผนัง 0 0 1,500 -100 % 0

3.จัดซื้อเครื่องปรับอากาศพรอมติดตั้ง 0 0 28,000 -100 % 0

จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน 0 25,900 0 0 % 0

จัดซื้อเตนท์ผาใบ ตั้งไว 120,000.-บาท 
จํานวน 4 หลัง คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 

0 120,000 0 0 % 0

จัดซื้อโต๊ะทํางานระดับปฏิบัติการ-ชํานาญ
การ

0 4,600 0 0 % 0

จัดซื้อโต๊ะประชาสัมพันธ์ ใชในสํานักงาน
เทศบาลตําบลนาคํา

0 0 6,500 -100 % 0

จัดซื้อโต๊ะหมูบูชา 0 0 0 100 % 8,400

จัดซื้อผามานพรอมอุปกรณ์ติดตั้ง ราคา 
50,000 บาท เพื่อติดตั้งผามานในหอง
ประชุมเทศบาลตําบลนาคํา

0 0 50,000 -100 % 0
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ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซื้อปมน้ําบาดาล พรอมติดตั้ง จํานวน ๑ 
ชุด

0 12,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

จัดซื้อเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ 0 0 0 100 % 28,000

จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ 
Smart TV

0 8,600 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

จัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง 0 0 0 100 % 9,500

จัดซื้อตูทําน้ํารอนน้ําเย็น ใชในสํานักงาน
เทศบาลตําบลนาคํา

0 0 4,800 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

1.เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 10,000 0 0 0 % 0

1.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุ๊ก 0 0 16,000 -100 % 0

1.จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า 0 34,800 0 0 % 0

2.จัดซื้ออุปกรณ์สแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บ
เอกสารระดับศูนย์บริการ 

0 18,000 0 0 % 0

จัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน ๑ เครื่อง เพื่อใช
ในงานตรวจสอบภายใน

0 30,000 0 0 % 0
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จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ จํานวน ๑ เครื่อง เพื่อใชใน
งานตรวจสอบภายใน

0 4,300 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน ๓ เครื่อง 0 17,400 0 0 % 0

จัดซื้ออุปกรณ์อานบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(SMART CARD READER)

700 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

1.คาซอมแซม คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์  

0 0 100,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 16,700 322,100 221,300 45,900
รวมงบลงทุน 16,700 322,100 221,300 45,900

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดงานรัฐพิธี และงานพิธีเนื่องใน
โอกาสสําคัญ ประจําปีงบประมาณ 2565

0 0 0 100 % 40,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 40,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 40,000

รวมงานบริหารทั่วไป 8,320,763.54 9,246,509.51 12,473,582 9,060,190
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 320,640 0 0 100 % 362,640

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 320,640 0 0 362,640
รวมงบบุคลากร 320,640 0 0 362,640

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบาน 36,000 0 0 100 % 36,000

รวมค่าตอบแทน 36,000 0 0 36,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

1. คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนใน
ประเทศและตางประเทศ

6,300 0 0 100 % 5,000

2. คาเย็บหนังสือหรือเขาปก และถาย
เอกสาร   

21,864 0 0 0 % 0

2.คาจางเหมาบริการอื่นๆ  ตามอํานาจ
หนาที่

0 0 0 100 % 108,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1. คาใชจายในการเดินทางไปราชการ  5,000 0 0 0 % 0
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1.โครงการจัดทํา/แกไข/เพิ่มเติม/เปลี่ยน
แปลงแผนพัฒนาทองถิ่นเทศบาลตําบลนา
คํา

0 1,975 0 0 % 0

1.โครงการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของ
เทศบาลตําบลนาคํา

0 0 35,000 -14.29 % 30,000

2.โครงการแกไข/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)

6,775 0 0 0 % 0

2.โครงการติดตามและประเมินผลแผน
พัฒนาทองถิ่นเทศบาลตําบลนาคํา

0 4,611 25,000 -20 % 20,000

3. โครงการติดตามและประเมินผลแผน
พัฒนาเทศบาลตําบลนาคํา  

3,020 0 0 0 % 0

3.คาใชจายเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 5,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 42,959 6,586 60,000 178,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 8,610 0 0 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 8,610 0 0 20,000
รวมงบดําเนินงาน 87,569 6,586 60,000 234,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

1.เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล 30,000 0 0 0 % 0

2.เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 10,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 40,000 0 0 0
รวมงบลงทุน 40,000 0 0 0

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 448,209 6,586 60,000 596,640
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 669,600 715,500 0 100 % 1,104,630

เงินประจําตําแหนง 0 0 0 100 % 21,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 669,600 715,500 0 1,125,630
รวมงบบุคลากร 669,600 715,500 0 1,125,630

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 10,000 -100 % 0

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 1,200 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาเชาบาน 86,500 82,000 100,000 44 % 144,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 5,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 86,500 83,200 115,000 149,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

1. คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนใน
ประเทศและตางประเทศ

41,400 19,200 55,000 -81.82 % 10,000

2. คาจางจัดทําสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์
และเผยแพร

10,000 18,750 20,000 0 % 20,000

3.คาจางเหมาบริการอื่นๆ ตามอํานาจหนาที่ 0 0 350,000 0 % 350,000

3.จางเหมาบริการงานจัดการดานการเงิน
การคลังของเทศบาลตําบลนาคํา 

292,800 287,015 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1. คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 35,776 10,640 50,000 -80 % 10,000

2.โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

0 91,085.5 100,000 0 % 100,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

2.โครงการปรับปรุงระบบและขอมูลแผนที่
ภาษี

100,000 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 30,951.5 8,450 30,000 33.33 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 510,927.5 435,140.5 605,000 530,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 108,820 94,522 100,000 -20 % 80,000

วัสดุงานบานงานครัว 50,542 38,325 50,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 45,580 33,000 60,000 -16.67 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 204,942 165,847 210,000 130,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 204,690.89 193,600.97 240,000 0 % 240,000

คาบริการไปรษณีย์ 1,641 34,119 10,000 100 % 20,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 123,311.08 123,276.84 144,000 0 % 144,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 329,642.97 350,996.81 394,000 404,000
รวมงบดําเนินงาน 1,132,012.47 1,035,184.31 1,324,000 1,213,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

 2.จัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงานเครื่องปรับ
อากาศแบบแยกสวนชนิดติดผนัง (มีระบบ
ฟอกอากาศ)

0 28,000 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

1.จัดซื้อเกาอี้ทํางาน 0 0 6,000 -100 % 0

1.ตูรางเลื่อนแบบมือผลัก10 ตู พรอมติดตั้ง 99,900 0 0 0 % 0

จัดซื้อเกาอี้พนักงาน 0 0 0 100 % 9,000

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 
(ราคารวมคาติดตั้ง)

0 0 0 100 % 79,400

จัดซื้อตูเอกสาร บานเลื่อนกระจก 3 ชั้น 0 0 0 100 % 8,000

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

1.จัดซื้อครุภัณฑ์งานบานงานครัว ตูเย็น 
ขนาด 5 คิวปิก 

0 6,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

1.เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์สําหรับประมวล
ผล

30,000 0 0 0 % 0

2.เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 10,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา 
ชนิด Netword แบบที่ 1

0 0 0 100 % 17,800

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า 0 0 0 100 % 17,500

จัดซื้ออุปกรณ์อานบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(SMART CARD READER)

700 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 140,600 34,000 6,000 131,700
รวมงบลงทุน 140,600 34,000 6,000 131,700

รวมงานบริหารงานคลัง 1,942,212.47 1,784,684.31 1,330,000 2,470,330
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0 0 100 % 199,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 199,200
รวมงบบุคลากร 0 0 0 199,200

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบาน 0 0 0 100 % 36,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 36,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

1.คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนใน
ประเทศและตางประเทศ

0 0 0 100 % 5,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1.คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 5,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 15,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 15,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 66,000

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 0 265,200
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 10,711,185.01 11,037,779.82 13,863,582 12,392,360

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 332,700 349,320 375,080 -1.56 % 369,240

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

10,200 10,200 10,200 0 % 10,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 342,900 359,520 385,280 379,440
รวมงบบุคลากร 342,900 359,520 385,280 379,440

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบาน 36,000 41,000 48,000 0 % 48,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 30,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 8,800 8,800 30,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 44,800 49,800 78,000 78,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

1. คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนใน
ประเทศและตางประเทศ

0 0 5,000 0 % 5,000

คาจางเหมาบริการรักษาความสะอาด
บริเวณอาคารงานป้องกัน/ศาลาพัก
ประชาชนติดตอราชการ/อาคารเก็บ
อุปกรณ์งานป้องกันฯ

0 73,633 0 0 % 0

คาจางเหมาบริการอื่นๆ ตามอํานาจหนาที่ 0 0 0 100 % 108,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1. คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0 0 6,000 -16.67 % 5,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 19,329.13 42,296.46 30,000 66.67 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 19,329.13 115,929.46 41,000 168,000
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ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 0 0 5,000 100 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 4,500 0 5,000 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 4,500 0 10,000 20,000
รวมงบดําเนินงาน 68,629.13 165,729.46 129,000 266,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

1.เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 0 0 10,000 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 10,000 5,000
รวมงบลงทุน 0 0 10,000 5,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 411,529.13 525,249.46 524,280 650,440
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 35,700 87,000 -42.53 % 50,000

รวมค่าตอบแทน 0 35,700 87,000 50,000
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

1. จางเหมาบริการขับรถบรรทุกน้ํา เพื่อ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและบริการ
ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลนาคํา

216,000 216,000 0 0 % 0

1.คาจางเหมาบริการอื่นๆ ตามอํานาจหนาที่ 0 0 612,000 0 % 612,000

2.จางเหมาบริการเพื่อชวยเหลือการปฏิบัติ
หนาที่ของพนักงานขับรถบรรทุกน้ํา  
(พนักงานดับเพลิง) 

180,000 177,614 0 0 % 0

3. จางเหมาบริการบริการขับรถกูชีพ    216,000 216,000 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1.โครงการจัดกิจกรรมวัน อปพร.แหงชาติ 0 0 20,000 -50 % 10,000

2. โครงการซอมแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย หรือ ซอมแผนลดอุบัติเหตุทาง
ถนน

0 0 10,000 -50 % 5,000

3.โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาลปีใหม

70,000 50,000 50,000 -50 % 25,000

4.โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาลสงกรานต์

70,000 0 50,000 -50 % 25,000

5.โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุก
เฉิน (EMS)

146,000 146,400 150,000 0 % 150,000
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6.โครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

0 0 300,000 -66.67 % 100,000

7.โครงการเสริมสรางศักยภาพชุมชนการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

0 0 20,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 15,000

รวมค่าใช้สอย 898,000 806,014 1,212,000 942,000
ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 15,000 0 % 15,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 49,600 49,070 50,000 -40 % 30,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 5,000 100 % 10,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 100,000 0 % 100,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 80,000 50,000 -50 % 25,000

วัสดุจราจร 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 49,600 129,070 220,000 210,000
รวมงบดําเนินงาน 947,600 970,784 1,519,000 1,202,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

1.คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 100,000 0 % 100,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 100,000 100,000
รวมงบลงทุน 0 0 100,000 100,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

1.อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวย
เหลือประชาชนขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น ระดับอําเภอ

30,000 30,000 30,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 30,000 30,000 30,000 0
รวมงบเงินอุดหนุน 30,000 30,000 30,000 0

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 977,600 1,000,784 1,649,000 1,302,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,389,129.13 1,526,033.46 2,173,280 1,952,440
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 569,580 669,780 716,680 -0.63 % 712,200

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 611,580 711,780 758,680 754,200
รวมงบบุคลากร 611,580 711,780 758,680 754,200

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบาน 28,000 42,000 110,000 9.09 % 120,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 34,600

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 8,300 1,100 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 36,300 43,100 110,000 154,600
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

1. คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนใน
ประเทศและตางประเทศ

15,300 4,500 0 100 % 10,000
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2.คาจางเหมาบริการอื่นๆ ตามอํานาจหนาที่ 0 0 0 100 % 113,000

2.คาเย็บหนังสือหรือเขาปก และถาย
เอกสาร

731 0 5,000 -100 % 0

3.คาจางเหมาบริการอื่นๆ ตามอํานาจหนาที่ 0 0 108,000 -100 % 0

3.จางเหมาบริการงานการศึกษาระบบ
สารสนเทศการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
และการทองเที่ยว ของเทศบาลตําบลนาคํา 

93,300 106,800 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1. คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 10,026 13,664 2,000 400 % 10,000

2.โครงการสงเสริมกิจกรรมสภาเด็กและ
เยาวชนตําบลนาคํา

0 0 20,000 0 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 32,700 26,570 30,000 -33.33 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 152,057 151,534 165,000 173,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 29,287 49,444 80,000 -75 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 9,180 11,376 20,000 -75 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 38,467 60,820 100,000 25,000
รวมงบดําเนินงาน 226,824 255,454 375,000 352,600
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเกาอี้ทํางาน 0 0 10,500 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้ออุปกรณ์อานบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(SMART CARD READER)

700 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 700 0 10,500 0
รวมงบลงทุน 700 0 10,500 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 839,104 967,234 1,144,180 1,106,800
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 767,723 772,560 842,400 4.3 % 878,640

เงินวิทยฐานะ 0 17,500 84,000 0 % 84,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 195,600 244,320 256,320 -4.68 % 244,320

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 48,000 48,000 48,000 0 % 48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,011,323 1,082,380 1,230,720 1,254,960
รวมงบบุคลากร 1,011,323 1,082,380 1,230,720 1,254,960
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 50,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 24,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 24,000 50,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

1. จางเหมาบริการงานรักษาความสะอาด
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนา
คํา

158,400 158,400 0 0 % 0

2.จางเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานเสริมทักษะ
ความรูทางวิทยาศาสตร์สําหรับเด็กนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนาคํา

106,800 106,800 0 0 % 0

3.คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนใน
ประเทศและตางประเทศ

0 28,966 0 0 % 0

-คาจางเหมาบริการอื่นๆ ตามอํานาจหนาที่ 0 0 276,000 17.39 % 324,000

-คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในประเทศ
และตางประเทศ

0 0 15,460 -2.98 % 15,000
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1.โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก เทศบาลตําบลนาคํา

318,500 310,640 345,540 4.23 % 360,150

2. โครงการงานวันเด็กแหงชาติ 21,300 0 0 0 % 0

2.คาใชจายเดินทางไปราชการ 0 10,912 8,000 87.5 % 15,000

3.โครงการสงเสริมสนับสนุนคาจัดการเรียน
การสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําาบลนาคํา (คาจัดการเรียนการ
สอน)

0 102,000 119,000 0 % 119,000

3.โครงการสานวันสูวันสําเร็จ 20,000 0 0 0 % 0

4.โครงการสงเสริมสนับสนุนคาจัดการเรียน
การสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลนาคํา  (คาจัดการเรียนการสอน)

110,500 0 0 0 % 0

4.โครงการสงเสริมสนับสนุนคาใชจายใน
การจัดการศึกษาสําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก(คาหนังสือ,คาอุปกรณ์การ
เรียน,คาเครื่องแบบ,คากิจกรรมพัฒนาผู
เรียน

0 45,200 42,180 -6.24 % 39,550

5.โครงการสงเสริมเพื่อการศึกษาตอใน
ระดับสูงขึ้น

0 0 1,720 481.4 % 10,000
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5.โครงการสงเสริมสนับสนุนคาใชจายใน
การจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(คาหนังสือ,คาอุปกรณ์การเรียน,คาเครื่อง
แบบ,คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน) 

22,600 0 0 0 % 0

6.โครงการสงเสริมเพื่อการศึกษาตอใน
ระดับสูงขึ้นไป

0 20,000 0 0 % 0

6.โครงการอบรมใหความรูแกผูปกครองเด็ก 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนาคํา

0 0 0 100 % 5,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 10,000 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 758,100 782,918 817,900 907,700
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบานงานครัว 16,387 23,823 30,000 3,449.16 % 1,064,748

คาอาหารเสริม (นม) 782,900.36 685,797.12 881,452 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 20,000

วัสดุการศึกษา 9,921 23,966 25,000 -40 % 15,000

รวมค่าวัสดุ 809,208.36 733,586.12 936,452 1,099,748
รวมงบดําเนินงาน 1,567,308.36 1,516,504.12 1,778,352 2,057,448
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

1.อุดหนุนโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เขต 
4  ขอนแกน

1,524,000 1,468,700 1,698,000 16.25 % 1,974,000

รวมเงินอุดหนุน 1,524,000 1,468,700 1,698,000 1,974,000
รวมงบเงินอุดหนุน 1,524,000 1,468,700 1,698,000 1,974,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 4,102,631.36 4,067,584.12 4,707,072 5,286,408
รวมแผนงานการศึกษา 4,941,735.36 5,034,818.12 5,851,252 6,393,208

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 144,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 144,000 0
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ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1.โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบา

39,940 41,835 60,000 10 % 66,000

2.โครงการป้องกันและควบคุมไขเลือดออก
เชิงรุก เทศบาลตําบลนาคํา 

110,000 0 0 0 % 0

2.โครงการป้องกันและควบคุมโรคไขเลือด
ออก

0 17,000 20,000 0 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 149,940 58,835 90,000 96,000
ค่าวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 5,000 10,000 0 % 10,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 48,000 50,000 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 0 53,000 60,000 60,000
รวมงบดําเนินงาน 149,940 111,835 294,000 156,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

1.จัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน 0 59,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 59,000 0 0
รวมงบลงทุน 0 59,000 0 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

1.อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริดาน
สาธารณสุข

520,000 480,000 520,000 -50 % 260,000

รวมเงินอุดหนุน 520,000 480,000 520,000 260,000
รวมงบเงินอุดหนุน 520,000 480,000 520,000 260,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 669,940 650,835 814,000 416,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 669,940 650,835 814,000 416,000
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

1.โครงการชวยเหลือสวัสดิการและสังคม
สงเคราะห์เด็กผูยากไรหรือผูดอยโอกาสของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนาคํา

204,303 154,500 210,000 0 % 210,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1.โครงการชวยเหลือประชาชนในพื้นที่
ตําบลนาคํา

0 0 0 100 % 120,000

รวมค่าใช้สอย 204,303 154,500 210,000 330,000
รวมงบดําเนินงาน 204,303 154,500 210,000 330,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวย
เหลือประชาชนขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565

0 0 0 100 % 30,000
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โครงการสนับสนุนการดําเนินงานกิ่งกาชาด 
อําเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแกน

0 0 0 100 % 20,000

โครงการสนับสนุนภารกิจของเหลากาชาด
จังหวัดขอนแกน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2565

0 0 0 100 % 50,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

1.อุดหนุนโครงการสนับสนุนภารกิจเหลา
กาชาด จังหวัดขอนแกน

0 0 20,000 -100 % 0

2.โครงการสนับสนุนการดําเนินงานกิ่ง
กาชาด อําเภออุบลรัตน์ 

0 0 20,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 40,000 100,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 40,000 100,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 204,303 154,500 250,000 430,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 204,303 154,500 250,000 430,000

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 610,078 598,380 652,100 20.91 % 788,430
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เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 652,078 640,380 694,100 830,430
รวมงบบุคลากร 652,078 640,380 694,100 830,430

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

218,050 135,700 300,000 -33.33 % 200,000

คาเชาบาน 42,900 36,000 36,000 0 % 36,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 32,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 8,900 7,370 22,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 269,850 179,070 358,000 268,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

1.คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนใน
ประเทศและตางประเทศ

600 3,800 20,000 -50 % 10,000

2.คาจางเหมาบริการอื่นๆ ตามอํานาจหนาที่ 0 0 168,000 28.57 % 216,000
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2.จางเหมาบริการบันทึกขอมูล สถิติกองชาง 
 

79,200 79,200 0 0 % 0

3.จางเหมาบริการงานบริการตกแตงและตัด
กิ่งไม ตัดหญาริมทางและริมถนนภายในเขต
เทศบาลตําบลนาคํา

79,200 77,100 0 0 % 0

5.โครงการจางเหมาบริการงานผลิตและ
พิมพ์เอกสารทั้งระบบมือและระบบ
สารสนเทศ 

39,600 0 0 0 % 0

เพื่อคาจางเหมาบริการอื่นๆ 0 69,085 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1. คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 2,224 4,240 20,000 -50 % 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 27,665 27,110 30,000 33.33 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 228,489 260,535 238,000 276,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 19,365 15,951 30,000 -33.33 % 20,000

วัสดุกอสราง 8,680.08 223,355.6 250,000 -60 % 100,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 1,100 0 30,000 -100 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 36,170 16,700 30,000 -33.33 % 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 10,000 -100 % 0
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วัสดุคอมพิวเตอร์ 6,589 0 15,000 0 % 15,000

รวมค่าวัสดุ 71,904.08 256,006.6 365,000 155,000
รวมงบดําเนินงาน 570,243.08 695,611.6 961,000 699,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1.จัดซื้อโต๊ะทํางานระดับปฏิบัติการ-ชํานาญ
การ

0 0 0 100 % 4,600

2.จัดซื้อเกาอี้ผูบริหาร(ผูอํานวยการกองชาง) 0 0 0 100 % 4,500

3.จัดซื้อเกาอี้พนักงาน 0 0 0 100 % 3,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

1.จัดซื้อเครื่องรับสงวิทยุ 0 36,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์สํารวจ

1.จัดซื้อกลองวัดมุม    0 95,230 0 0 % 0

1.จัดซื้อชุดทดสอบการบดอัดดิน 
(COMPACTION TEST)

45,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อเป้าวัดระยะแบบ 0 20,000 0 0 % 0

จัดซื้อรถกระแทกเครื่องตบดิน 0 21,000 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 16/9/2564  09:15 หนา : 37/55



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

1.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุ๊ก 0 0 0 100 % 22,000

จัดซื้ออุปกรณ์อานบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(SMART CARD READER)

700 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 14,410 50,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 45,700 186,640 50,000 34,100
รวมงบลงทุน 45,700 186,640 50,000 34,100

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,268,021.08 1,522,631.6 1,705,100 1,563,530
งานไฟฟ้าและประปา

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

1.จางเหมาบริการงานบริการขับรถกระเชา
ไฟฟ้า เพื่อบริการประชาชน

108,000 108,000 0 0 % 0

2.จางเหมาบริการติดตั้งระบบไฟฟ้า
สาธารณะและซอมบํารุงรักษาไฟฟ้า
สาธารณะ

158,400 105,600 0 0 % 0

คาจางเหมาบริการอื่นๆ ตามอํานาจหนาที่ 0 0 276,000 -60.87 % 108,000

รวมค่าใช้สอย 266,400 213,600 276,000 108,000
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ค่าวัสดุ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 84,816.95 99,380.9 150,000 -46.67 % 80,000

วัสดุกอสราง 256,000 0 0 0 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 2,000 10,800 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 342,816.95 110,180.9 150,000 80,000
รวมงบดําเนินงาน 609,216.95 323,780.9 426,000 188,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอน้ําพอง 
เพื่อขยายเขตระบบจําหนายไฟฟ้า โครงการ
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํารอบหนองขาม บาน
หนองขาม หมูที่ 9 

0 124,119.4 0 0 % 0

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอน้ําพอง 
เพื่อขยายเขตระบบจําหนายไฟฟ้า โครงการ
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าหองประชุม 

0 147,261.05 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 271,380.45 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0 271,380.45 0 0

รวมงานไฟฟ้าและประปา 609,216.95 595,161.35 426,000 188,000
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

1.คาจางเหมาบริการอื่นๆ 0 29,800 10,000 800 % 90,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1.โครงการบริหารจัดการขยะพื้นที่ตําบลนา
คํา

0 33,695.02 30,000 -66.67 % 10,000

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

รวมค่าใช้สอย 30,000 63,495.02 40,000 100,000
รวมงบดําเนินงาน 30,000 63,495.02 40,000 100,000

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน

โครงการจัดหาที่ดินกําจัดขยะแบบฝงกลบ 0 0 0 100 % 500,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 500,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 500,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 30,000 63,495.02 40,000 600,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 1,907,238.03 2,181,287.97 2,171,100 2,351,530
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,390 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 20,390 0 0 0
รวมงบดําเนินงาน 20,390 0 0 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1.เกาอี้สํานักงาน 2,300 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

1.เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 10,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 12,300 0 0 0
รวมงบลงทุน 12,300 0 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 32,690 0 0 0
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1.โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพใหกับผูนําชุมชนและ
ประชาชน 

0 0 100,000 -100 % 0

2.โครงการป้องกันและแกไขปญหาการตั้ง
ครรภ์ในวัยรุนในเขตเทศบาลตําบลนาคํา 

20,000 0 0 0 % 0

2.โครงการวันเด็กแหงชาติ 0 20,100 25,000 -100 % 0

3.โครงการป้องกันและแกไขปญหายาเสพ
ติดในพื้นที่ตําบลนาคํา

19,400 20,000 20,000 -100 % 0

4.โครงการสงเสริมสนับสนุนกลุมอาชีพ
ตางๆในชุมชน

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการป้องกันและแกไขปญหายาเสพติด
ในพื้นที่ตําบลนาคํา

0 0 0 100 % 20,000

โครงการวันเด็กแหงชาติ 0 0 0 100 % 25,000

รวมค่าใช้สอย 39,400 40,100 165,000 45,000
รวมงบดําเนินงาน 39,400 40,100 165,000 45,000
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

1.อุดหนุนโครงการป้องกันและแกไขปญหา
ยาเสพติด จังหวัดขอนแกน

0 0 30,000 0 % 30,000

2.โครงการใหความรูเด็กและเยาวชนในการ
ป้องกันแกไขปญหายาเสพติดในสถาน
ศึกษา ประจําปีงบประมาณ 2565

0 0 0 100 % 17,000

2.อุดหนุนโครงการป้องกันและแกไขปญหา
ยาเสพติดในพื้นที่อําเภออุบลรัตน์

30,000 0 30,000 -100 % 0

3.โครงการป้องกันและแกไขปญหายาเสพ
ติด ปี 2565

0 0 0 100 % 30,000

รวมเงินอุดหนุน 30,000 0 60,000 77,000
รวมงบเงินอุดหนุน 30,000 0 60,000 77,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 69,400 40,100 225,000 122,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 102,090 40,100 225,000 122,000
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1.โครงการแขงขันกีฬาเยาวชนตําบลนาคํา
ตานยาเสพติด

0 21,000 10,000 50 % 15,000

2.โครงการแขงขันกีฬาอุบลรัตน์สัมพันธ์ 150,000 0 0 100 % 100,000

2.โครงการจัดกิจกรรมกีฬานันทนาการ เพื่อ
สรางความรูรัก สามัคคีของประชาชนใน
ชุมชน

0 150,000 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 150,000 171,000 10,000 115,000
รวมงบดําเนินงาน 150,000 171,000 10,000 115,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 150,000 171,000 10,000 115,000
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1. โครงการจัดกิจกรรมรอยรักดวงใจหวงใย
ผูสูงอายุ

0 0 7,000 328.57 % 30,000

1.โครงการจัดกิจกรรมประเพณีวัน
สงกรานต์

56,000 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 56,000 0 7,000 30,000
รวมงบดําเนินงาน 56,000 0 7,000 30,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

1.โครงการสนับสนุนการจัดงานประเพณี
บุญกุมขาวใหญและของดีอําเภออุบลรัตน์ 
ประจําปี 2564

0 0 20,000 -100 % 0

1.อุดหนุนโครงการสนับสนุนการจัดงานประ
เพณีบุญกุมขาวใหญ อําเภออุบลรัตน์

0 20,000 0 0 % 0

2.อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี ราชพิธี 
อําเภออุบลรัตน์

0 0 40,000 -100 % 0
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โครงการสนับสนุนการจัดงานประเพณีบุญ
กุมขาวใหญและของดีอําเภออุบลรัตน์

0 0 0 100 % 20,000

รวมเงินอุดหนุน 0 20,000 60,000 20,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 20,000 60,000 20,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 56,000 20,000 67,000 50,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 206,000 191,000 77,000 165,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาบํารุงรักษาและซอมแซมถนนลูกรังในเขต
พื้นที่เทศบาลตําบลนาคํา

83,000 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 83,000 0 0 0
รวมงบดําเนินงาน 83,000 0 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 83,000 0 0 0
งานก่อสร้าง
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งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

1.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายจากบานนางศรีจันทร์  โคตรอาสา ถึง
หนาบานนางเรียบ อรัญมาลา บานนาคํา 
หมู 1

0 0 0 100 % 140,000

2.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายกลางบาน บานโนนราศรี หมู 2

0 0 0 100 % 197,100

3.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทาง บานกุดกระหนวน หมูที่ 3  
(จํานวน 2ชวง) แยกบานนางวันดี ศรีพลี ถึง
แยกบานนายประมูล

0 0 0 100 % 323,400

4.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางบานหนองไหล หมูที่ 4 สายขางวัด
โนนทองถึง หนาบานนายเพลินสุข มหาหิงส์

0 0 0 100 % 152,100

5.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานหวยคํานอย หมูที่ 5 สายหอถังประปา
ถึงบานนายชัยศรี สุริยะเดช

0 0 0 100 % 171,700

6.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานพระพุทธบาท หมูที่ 6 สายซอยปู่ตาถึง
แยกบานนายใจ แสงกลาง

0 0 0 100 % 202,200
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7.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานสัมพันธ์ หมูที่ 7 คุมดอนยาง

0 0 0 100 % 166,100

8.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บานเลา หมูที่ 8 สายบานนายเกษ เคามิม 
ถึงบาน นายสุริยะ  จันทร์โสม

0 0 0 100 % 142,600

9.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานหนองขาม หมูที่ 9 สายจากหนาบาน
นายอดุลย์ ชาวนาฮี ถึง บานนายสุรศักดิ์ วิ
รัตน์กุล

0 0 0 100 % 186,970

91.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบานหนองขาม หมูที่9 สายจากหอถัง
ประปา ถึงซอยดอกเกตุ

0 0 0 100 % 102,400

92.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบานหนองแวง หมูที่ 10  สายหนา
บานนายทองดี รักษาเคน ถึง หาแยกบาน
นายจรูญ ชัยหัส

0 0 0 100 % 168,000

93.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบานทานตะวัน  หมูที่ 11 สายรอบ
ศาลากลางบาน

0 0 0 100 % 117,300

94.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบานนาคํานอย  หมูที่ 12 สายหอถัง
เหนือหมูบานถึงบานนายเศวต  แกวทอง

0 0 0 100 % 222,500
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95.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบานหนองแวงใหม หมูที่13 สายขาง
วัดสวางอารมณ์

0 0 0 100 % 134,100

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

1.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบาน บานนาคํา หมูที่ 1

0 105,700 0 0 % 0

1.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบาน บานนาคํา หมูที่ 1 ตําบลนา
คํา อําเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแกน

100,000 0 0 0 % 0

2.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบาน บานกุดกระหนวน หมูที่ 3 
ตําบลนาคํา อําเภออุบลรัตน์ จังหวัด
ขอนแกน 

188,000 0 0 0 % 0

2.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบาน บานนาคํานอย หมูที่12

0 143,000 0 0 % 0

3.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบาน บานสัมพันธ์ หมูที่ 7

0 266,000 0 0 % 0

3.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบาน บานหนองไหล หมูที่ 4 
ตําบลนาคํา อําเภออุบลรัตน์ จังหวัด
ขอนแกน

100,000 0 0 0 % 0
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4.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบาน บานสัมพันธ์ หมูที่ 7 ตําบล
นาคํา อําเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแกน  

98,900 0 0 0 % 0

4.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบาน บานหนองขาม หมูที่ 9

0 162,000 0 0 % 0

5.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบาน บานเลา หมูที่ 8 ตําบลนา
คํา อําเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแกน 

100,000 0 0 0 % 0

5.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบาน บานหนองแวง หมูที่ 10

0 116,000 0 0 % 0

6.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบาน บานหนองแวง หมูที่ 10 
ตําบลนาคํา อําเภออุบลรัตน์ จังหวัด
ขอนแกน

129,000 0 0 0 % 0

6.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบาน บานหนองแวงใหม   หมูที่ 
13

0 82,900 0 0 % 0

7.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบาน บานนาคํานอย หมูที่ 12 
ตําบลนาคํา อําเภออุบลรัตน์ จังหวัด
ขอนแกน

100,000 0 0 0 % 0
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7.โครงการซอมแซมถนนดินลูกรังเพื่อการ
เกษตรจากพื้นที่เกษตรถึงบานหนองแวง   
หมูที่ 10

0 192,500 0 0 % 0

8.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายจากหาแยกบานพอจรูญ ไปบานนายสม
ศักดิ์  จันทบุตร (ชุมชนสอง บานหนองขาม
หมู9)

210,000 0 0 0 % 0

9.โครงการซอมแซมถนนดินลูกรังเพื่อการ
เกษตรสายจากถนนเทศบาล 7 ถึงนานาย
กาน ยมโคตร (ชุมชนนาคํานอย หมู12)

182,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 1 บานนาคํา สายหลังโรงเรียน

0 0 128,000 -100 % 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 3 บานกุดกระหนวน สายจากซอยขาง
บานนายเสวียน จันทร์โสม ถึง บานนาง
จันทร์ประภา สีแกว 

0 0 147,400 -100 % 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 8 บานเลา สายจากหนาบานนายทอง
มวน จันทร์โสม ถึง สะพานขามหวยคุมมุม 

0 0 147,000 -100 % 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 9 บานหนองขาม สายคุมใหมแสนสุข 

0 0 96,000 -100 % 0
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 9 บานหนองขาม สายจากนานาย
เฉลียว ชาปญญา เชื่อมถนนไปบานโนนรา
ศรี หมูที่ 2 (ชวงที่1)

0 0 87,000 -100 % 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 9 บานหนองขาม สายจากนานาย
เฉลียว ชาปญญา เชื่อมถนนไปบานโนนรา
ศรี หมูที่ 2 (ชวงที่2)

0 0 69,000 -100 % 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่10 บานหนองแวง สายจากศาลา
ประชาคมหมูบาน ถึง ถนน 5033  

0 0 278,000 -100 % 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่13 บานหนองแวงใหม สายจากหนา
เมรุวัดสวางอารมณ์ ถึง หนองทุมเรียง  

0 0 147,000 -100 % 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบาน บานหนองขามหมูที่ 9 สาย
จากสวนนายเฉลียว ชาปญญา ถึง แยกถนน
ไปบานโนนราศรี หมูที่ 2

0 123,000 0 0 % 0

โครงการขยายไหลทางผิวจราจรถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน บาน
หนองขาม หมูที่ 9 สายจากสวน นายเฉลียว 
ชาปญญา ถึงแยกถนนไปบานโนนราศรี หมู
ที่ 2

0 155,000 0 0 % 0
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โครงการซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหลก
ชํารุดภายในหมูบาน บานหนองขาม หมูที่ 
9 สายจากสวนนายเฉลียว ชาปญญา ถึง
แยกถนนไปบานโนนราศรี หมูที่ 2

0 53,000 0 0 % 0

โครงการซอมแซมถนนลูกรัง หมูที่ 4 บาน
หนองไหล สายจากหนาบานนายวิชัย แสน
คํา ถึงนา นายบุญหลอง จันทร์โสม  

0 0 131,900 -100 % 0

โครงการซอมแซมถนนลูกรัง หมูที่ 7 บาน
สัมพันธ์ สายจากซอยวัด ถึงนา นายแหวน 
ลุนพรหม  

0 0 76,700 -100 % 0

โครงการซอมแซมถนนลูกรัง หมูที่ 9 บาน
หนองขาม สายจากทางลงหนองปิง ถึงนา 
นายประยงค์ แสงกลาง  

0 0 59,900 -100 % 0

โครงการซอมแซมถนนลูกรัง หมูที่10 สาย
จากไรนางคํา แสนแกว ถึง หนองเม็ก 

0 0 132,100 -100 % 0

โครงการซอมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร 
จากบานกุดกระหนวนแยกไป วัดป่าเทพ
นิมิต

0 84,900 0 0 % 0

โครงการซอมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร 
หมูที่ 1 จากถนนใหญถึงไร นางนวล ไชยหา
นาม 

0 213,000 0 0 % 0

โครงการซอมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร 
หมูที่ 1 จากสายถนนใหญไปภูพาน 

0 54,000 0 0 % 0
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โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร
จากบานหวยคํานอย หมูที่ 5 ถึง ตําบลบาน
ดง

0 127,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร
บานพระพุทธบาท หมูที่ 6 ถึง บาน
ทานตะวัน หมูที่ 11

0 148,000 0 0 % 0

เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คาk) 0 0 42,780 -81.84 % 7,770

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,207,900 2,026,000 1,542,780 2,434,240
รวมงบลงทุน 1,207,900 2,026,000 1,542,780 2,434,240

รวมงานก่อสร้าง 1,207,900 2,026,000 1,542,780 2,434,240
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1,290,900 2,026,000 1,542,780 2,434,240
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง
จากพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราช 
เจากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวชิ
ราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน 
รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี

0 0 20,000 -50 % 10,000

2.โครงการรักษ์น้ํา รักป่า รักแผนดิน 20,000 20,000 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 20,000 20,000 40,000 30,000
ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 0 0 50,000 -70 % 15,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 50,000 15,000
รวมงบดําเนินงาน 20,000 20,000 90,000 45,000

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 20,000 20,000 90,000 45,000
รวมแผนงานการเกษตร 20,000 20,000 90,000 45,000

รวมทุกแผนงาน 34,440,278.57 35,868,038.07 40,821,452 41,040,308
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลนาคํา

อําเภออุบลรัตน   จังหวัดขอนแกน

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 41,040,308 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 14,338,530 บาท
งบกลาง รวม 14,338,530 บาท

งบกลาง รวม 14,338,530 บาท
คาชําระหนี้เงินกู จํานวน 816,376 บาท

จายเปนคาชําระหนี้เงินตน ดังนี้
1.1ชําระหนี้ตามสัญญาเลขที่1304/120/2556 ลว.13
 กันยายน 2556 กําหนดผอนชําระ  10 งวด งวดนี้เปนงวดที่ 8
 แยกเปนเงินตน 406,581.58  บาท
1.2ชําระหนี้ตามสัญญาเลขที่ 1594/37/2559 ลว.10 ก.พ. 2559
 กําหนดผอนชําระ 10  งวด งวดนี้เปนงวดที่  6แยกเปนเงิน
ตน  409,794 บาท

คาชําระดอกเบี้ย จํานวน 85,114 บาท

1.คาชําระดอกเบี้ย ไดประมาณการรายจายไวดังนี้
1.1 ชําระดอกเบี้ยเงินกูตามสัญญาเลขที่ 1304/120/2556 ลว.13
 กันยายน 2556 กําหนดผอนชําระ  10  งวด งวดนี้เปนงวดที่ 8
  แยกเปนดอกเบี้ย  จํานวน  31,263  บาท
1.2 ชําระดอกเบี้ยเงินกู ตามสัญญาเลขที่ 1594/37/2559 ลว.10
 ก.พ. 2559  งวดนี้เปนงวดที่ 8  แยกเปนดอกเบี้ย 53,851 บาท 
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เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 14,616 บาท

-เพี่อจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคม กรณีประสบ
อันตราย หรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตายและคลอดบุตร ฯลฯ โดย
คํานวณ อัตรารอยละ 5ของคาตอบแทนพนักงานและเงินเพิ่ม
ตางๆของ พนักงานจาง
292,320xรอยละ5=14,616 บาท
- เปนไปตามตามพระราชบัญญัติ และหนังสือ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533  
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. ดวนที่สุด  ที่ มท
 0809.5/ว 9  ลงวันที่  22 มกราคม 2557  เรื่อง การจายเบี้ย
ประกันสังคมของพนักงานจาง 
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุดที่ มท
 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ประกาศ ก.จ
. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน
จาง (ฉบับที่ 3) 
(สํานักปลัด)

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 9,700,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการใหแกผูสูงอายุที่มี
อายุ 60 ปีบริบูรณขึ้นไปที่มีคุณสมบัติครบถวนตามระเบียบ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา16
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548
(สํานักปลัด) 
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 2,200,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการใหแก
คนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑทที่กําหนด
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อ
การยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548   
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2553
แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 5360 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เรื่อง หลักเกณฑ
และวิธีปฏิบัติในการจายเบี้ยยั้งชีพผูสูงอายุและเงินเบี้ยความพิการ
ใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 5360 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เรื่อง หลักเกณฑ
และวิธีปฏิบัติในการจายเบี้ยยั้งชีพผูสูงอายุและเงินเบี้ยความพิการ
ใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 1430 ลงวันที่ 6 กรกาคม 2564 เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุน
ทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสรางสวัสดิการทางสังคม
ใหแกผูพิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการ
ทางสังคมแกผูดวยโอกาสทางสังคม และโครงการสรางหลัก
ประกันดานรายไดแกผูสูงอายุ  
(สํานักปลัด)

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 36,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเบี้ยยังชีพใหแกผูป่วยเอดส  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อ
การยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
(สํานักปลัด)
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เงินสํารองจาย จํานวน 300,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินคาใชจายในกรณีที่ไมสามารถคาดการณไดลวง
หนา ในกรณีจําเปนหรือเพียงพอตอการเผชิญเหตุสาธารณภัย
ตลอดปี และนําไปใชจายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขั้น หรือ
บรรเทาปัญหาความเดือดรอนของประชาชนเปนสวนรวม หรือ
กรณีป้องกันและยับยั้งกอนการเกิดสาธารณภัยหรือคาดการวาจะ
เกิดสาธารณภัย รวมถึงโรคระบาดตางๆในชุมชน ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบ
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2560 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
2.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 69ขอ 1

รายจายตามขอผูกพัน

1. เงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล จํานวน 550,000 บาท

-เพี่อจายเปนเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล จํานวนรอย
ละ 10 ของเงินสะสมประจําปีงบประมาณ โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกฎหมาย/ขอบังคับ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
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2. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่
เทศบาลตําบลนาคํา

จํานวน 200,000 บาท

-เพี่อจายเปนเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทอง
ถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตําบลนาคํา ตามประกาศคณะกรรมการหลัก
ประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่องการกําหนดหลักเกณฑเพี่อสนับสนุน
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินงานและบริหารจัดการกอง
ทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 โดย
สมทบไมนอยกวารอยละ 50 กรณีรายไดขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นไมรวมเงินอุดหนุน สูงกวา 20ลานบาท
-เปนไปตามประกาศ สปสช.เรื่องหลักเกณฑเพี่อสนับสนุนให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561ลง
วัน ที1่3กันยายน 2561
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 109
ขอ 4

3.เงินสมทบกองทุนทดแทนเปนรายปีคุมครองลูกจาง จํานวน 976 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนของพนักงานจาง ที่
เทศบาลจะตองจายในอัตรารอยละ 0.2 โดยคํานวณไดดังนี้  
คาจางพนักงานจาง 2 อัตรา รวม 244,320x0.2/100=976บาท
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561  เรื่อง การตั้งงบ
ประมาณสมทบกองทุนเงินทดแทน
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เงินบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย จํานวน 32,020 บาท

-เพื่อจายเปนคาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย ตามขอ
บังคับของสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย ไมนอยกวา
รอยละเศษหนึ่งสวนหกของรายรับจริงในปีที่ลวงมาแลว (ไมรวม
เงินกู เงินจายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท) แตไม
เกิน 500,000 บาท รายรับจริงปีงบประมาณ 2563
 คือ 38,607,923.53 บาท หักเงินอุดหนุน 19,434,183 บาท คง
เหลือ 19,173,740.53 บาท x0.00167 =32,020.15 บาท
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายจายขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเกี่ยวกับคาบํารุงสมาคม พ.ศ.2555 ขอ 5
 และขอบังคับของสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย และ
ที่แกไขเพิ่มเติม รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
(สํานักปลัด)

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 403,428 บาท

-เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของขาราชการ
สวนทองถิ่น (ก.บ.ท.)  เพื่อเปนหลักประกันในการจายสิทธิ
ประโยชนขาราชการสวนทองถิ่นที่พนหรือออกจากราชการและมี
สิทธิไดรับเงินบําเหน็จบํานาญ โดยคํานวณจากประมาณการราย
รับตามเทศบัญญัติ งบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ  ทุก
หมวด ทุกประเภท  โดยไมตองนํารายรับประเภทพันธบัตร  เงิน
กู  เงินที่มีผูทิศใหและเงินอุดหนุนมารวมคํานวณ เทศบาลใหจาย
ในอัตรารอยละ 2 การคํานวณสงเงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการสวนทองถิ่น ถามีเศษของบาทใหปัดทิ้ง  ซึ่ง
คํานวณจายได  ดังนี้  ประมาณการรายรับตามเทศบัญญัติ งบ
ประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 41,040,308 บาท -20,171,400(ไมนํา
รายรับประเภทพันธบัตร  เงินกู  เงินที่มีผูทิศใหและเงินอุดหนุนมา
รวมคํานวณ)=20,171,400 บาทxรอยละ 2 =403,428 บาท
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ
.2500
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินบําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2546  
(สํานักปลัด)
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 9,060,190 บาท

งบบุคลากร รวม 6,971,490 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 695,520 บาท

-เพี่อจายเปนเงินเดือนนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี 
แยกรายละเอียด ดังนี้
(1) เงินเดือนนายกเทศมนตรี ตั้งไว 331,200บาทเพื่อจายเปน
เงิน เดือนของนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ27,600บาท
โดย คํานวณตั้งจายไว 12 เดือน 
(2) เงินเดือนรองนายกเทศมนตรี ตั้งไว 364,320 บาท เพื่อ
จาย เปนเงินเดือนรองนายกเทศมนตรีในอัตราเดือนละ 15,180
 บาท/คน รวม2 คน โดยคํานวณตั้งจายไว 12 เดือน
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือนเงินคา ตอบแทน
และประโยชนตอบแทนอยางอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธาน สภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายก
เทศมนตรี ที่ ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุม
กรรมการเทศบาล พ.ศ.2554 แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2พ.ศ.2557

2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท
 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือนและคาตอบแทนผู
บริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา
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คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

-เพี่อจายเปนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก
เทศมนตรี และ รองนายกเทศมนตรี แยกรายละเอียด ดังนี้
(1)เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกเทศมนตรี ตั้งไว48,000
 บาท เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก
เทศมนตรี จายในอัตราเดือนละ 4,000บาท โดยคํานวณตั้งจาย
ไว 12เดีอน 
(2)เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงรองนายกเทศมนตรี ตั้ง
ไว72,000บาท เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนประจํา
ตําแหนง รอง นายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 3,000
บาท จํานวน 2 คน โดยคํานวณตั้งจายไว 12 เดีอน 
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือนเงินคา ตอบแทน
และประโยชนตอบแทนอยางอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธาน สภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายก
เทศมนตรี ที่ ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุม
กรรมการเทศบาล พ.ศ.2554 แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2พ.ศ.2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท
 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือนและคาตอบแทนผู
บริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา
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คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

-เพี่อจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษสําหรับนายกเทศมนตรี และ
รองนายกเทศมนตรี แยกรายละเอียดดังนี้
(1)เงินคาตอบแทนพิเศษสําหรับนายกเทศมนตรี ตั้งไว 48,000
บาท เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษสําหรับนายก
เทศมนตรี ในอัตราเดือนละ4,000บาท โดยคํานวณตั้งจายไว12
 เดือน
(2)เงินคาตอบแทนพิเศษสําหรับรองนายกเทศมนตรี ตั้งไว72,000
บาท เพื่อจายเปน เงินคาตอบแทนพิเศษสําหรับรอง
นายก เทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 3,000บาท/คน  จํานวน 2
คน โดยคํานวณตั้งจายไว 12 เดือน
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือนเงินคา ตอบแทน
และประโยชนตอบแทนอยางอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธาน สภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายก
เทศมนตรี ที่ ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุม
กรรมการเทศบาล พ.ศ.2554 แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2พ.ศ.2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท
 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือนและคาตอบแทนผู
บริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา
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คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 198,720 บาท

-เพี่อจายเปนเงินคาตอบแทน ตําแหนงเลขานุการ
นายก เทศมนตรี/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี แยกรายละเอียดดังนี้ 
(1)เงินคาตอบแทนตําแหนงเลขานุการนายกเทศมนตรี ตั้ง
ไว 115,920บาท เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนตําแหนง
เลขานุการ นายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 9,660บาท
โดย คํานวณตั้งจาย ไว12 เดือน 
(2)เงินคาตอบแทนตําแหนงที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตั้ง
ไว 82,800บาท เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนตําแหนง
ที่ ปรึกษา นายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 6,900บาท โดย
คํานวณตั้งจายไว12 เดือน 
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือนเงินคา ตอบแทน
และประโยชนตอบแทนอยางอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธาน สภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายก
เทศมนตรี ที่ ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุม
กรรมการเทศบาล พ.ศ.2554 แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2พ.ศ.2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท
 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือนและคาตอบแทนผู
บริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 1,490,400 บาท

-เพี่อจายเปนเงินคาตอบแทน ประธานสภา รองประธาน
สภา  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลนาคํา แยกรายละเอียด ดังนี้ 
1)เงินคาตอบแทนของประธานสภาเทศบาล ตั้งไว 182,160
 บาท เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนของประธานสภา ในอัตราเดือน
ละ 15,180บาท โดยคํานวณตั้งจายไว12 เดือน 
2)เงินคาตอบแทนของรองประธานสภาเทศบาล ตั้งไว 149,040
 บาท เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนของรองประธาน
สภา เทศบาล ในอัตราเดือนละ 12,420บาทโดยคํานวณตั้งจาย
ไว 12 เดือน 
(3)เงินคาตอบแทนของสมาชิกสภาเทศบาล ตั้งไว 1,159,200
 บาท เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนของสมาชิกสภาเทศบาล ใน
อัตราเดือนละ 9,660บาท/คน จํานวน 10 คน โดยคํานวณตั้งจาย
ไว12 เดือน 
-เปนปตามระเบียบ หนังสือดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือนเงินคา ตอบแทน
และประโยชนตอบแทนอยางอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธาน สภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายก
เทศมนตรี ที่ ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุม
กรรมการเทศบาล พ.ศ.2554 แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2พ.ศ.2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท
 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือนและคาตอบแทนผู
บริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 ในราชกิจจานุเบกษา

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,346,850 บาท
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เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 3,980,850 บาท

-เพี่อจายเปนเงินเดือนขาราชการหรือพนักงานเทศบาล
สามัญ พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินประจําปี สําหรับขาราชการ
สวน ทองถิ่นหรือพนักงานเทศบาลสามัญ สํานักปลัด มีรายการ
ดัง นี้ ตําแหนงที่มีคนครอง
1.ปลัดเทศบาล จํานวน 1 ตําแหนง
2.รองปลัดเทศบาล จํานวน 2 ตําแหนง
3.หัวหนาสํานักปลัด จํานวน 1 ตําแหนง
4.นิติกร (ชก)จํานวน 1 ตําแหนง
5.นักทรัพยากรบุคคล (ชก)จํานวน 1ตําแหนง
6.นักจัดการงานทั่วไป (ชก)จํานวน 1 ตําแหนง
7.เจาพนักงานธุรการ (ชง) จํานวน 1 ตําแหนง
8.เจาพนักงานธุรการ (ปง) จํานวน 1 ตําแหนง
และตําแหนงไมมีคนครอง มีดังนี้
1.หัวหนาฝ่ายอํานวยการ จํานวน 1ตําแหนง
2.หัวหนาฝ่ายปกครอง จํานวน 1 ตําแหนง
3.เจาพนักงานสุขาภิบาล จํานวน 1ตําแหนง
4.นักพัฒนาชุมชน (ปก) จํานวน 1 ตําแหนง

- เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
4) เปนไปตามแผนอัตรากําลังสามปี (2564-2566) ของเทศบาล
ตําบลนาคํา 
(สํานักปลัด)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 138,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ พรอมทั้งเงินปรับปรุงอื่น ๆ ของขา
ราชการสวนทองถิ่นหรือพนักงานเทศบาลสามัญ
สํานักปลัด แยกรายละเอียดดังนี้
1.คาตอบแทนรายเดือนของผูบริหาร ตั้งไว 84,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนสําหรับผู
บริหาร ตําแหนง ปลัดเทศบาล อัตราเดือนละ 7,000 บาท เปน
จํานวน 12 เดือน รวมเปนเงินทั้งสิ้น 84,000 บาท 

2.เงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ ตําแหนงนิติกร (พ.ต.ก.)ตั้ง
ไว 54,000 บาท เพื่อจายเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มี
เหตุ พิเศษ ตําแหนงนิติกร (พ.ต.ก.) อัตราละเดือนละ 4,500
 บาท ตั้งไวจํานวน12 เดือน 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
4) เปนไปตามแผนอัตรากําลังสามปี (2564-2566) ของเทศบาล
ตําบลนาคํา 
(สํานักปลัด)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 228,000 บาท

-เพี่อจายเปนเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผูดํารงตําแหนงสาย
บริหาร อํานวยการ วิชาการ จํานวน 6อัตรา โดยคํานวณตั้ง
จาย ไว จํานวน 12 เดือน
สํานักปลัด ตําแหนงที่มีคนครอง แยกรายละเอียดดังนี้
1.ปลัดเทศบาล จํานวน 1อัตรา อัตราเดือนละ 7,000
บาท คํานวณตั้งจายไว 12 เดือน รวมเปนเงิน 84,000บาท
2.รองปลัดเทศบาล จํานวน 2 อัตรา อัตราเดือนละ 3,500
บาท คํานวณตั้งจายไว 12 เดือน รวมเปนเงิน 84,000บาท
3.หัวหนาสํานักปลัด จํานวน 1 อัตรา อัตราเดือนละ 3,500
บาท คํานวณตั้งไว 12เดือน รวมเปนเงิน 42,000บาท
ตําแหนงไมมีคนครอง
1.หัวหนาฝ่ายอํานวยการ จํานวน1อัตรา
2.หัวหนาฝ่ายปกครอง จํานวน1อัตรา 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
4) เปนไปตามแผนอัตรากําลังสามปี (2564-2566) ของเทศบาล
ตําบลนาคํา 
(สํานักปลัด)
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งบดําเนินงาน รวม 2,002,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 293,000 บาท
คาเบี้ยประชุม จํานวน 20,000 บาท

-เพี่อจายเปนคาเบี้ยประชุมใหแกคณะกรรมการสามัญประจํา
สภา เทศบาลตําบลนาคํา ประชุมสมัยสามัญประจําปี สมัยวิสามัญ
ประจําปี การประชุมพิจารณาการแปรญัตติงบประมาณรายจาย
ประจําปี ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือน คาตอบแทน และ
ประโยชนตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายก
เทศมนตรี ที่ ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายเบี้ยประชุม
กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภา
ทองถิ่น พ.ศ.2547 แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 ขอ 105

คาเชาบาน จํานวน 228,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาเชาบาน/คาเชาซื้อบาน/คายืมเงินซื้อบาน/กูยืมเงิน
เพื่อปลูกสรางบานของขาราชการหรือพนักงาน
เทศบาลสามัญ ในสํานักปลัด ที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบ
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 รวมถึงแกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ
.2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น
(สํานักปลัด)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลใน
สํานักปลัด ตามสิทธิที่จะไดรับ  
-เปนไปตามระเบียบ  ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563
(สํานักปลัด)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผูบริหารทองถิ่น จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของผูบริหารสวนทอง
ถิ่น ตามสิทธิที่จะไดรับ  
- เปนไปตาม ระเบียบ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563
(สํานักปลัด)
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ค่าใช้สอย รวม 1,439,800 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

1.คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในประเทศและตางประเทศ จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาลงทะเบียน คาธรรมเนียมหรือคาใชจายทํานอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นใหผูเขารับการฝึกอบรมเบิก
จาย สําหรับคณะผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาเทศบาลตําบลนา
คํา ขาราชการสวนทองถิ่นหรือพนักงานเทศบาลสามัญ พนักงาน
จางของเทศบาลและบุคคลภายนอก หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได
รับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึก
อบรม  อบรม  สัมมนา ดูงาน หรือไปติดตอราชการ  รวมถึงการ
ฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบ
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
(สํานักปลัด)

2.คาจางเหมาบริการอื่นๆ ตามอํานาจหนาที่ จํานวน 1,168,800 บาท

- เพื่อจายเปนคารายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆ ตามอํานาจ
หนาที่ที่เทศบาลสามารถจายได  มีดังนี้  คาจางเอกชนดําเนินงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  คาใชจายในการเผยแพร หรือ
การประชาสัมพันธขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  เชน คา
โฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ (รายจายเกี่ยวกับการจางเหมา
โฆษณาประชาสัมพันธและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจาย
เสียง  โทรทัศน  โรงมหรสพ คาจัดทําเอกสารประชา
สัมพันธ  หรือสิ่งพิมพตางๆ) คาโล ใบประกาศเกียรติคุณ คากรอบ
ใบประกาศเกียรติคุณ สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น หรือผูใหความ
ชวยเหลือ หรือควรไดรับการยกยองจากทางราชการ  คาใชจายใน
การจัดทําเว็บไซต  คาจางปรับปรุงโดเมน  website
คาธรรมเนียมในการคืนบัตร เปลี่ยนบัตรโดยสารพาหนะในการ
เดินทางไปราชการหรือ คาบัตรโดยสารที่ไมสามารถคืนหรือ
เปลี่ยนบัตรไดกรณีเลื่อนการเดินทางไปราชการ กรณีองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นสั่งใหงด หรือเลื่อนการเดินทางไป
ราชการ และใหรวมถึงกรณีเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ที่ทําใหไมสามารถ
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เดินทางไปได  ทั้งนี้  ตองมิไดเกิดจากตัวผูเดินทางไปราชการเปน
เหตุ  คาธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการทําธุรกรรมทางการเงินเพื่อความ
สะดวกขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มิใชเปนการรองขอของผู
มีสิทธิรับเงิน คาใชจายในการใชสถานที่อื่นชั่วคราวขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น คาใชจายในการประดับ ตกแตงอาคารสถาน
ที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  คาบริการ หรือคาใชจายเกี่ยว
กับการกําจัดแมลง แมง หนู หรือสัตวที่อาจเปนพาหะนําโรคราย
มาสูคน และใหหมายความรวมถึงการกําจัดเชื้อโรคหรือเชื้อราของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือบานพักที่องคกรปกครองสวนทอง
ถิ่นจัดไวให คากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล  คาใชจายในการเปน
สมาชิก หรือการจัดซื้อหนังสือ จุลสาร วารสาร หนังสือ
พิมพ หนังสืออิเล็กทรอนิกส เพื่อใชในราชการโดยสวนรวม  คา
บริการในการกําจัดสิ่งปฏิกูล จัดเก็บขยะขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น คาบริการในการกําจัดสิ่งปฏิกูล  บานพักขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นกรณีไมมีผูพักอาศัย  คาใชจายเกี่ยวกับการ
จัด  ผลิตรายการ และถายทอดสถานีโทรทัศน และวิทยุ  คา
ระวางบรรทุก ขนสงพัสดุหรือพัสดุภัณฑขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ยกเวนคาระวางบรรทุก ขนสงพัสดุหรือพัสดุภัณฑในการ
ฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ  คาใชจาย
ตางๆ ที่เกิดจากการใชพัสดุที่ยืมจากหนวยงานอื่น เพื่อใชปฏิบัติ
ราชการกรณีที่จําเปนเรงดวนเปนการชั่วคราว  คาตรวจรางกาย
ของบุคลากรเพื่อตรวจหาสารกัมมันตภาพรังสี และเชื้อเอชไอวี
จากการปฏิบัติงานตามภารกิจปกติ และไมถือเปนสวัสดิการการ
รักษาพยาบาลที่พนักงานสวนทองถิ่นที่จะใชสิทธิเบิกจายตาม
กฎหมายเกี่ยวกับการเบิกจายคารักษาพยาบาล คาใชจายในการ
เชาอาคารและที่ดิน รวมทั้งคาบริการอื่นใดที่เกี่ยวกับการเชา  คา
ใชจายในการดําเนินคดีในชั้นศาล การระงับขอพิพาทโดยการ
อนุญาโตตุลาการอันเนื่องมาจากการปฏิบัติราชการ คาถาย
เอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  คาซักฟอก  คาเชา
ทรัพยสิน (ยกเวน คาเชาบาน)  คาธรรมเนียมตางๆ  คาเบี้ย
ประกัน  คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  คาจาง
เหมาบริการ  ที่เปนการจางใหผูรับจางทําการอยางหนึ่งอยาง
ใด  ซึ่งมิใชเปนการประกอบดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑ  สิ่งกอสราง
อยางใด และอยูในความรับผิดชอบของผูรับจาง เชน คาจางเหมา
สูบน้ํา คาบริการกําจัดปลอก คาจางผูแสดงแบบ คาซอมแซม
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ทรัพยสิน คาตรวจวินิจฉัยโรค คาทําหมัน เปนตน  คาจาง
เหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คาจางที่ปรึกษา, คาจางออก
แบบ, คารับรองแบบ, คาจางทําระบบแผนที่ภาษี, คาจางทนาย
ความ, คาจางผูเชียวชาญบัญชี  คาตรวจวินิจฉัยโรค, คาทําหมัน
สัตว  คาจางแรงงานราษฎรกรณีดําเนินการเอง  คาจางเหมาที่มี
ลักษณะการจางทําเพื่อใหไดมาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ  ป้ายชื่อ
สํานักงาน หรือป้ายอื่นๆ  คาติดตั้งโทรศัพท  คาใชจายตางๆ ใน
การติดตั้งโทรศัพท ยกเวน คาตูสาขา  คาเครื่องโทรศัพทพวงภาย
ใน  คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ ตางๆ (ที่ไมเขาลักษณะที่ดินและ
สิ่งกอสราง)  ฯลฯ    
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2562 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ.2562
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชนและ
การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 
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เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใชสอย
วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1555
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิก
จายในลักษณะคาใชสอยวัสดุ และคาสาธารณูปโภค
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
8) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
9) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2563  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และ คาสาธารณูปโภค
10) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
11) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักปลัด)

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเปนคาใชจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  ดังนี้
1.  คารับรอง (รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น)
2.  คาใชจายในการเตรียมการ ระหวางการรับเสด็จ สงเสด็จ หรือ
เกี่ยวเนื่องกับการรับเสด็จ สงเสด็จ พระมหากษัตริย พระ
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ราชินี พระบรมวงศานุวงศ 
3.  คาพานพุมดอกไม พานประดับพุมดอกไม พานพุมเงินพุม
ทอง กรวยดอกไม พวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม หรือพวง
มาลา สําหรับอนุสาวรีย หรือการใชในการจัดงาน การจัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติในวโรกาสตางๆ  
4.  คาใชจายในการจัดประชุมราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นและใหหมายความรวมถึง การประชุมราชการทางไกลผาน
ดาวเทียม  เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารในกรณีที่มี
การประชุมคาบเกี่ยวมื้ออาหาร คาเชาหองประชุม คาใชจาย
อื่นๆ ที่จําเปน เปนตน  การประชุมราชการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่สามารถเบิกคาใชจายได  ตองเปนการประชุมที่
เกี่ยวของกับการภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยมีวัตถุ
ประสงคเพื่อนําผลจากการประชุมไปเปนแนวทางในการปฏิบัติ
งานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  เพื่อรับทราบนโยบายในการ
ทํางาน ประชุมชี้แจงหลักเกณฑตางๆ หรือซักซอมความเขาใจใน
ระเบียบวิธีปฏิบัติตางๆ รับทราบและรับฟังปัญหาอุปสรรคหรือ
พิจารณาหาขอยุติ ประสานงานหรือแกไขปัญหาเฉพาะเรื่องรวม
กัน ดังนี้
4.1  การประชุมราชการภายในหนวยงานประจําเดือน
4.2  การประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํา
งานตางๆ ที่ไดรับแตงตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทย หรือคําสั่งขอองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
4.3  การประชุมสภาทองถิ่น หรือคณะกรรมการสภาทองถิ่น
4.4  การประชุมประชาคมหมูบานเพื่อบูรณาการจัดทําแผน
ชุมชน หรือเรื่องอื่นที่กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด
4.5  การประชุมระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
4.6  การประชุมระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับสวน
ราชการ หนวยงานอื่นของรัฐหรือเอกชน
4.7  การประชุมกรณีอื่นที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
5.  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร สําหรับกรณีหนวยงาน
อื่นหรือบุคลภายนอกเขาดูงานหรือเยี่ยมชมองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น หรือ กรณีการตรวจเยี่ยมหรือตรวจราชการ การแถลงขาว
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ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นการมอบเงินหรือสิ่งของบริจาคให
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
6.  คาใชจายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี/ราชพิธีตางๆ รวมถึงคาใช
จายในการประชาสัมพันธเชิญชวนหรืออํานวยความสะดวกใหกับ
ประชาชนเพื่อมารวมงานรัฐพิธีและพระราชพิธีตางๆ    
7.  คาใชจายในพิธีเปิดอาคารตางๆ  ฯลฯ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และ
หนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
2) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักปลัด)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1. คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท
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-เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร ไดแก  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาเชาที่
พัก  คาพาหนะ รวมถึงคาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลิงหรือ
พลังงานสําหรับยานพาหนะ  คาระวางรถบรรทุก  คาจางคนหาบ
หาม และอื่นๆ ในทํานองเดียวกัน คาพาหนะรับจางขามเขต
จังหวัด เงินชดเชย คาขนยายสิ่งของสวนตัวในการเดินทางไป
ราชการประจําในราชอาณาจักร  และคาใชจายอื่นที่จําเปนตอง
จายในการเดินทางไปราชการ  ของคณะผูบริหาร  สมาชิกสภา
เทศบาล  พนักงานเทศบาล และพนักงานจาง  หรือบุคคล คณะ
บุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไปราชการเพื่อ
ประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอ
ราชการ  รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  สําหรับผู
บริหาร สมาชิกสภาทองถิ่น ขาราชการและพนักงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
- เปนไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับ
ที่ 4 พ.ศ. 2561 
(สํานักปลัด)
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2. โครงการจัดกิจกรรมในวันสําคัญของสถาบันชาติ พระมหากษัตริย จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมในวัน
สําคัญของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย เฉลิมพระเกียรติ
และเชิดชูราชวงศทุกพระองค การจัดกิจกรรมอันเปนการพิทักษ
รักษาไวซึ่ง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย อันเปนที่ยึดเหนี่ยวจิต
ใจและเปนศูนยรวมจิตใจของประชาชนชาวไทยทั้งชาติ  โดยมีคา
ใชจายประกอบดวย คาป้ายไวนิล โครงการ คาวัสดุอุปกรณใน
การดําเนินโครงการ คาอาหาร และอาหารวางพรอมเครื่องดื่มและ
รายการอื่นๆที่เกี่ยวของใน การดําเนินโครงการ ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2562 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 65 ขอ 3
(สํานักปลัด)

3.โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันทองถิ่นไทย จํานวน 10,000 บาท

-เพี่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวัน
ทองถิ่นไทย โดยมีคาใชจายประกอบดวยคาใชจายเกี่ยวกับการใช
และการตกแตงสถานที่ คาใชจายในพิธีเปิด และปิด โครงการ คา
ใชจายในการติดตอสื่อสาร คาอาหาร คาอาหารวาง พรอมเครื่อง
ดื่ม คาป้ายโครงการ คาใชจายอื่นๆที่จําเปนสําหรับการจัดทํา
โครงการ ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกฎหมายดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การ จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2562 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนา66 ขอ4
(สํานักปลัด)
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4.โครงการศูนยชวยเหลือทางกฎหมาย จํานวน 5,000 บาท

-เพี่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการศูนยใหความชวย
เหลือทางกฎหมาย โดยมีคาใชจายประกอบดวยคาใชจายเกี่ยวกับ
การใชและการตกแตง สถานที่ในวันอบรมกฎหมาย คาใชจายใน
พิธีเปิดและปิดวันอบรม คาวัสดุ อุปกรณ เครื่องเขียน คา
ถาย เอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือ คาใชจายใน
การ ติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆ คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช
บรรจุเอกสาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร คา
ป้าย โครงการ คาใชจายอื่นๆที่จําเปนสําหรับการจัดทํา
โครงการ ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ใน การจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
การ แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2562 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 262 ขอ2

5.โครงการตออายุโดเมนชื่อเว๊ปไซตและบริการพื้นที่เว็บโฮสติ้ง 
เทศบาลตําบลนาคํา

จํานวน 9,000 บาท

-เพื่อเปนคาใชจายในโครงการตออายุโดเมนชื่อเว๊ปไซต
และ บริการพื้นที่เว็บโฮสติ้ง เทศบาลตําบลนาคํา
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 268
 ขอ 10
(สํานักปลัด)

6.โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สําหรับบุคลากรของเทศบาล
ตําบลนาคํา

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมสําหรับบุคลากรของเทศบาลตําบลนาคํา  โดยมีวัตถุ
ประสงคเพื่อสงเสริมใหบุคลากรขององคกร ไดมีความรู ความเขา
ใจดานวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาของขาราชการที่
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บัญญัติไวเปนขอกฎหมาย กฎ ระเบียบ เห็นความสําคัญและเสริม
สรางภาพลักษณของหนวยงานใหมีความโปรงใสและเปน
ธรรม เพื่อสงสงเสริมใหผูเขารับการอบรม มีกระบวน
ทัศน วัฒนธรรม และคานิยมปฏิบัติงานที่มุงเพิ่มสมรถนะและ
พัฒนาระบบราชการไทยโดยยึดหลักบริหารกิจการบานเมืองที่
ดี หลักเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทาง  เพื่อสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ใหกับผู
เขารวมอบรมในการนําไปเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต และการทํางานใหมีคุณลักษณะ เปนขา
ราชการยุคใหมที่มีคุณธรรม จริยธรรม  เพื่อใหขาราชการ และเจา
หนาที่ของรัฐทุกระดับ มีความรูความเขาใจและยึดมั่นในหลัก
คุณธรรม จริยธรรม และนําหลักทางพระพุทธศาสนามาปรับใชใน
การปฏิบัติงานใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ โดยมีคาใชจายประกอบ
ดวย  คาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่อบรม  คา
ใชจายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และ
อุปกรณ  คาประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสาร
และสิ่งพิมพ  คาหนังสือสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม  คาเชา
อุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรม  คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุ
เอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม  คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คาป้ายโครงการ  คาใชจาย
อื่นที่จําเปนในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดัง
นี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2549 รวมถึงแกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ.2546
4)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
5)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ใน การจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
การ แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
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6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2562 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 264
 ขอ 5
(สํานักปลัด)

7.โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โดยมีคาใชจายประกอบดวย คา ใช
จายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่อบรมคาใชจายใน
พิธี เปิดและปิดการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คา
ถาย เอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผูเขา
รับ การฝึกอบรม คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชา
อุปกรณ ตางๆ ในการฝึกอบรม คากระเป๋าหรือสี่งที่ใชบรรจุ
เอกสารสําหรับ ผูเขารับการฝึกอบรม คาของสมนาคุณในการดู
งาน คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คา
อาหาร คายานพาหนะ คา ป้ายโครงการ คาใขจายอื่นที่จําเปนใน
การอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ใน การจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
การ แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2562 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 265ขอ 6
-(สํานักปลัด)

8.โครงการจิตอาสา ทําดีดวยหัวใจ จํานวน 10,000 บาท
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-เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจิตอาสา ทําดีดวย
หัวใจ โดยมีคาใชจายประกอบดวยคาใชจายเกี่ยวกับการใชและ
การตกแตงสถานที่ คาใชจายในพิธีเปิดและปิดโครงการ คาเชา
อุปกรณตางๆ คากระเป๋า หรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสาร คาอาหาร วาง
และเครื่องดื่ม คาอาหาร คาป้ายโครงการ คาใชจายอื่นๆที่จําเปน
สําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2562 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 67 ขอ 5
(สํานักปลัด)

โครงการจางทําและบริการพื้นที่เก็บฐานขอมูลระบบสารบรรณอิเล็ก
ทรอนิกส เพี่อตอบสนองตอธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส

จํานวน 7,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจางทําและบริการ
พื้นที่เก็บฐานขอมูลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส เพี่อตอบสนอง
ตอธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส และสนับสนุนใหหนวยงานราชการ
บรรลุนโยบายของรัฐ
เปนไปตามระเบียบ หนังสือดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักปลัด)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินที่อยูในความรับ
ผิดชอบของสํานักปลัด เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ ตาม
ความจําเปน อาทิเชน คาสิ่งของและคาแรงงาน ที่ชํารุดเสีย
หาย ตามสภาพอายุการใชงาน หรือจําเปนตองบํารุงรักษาเพื่อมิ
ใหเกิดความเสียหายหรือทรุดโทรมกวาเดิม ตลอดจนคาใชจาย
อื่นๆที่เกี่ยวของ ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2562 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักปลัด)
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ค่าวัสดุ รวม 270,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงานที่ใชในงานสํานักปลัด เปนคาวัสดุ
สํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลืองรวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจายที่ตอง
ชําระ พรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คา
หนังสือ คาเครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาด
เล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัด
เหล็ก กรรไกร เกาอี้ พลาสติก แปลงลบกระดานดํา ตรายาง ขา
ตั้ง (กระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่อง
ตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระ
บรมฉายาลักษณ แผง ปิดประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงาน หรือ
หนวยงาน แผนป้าย จราจรหรือแผนป้ายตาง มูลี่ มานปรับ
แสง (ตอผืน) พรม(ตอ ผืน) นาฬิกาตั้งแขวน พระพุทธรูป พระบรม
รูปจําลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาด
เล็ก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํ้ายาลบคํา
ผิด ลวด เย็บกระดาษ กาว ชอลค ตลับผงหมึก คลิป ซอง
เอกสาร ผา สําลี สมุดบัญขีสมุดประวัติขาราชการ ธง
ชาติ กระดาษ คารบอน กระดาษไขแฟ้ม สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อ
หรือจาง พิมพ ของใชในการบรรจุหีบหอ ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักปลัด)
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

-เพี่อจายเปนคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเดิมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัด
หา สิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน ใหสามารถใช
งาน ไดตามปกติ อาทิเชน ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแรง
ไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับ
ตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ ฟิวส สาย
ไฟฟ้า หลอด ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า เทปพันสาย
ไฟฟ้า ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักปลัด)
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 20,000 บาท

-เพี่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว เปนรายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น เชน แปรง ไมกวาด ถังขยะ ผงซักฟอก แกว
นํ้า ชอน ถวย น้ํายาลางจาน กระดาษชําระ นํ้ายาลางหองนํ้า นํ้า
ยาดับกลิ่น และสิ่งของที่เกี่ยวเนื่องกับวัสดุงานบานงานครัว ที่จํา
เปนตองใช ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักปลัด)
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 5,000 บาท

-เพี่อจายเปนเงินคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึง
ราย จายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเดิม หรือปรับปรุงวัสดุ ราย
จายเพื่อ จัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับคา
วัสดุ เชนคาขน สง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิ
เชน ไขควง กุญแจ แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน ล็อค
เกียร กระจกโคงมน สัญญาณไฟกระพริบ กรวยจราจร ยางรถ
ยนต เบรก ครัช พวง มาลัย ฟิลมกรองแสง หมอนํ้า หัว
เทียน แบตเตอรี่ ฯลฯ
-เปนไปตามแบบระเบียบ หนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักปลัด)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เปนวัสดุสิ้นเปลือง เปน
รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชนคาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน แก๊สหุงตม นํ้ามันเชื้อเพลิง น้ํามันดี
เซล นํ้ามันกาด น้ํามันเบนซิน นํ้ามันเตา นํ้ามันจาร บี นํ้ามัน
เครื่อง ถาน แก๊ส ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักปลัด)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอรสําหรับใชในงานสํานักปลัด ที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช
งาน ไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร เชน หมึกสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร,อุปกรณบันทึกขอมูล,แผนดิสก แฮ
นดิไดรส,เมาส,คียบอรด,อุปกรณตอพวง สําหรับคอมพิวเตอร,แผน
วงจรอิเลคทรอนิกส, โปรแกรมคอมพิวเตอร และอื่นๆที่เกี่ยวของ
กับคอมพิวเตอรฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักปลัด)

งบลงทุน รวม 45,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 45,900 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อโต๊ะหมูบูชา จํานวน 8,400 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโต๊ะหมูบูชา ไวใชในสํานักงาน จํานวน1
ชุด ราคา 8,400บาท
ซึ่งมีคุณลักษณะเฉพาะดงนี้
1.)ทําดวยไมสัก
2.)มีโต๊ะหมูบูชา 9 ตัว ความกวางตัวละ  9 นิ้ว
3.)มีฐานรองโต๊ะหมู
-เปนไปตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ ฉบับเดือน
ธันวาคม2563
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ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

จัดซื้อเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร จํานวน 28,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร จํานวน 1
 เครื่อง ไวใชในสํานักงาน 
ซึ่งมีคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้
1.)เปนเครื่องฉายภาพเลนสเดียว สามารถตอกับอุปกรณเพื่อฉาย
ภาพจากคอมพิวเตอรและวิดีโอ
2.)ใช 3D DLP หรือ 3LCD หรือ LCD PANEL หรือระบบ DLP
3.)ระดับ XGAเปนระดับความละเอียดของภาพ
4.)ขนาดที่กําหนดเปนขนาดคาความสองสวางขั้น
ต่ํา (ANSI LUMENS)
-เปนไปตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ ฉบับเดือน
ธันวาคม 2563

ครุภัณฑงานบานงานครัว

จัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง จํานวน 9,500 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง ไวในในสํานัก
งาน จํานวน 1 ตัว ราคา 9,500บาท 
-คุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้
1.)เปนเครื่องตัดหญาแบบสะพาย
2.)เครื่องยนตขนาดไมนอยกวา 1.4 แรงมา
3.)ปริมาตรกระบอกสูบไมนอยกวา 30 ซีซี
4.)พรอมใบมีด
-เปนไปตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ ฉบับ
เดือน ธันวาคม 2563
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งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดงานรัฐพิธี และงานพิธีเนื่องในโอกาสสําคัญ ประจําปีงบ
ประมาณ 2565

จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนที่ทําการอําเภออุบลรัตน ในการดําเนิน
โครงการจัดงานรัฐพิธี และงานพิธีเนื่องในโอกาสสําคัญ ประจําปี
งบประมาณ 2565
-เปนไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน
2)หนังสือจากที่วาการอําเภออุบลรัตน ที่ ขก1418/1771 ลงวัน
ที่ 7 มิถุนายน2564 เรื่องขอสงแผนงาน/โครงการขอรับเงินอุด
หนุน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 4
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 596,640 บาท
งบบุคลากร รวม 362,640 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 362,640 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 362,640 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเดือนขาราชการหรือพนักงานเทศบาล
สามัญ พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินประจําปี สําหรับขาราชการ
สวน ทองถิ่นหรือพนักงานเทศบาลสามัญ ตําแหนง นักวิเคราะห
นโยบายและแผน จํานวน  1 อัตรา คํานวณตั้งจายไว 12 เดือน 
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
4) เปนไปตามแผนอัตรากําลังสามปี (2564-2566) ของเทศบาล
ตําบลนาคํา 
 (งานวิเคราะหนโยบาบและแผน สํานักปลัด)
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งบดําเนินงาน รวม 234,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 36,000 บาท
คาเชาบาน จํานวน 36,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาเชาบาน/คาเชาซื้อบาน/คายืมเงินซื้อบาน/กูยืมเงิน
เพื่อปลูกสรางบานของขาราชการหรือพนักงานเทศบาล
สามัญ ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน จํานวน1 อัตรา ที่มี
สิทธิเบิกไดตามระเบียบ
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น
(งานวิเคราะหนโยบายและแผน สํานักปลัด)

ค่าใช้สอย รวม 178,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

1. คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในประเทศและตางประเทศ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใชจายทํานอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นใหผูเขารับการฝึกอบรมเบิกจาย ของ
พนักงานเทศบาล  และพนักงานจาง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได
รับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึก
อบรม  อบรม  สัมมนา ดูงาน หรือไปติดตอราชการ  รวมถึงการ
ฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
(งานวิเคราะหนโยบายและแผน สํานักปลัด)

2.คาจางเหมาบริการอื่นๆ  ตามอํานาจหนาที่ จํานวน 108,000 บาท

- เพื่อจายเปนคารายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆ ตามอํานาจ
หนาที่ที่เทศบาลสามารถจายได  มีดังนี้  คาจางเอกชนดําเนินงาน
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ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  คาใชจายในการเผยแพร หรือ
การประชาสัมพันธขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  เชน คา
โฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ (รายจายเกี่ยวกับการจางเหมา
โฆษณาประชาสัมพันธและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจาย
เสียง  โทรทัศน  โรงมหรสพ คาจัดทําเอกสารประชา
สัมพันธ  หรือสิ่งพิมพตางๆ) คาโล ใบประกาศเกียรติคุณ คากรอบ
ใบประกาศเกียรติคุณ สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น หรือผูใหความ
ชวยเหลือ หรือควรไดรับการยกยองจากทางราชการ  คาใชจายใน
การจัดทําเว็บไซต  คาจางปรับปรุงโดเมน  website
คาธรรมเนียมในการคืนบัตร เปลี่ยนบัตรโดยสารพาหนะในการ
เดินทางไปราชการหรือ คาบัตรโดยสารที่ไมสามารถคืนหรือ
เปลี่ยนบัตรไดกรณีเลื่อนการเดินทางไปราชการ กรณีองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นสั่งใหงด หรือเลื่อนการเดินทางไป
ราชการ และใหรวมถึงกรณีเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ที่ทําใหไมสามารถ
เดินทางไปได  ทั้งนี้  ตองมิไดเกิดจากตัวผูเดินทางไปราชการเปน
เหตุ  คาธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการทําธุรกรรมทางการเงินเพื่อความ
สะดวกขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มิใชเปนการรองขอของผู
มีสิทธิรับเงิน คาใชจายในการใชสถานที่อื่นชั่วคราวขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น คาใชจายในการประดับ ตกแตงอาคารสถาน
ที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  คาบริการ หรือคาใชจายเกี่ยว
กับการกําจัดแมลง แมง หนู หรือสัตวที่อาจเปนพาหะนําโรคราย
มาสูคน และใหหมายความรวมถึงการกําจัดเชื้อโรคหรือเชื้อราของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือบานพักที่องคกรปกครองสวนทอง
ถิ่นจัดไวให คากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล  คาใชจายในการเปน
สมาชิก หรือการจัดซื้อหนังสือ จุลสาร วารสาร หนังสือ
พิมพ หนังสืออิเล็กทรอนิกส เพื่อใชในราชการโดยสวนรวม  คา
บริการในการกําจัดสิ่งปฏิกูล จัดเก็บขยะขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น คาบริการในการกําจัดสิ่งปฏิกูล  บานพักขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นกรณีไมมีผูพักอาศัย  คาใชจายเกี่ยวกับการ
จัด  ผลิตรายการ และถายทอดสถานีโทรทัศน และวิทยุ  คา
ระวางบรรทุก ขนสงพัสดุหรือพัสดุภัณฑขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ยกเวนคาระวางบรรทุก ขนสงพัสดุหรือพัสดุภัณฑในการ
ฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ  คาใชจาย
ตางๆ ที่เกิดจากการใชพัสดุที่ยืมจากหนวยงานอื่น เพื่อใชปฏิบัติ
ราชการกรณีที่จําเปนเรงดวนเปนการชั่วคราว  คาตรวจรางกาย
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ของบุคลากรเพื่อตรวจหาสารกัมมันตภาพรังสี และเชื้อเอชไอวี
จากการปฏิบัติงานตามภารกิจปกติ และไมถือเปนสวัสดิการการ
รักษาพยาบาลที่พนักงานสวนทองถิ่นที่จะใชสิทธิเบิกจายตาม
กฎหมายเกี่ยวกับการเบิกจายคารักษาพยาบาล คาใชจายในการ
เชาอาคารและที่ดิน รวมทั้งคาบริการอื่นใดที่เกี่ยวกับการเชา  คา
ใชจายในการดําเนินคดีในชั้นศาล การระงับขอพิพาทโดยการ
อนุญาโตตุลาการอันเนื่องมาจากการปฏิบัติราชการ คาถาย
เอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  คาซักฟอก  คาเชา
ทรัพยสิน (ยกเวน คาเชาบาน)  คาธรรมเนียมตางๆ  คาเบี้ย
ประกัน  คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  คาจาง
เหมาบริการ  ที่เปนการจางใหผูรับจางทําการอยางหนึ่งอยาง
ใด  ซึ่งมิใชเปนการประกอบดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑ  สิ่งกอสราง
อยางใด และอยูในความรับผิดชอบของผูรับจาง เชน คาจางเหมา
สูบน้ํา คาบริการกําจัดปลอก คาจางผูแสดงแบบ คาซอมแซม
ทรัพยสิน คาตรวจวินิจฉัยโรค คาทําหมัน เปนตน  คาจาง
เหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คาจางที่ปรึกษา, คาจางออก
แบบ, คารับรองแบบ, คาจางทําระบบแผนที่ภาษี, คาจางทนาย
ความ, คาจางผูเชียวชาญบัญชี  คาตรวจวินิจฉัยโรค, คาทําหมัน
สัตว  คาจางแรงงานราษฎรกรณีดําเนินการเอง  คาจางเหมาที่มี
ลักษณะการจางทําเพื่อใหไดมาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ  ป้ายชื่อ
สํานักงาน หรือป้ายอื่นๆ  คาติดตั้งโทรศัพท  คาใชจายตางๆ ใน
การติดตั้งโทรศัพท ยกเวน คาตูสาขา  คาเครื่องโทรศัพทพวงภาย
ใน  คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ ตางๆ (ที่ไมเขาลักษณะที่ดินและ
สิ่งกอสราง)  ฯลฯ    
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2562 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ.2562
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชนและ
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การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 
เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใชสอย
วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1555
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิก
จายในลักษณะคาใชสอยวัสดุ และคาสาธารณูปโภค
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
8) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
9) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2563  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และ คาสาธารณูปโภค
10) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
11) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักปลัด)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1.โครงการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลนาคํา จํานวน 30,000 บาท
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- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลตําบลนาคํา รวมกับประชุมประชาคมทองถิ่น  กําหนด
แนวทางการพัฒนาทองถิ่น   การประชุมรวมกับหลายภาค
สวน ทั้งสวนราชการ  และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวของ  เพื่อแจงแนว
ทางพัฒนาทองถิ่น  รับทราบปัญหา  ความตอง
การ  ประเด็น  การพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวของตลอดจนความ
ชวยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพ
พื้นที่เพื่อนํามากําหนดแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น  โดย
ใหนําขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหนวยงานตางๆ มาพิจารณา
ประกอบการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น  หรือการทบทวนแผน
พัฒนาทองถิ่น  การพิจารณารางแผนพัฒนาทองถิ่นที่เพิ่ม
เติม  เปลี่ยนแปลง  เพื่อประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาคํา  จัดทํารางแผนพัฒนาใหสอด
คลองกับแนวทางการพัฒนาที่คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบล
กําหนด  พรอมเหตุผลและความจําเปนเสนอตอคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาลตําบลนาคํา  (ประชุมจัดทําแผนพัฒนาทอง
ถิ่น  หรือทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น  จัดทํารางแผนพัฒนาทองถิ่น
ที่เพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง โดยพรอมเหตุผลและความจําเปนเสนอ
ตอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลนาคํา)   โดยจายเปนคาใช
จายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่  คาใชจายในพิธีเปิด
และปิด  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คาประกาศนีย
บัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  คา
หนังสือ  คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆ คา
กระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คา
อาหาร  คาป้ายโครงการ คาใชจายอื่นที่จําเปนสําหรับการจัดทํา
โครงการ  ฯลฯ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2548  และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
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บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2562 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ.2562
6)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา275 ขอ19

(งานวิเคราะหนโยบายและแผน สํานักปลัด) 

2.โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นเทศบาลตําบล
นาคํา

จํานวน 20,000 บาท
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-เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการติดตามและประเมิน
ผลแผนพัฒนาทองถิ่น รวมทั้งฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง โดยมีคา
ใชจายประกอบดวย คาใชจายในวันลงพื้นที่ติดตามและประเมิน
ผลแผนพัฒนาทองถิ่น คาอาหาร คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม ใน
วันประชุมคณะกรรมการติดตาม,คาวัสดุ เครื่อง
เขียน และ อุปกรณสําหรับลงพื้นที่เพี่อเก็บขอมูลแบบสอบถาม
จากประชาชน,คาถายเอกสาร พรอมเขาเลมติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาทองถิ่น,คาใชจายในการติดตอสื่อสารตางๆ คาป้าย
โครงการ คาใชจายอื่นๆที่จําเปนสําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 รวมถึงฉบับแกไขเพิ่ม
เติม(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2561 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2562 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 277
ขอ 21
(งานวิเคราะหนโยบายและแผน สํานักปลัด) 

วันที่พิมพ : 16/9/2564  11:49:53 หนา : 44/165



3.คาใชจายเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร ไดแก  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาเชาที่
พัก  คาพาหนะ รวมถึงคาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลิงหรือ
พลังงานสําหรับยานพาหนะ  คาระวางรถบรรทุก  คาจางคนหาบ
หาม และอื่นๆ ในทํานองเดียวกัน คาพาหนะรับจางขามเขต
จังหวัด เงินชดเชย คาขนยายสิ่งของสวนตัวในการเดินทางไป
ราชการประจําในราชอาณาจักร  และคาใชจายอื่นที่จําเปนตอง
จายในการเดินทางไปราชการ  ของพนักงานเทศบาล และ
พนักงานจาง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติให
เดินทางไปราชการเพื่อประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดู
งาน  หรือไปติดตอราชการ  รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนา
องคความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับ
ที่ 4 พ.ศ.2561 
(งานวิเคราะหนโยบายและแผน สํานักปลัด)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินที่อยูในความรับ
ผิดชอบของงานวิเคราะหนโยบายและแผน เพื่อใหสามารถใชงาน
ไดตามปกติ ตามความจําเปน อาทิเชน คาสิ่งของและคาแรง
งาน ที่ชํารุดเสียหาย ตามสภาพอายุการใชงาน หรือจําเปนตอง
บํารุงรักษาเพื่อมิใหเกิดความเสียหายหรือทรุดโทรมกวา
เดิม ตลอดจนคาใชจาย อื่นๆที่เกี่ยวของ ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2562 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(งานวิเคราะหนโยบายและแผน สํานักปลัด)
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ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน  ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง
รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาหนังสือ คาเครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่อง
เจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัด
เหล็ก กรรไกร เกาอี้ พลาสติก แปลงลบกระดานดํา ตรายาง ขา
ตั้ง (กระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่อง
ตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระ
บรมฉายาลักษณ แผง ปิดประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงาน หรือ
หนวยงาน แผนป้าย จราจรหรือแผนป้ายตาง มูลี่ มานปรับ
แสง (ตอผืน) พรม(ตอ ผืน) นาฬิกาตั้งแขวน พระพุทธรูป พระบรม
รูป จําลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาด
เล็ก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํ้ายาลบคํา
ผิด ลวด เย็บกระดาษ กาว ชอลค ตลับผงหมึก คลิป ซอง
เอกสาร ผา สําลี สมุดบัญขีสมุดประวัติขาราชการ ธง
ชาติ กระดาษ คารบอน กระดาษไขแฟ้ม สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อ
หรือจางพิมพ ของใชในการบรรจุหีบหอ ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(งานวิเคราะหนโยบายและแผน สํานักปลัด)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอรสําหรับใชในงานวิเคราะห
นโยบายและแผน ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตาม
ปกติมีอายุการใชงาน ไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร เชน หมึก
สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร,อุปกรณบันทึกขอมูล,แผนดิสก แฮ
นดิไดรส,เมาส,คียบอรด,อุปกรณตอพวง สําหรับคอมพิวเตอร,แผน
วงจรอิเลคทรอนิกส, โปรแกรม คอมพิวเตอร และอื่นๆที่เกี่ยวของ
กับคอมพิวเตอรฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(งานวิเคราะหนโยบายและแผน สํานักปลัด)
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,470,330 บาท
งบบุคลากร รวม 1,125,630 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,125,630 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,104,630 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเดือนขาราชการหรือพนักงานเทศบาล
สามัญ พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินประจําปี สําหรับขาราชการสวน
ทองถิ่นหรือพนักงานเทศบาลสามัญในกองคลัง มีรายการดังนี้ 
ตําแหนงที่มีคนครอง
1.ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา
2.ตําแหนงนักวิชาการจัดเก็บรายได จํานวน 1 อัตรา
ตําแหนงที่ไมมรคนครอง
1.ตําแหนงผูอํานวยการกองคลัง จํานวน 1 อัตรา
2.ตําแหนงเจาพนักงานพัสดุ จํานวน จํานวน 1 อัตรา
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542 
2 ) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ
และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น 
-เปนไปตามแผนอัตรากําลังสามปี (2564-2566) ของเทศบาล
ตําบลนาคํา 
(กองคลัง)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 21,000 บาท

-เพี่อจายเปนเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผูดํารงตําแหนงสาย
บริหาร อํานวยการ วิชาการ จํานวน 1 อัตรา แยกรายละเอียดดัง
นี้
1.ผูอํานวยการกองคลัง จํานวน 1อัตรา 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
4) เปนไปตามแผนอัตรากําลังสามปี (2564-2566) ของเทศบาล
ตําบลนาคํา 
(กองคลัง)

งบดําเนินงาน รวม 1,213,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 149,000 บาท
คาเชาบาน จํานวน 144,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาเชาบาน/คาเชาซื้อบาน/คายืมเงินซื้อบาน/กูยืมเงิน
เพื่อปลูกสรางบานของขาราชการหรือพนักงานเทศบาลสามัญ ใน
กองคลัง ที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบ
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น
(กองคลัง)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ใน
กองคลัง ตามสิทธิที่จะไดรับ  
-เปนไปตามระเบียบ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563
(กองคลัง)

ค่าใช้สอย รวม 530,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

1. คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในประเทศและตางประเทศ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใชจายทํานอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นใหผูเขารับการฝึกอบรมเบิกจาย ของ
พนักงานเทศบาล  และพนักงานจาง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได
รับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึก
อบรม  อบรม  สัมมนา ดูงาน หรือไปติดตอราชการ  รวมถึงการ
ฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
(กองคลัง)
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2. คาจางจัดทําสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจางจัดทําสื่อโฆษณาประชาสัมพันธและเผยแพร
ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับกิจการงานของเทศบาลตําบลนาคํา อาทิ
เชน วิทยุกระจายเสียง,โทรทัศน,โรงมหรสพ,สื่อสิ่งพิมพตางๆและ
อื่นๆ ที่เกี่ยวของในรายจายประเภทนี้ฯลฯ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2562 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ.2562
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองคลัง)

3.คาจางเหมาบริการอื่นๆ ตามอํานาจหนาที่ จํานวน 350,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆ ตามอํานาจ
หนาที่ที่เทศบาลสามารถจายได  มีดังนี้  คาจางเอกชนดําเนินงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  คาใชจายในการเผยแพร หรือ
การประชาสัมพันธขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  เชน คา
โฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ (รายจายเกี่ยวกับการจางเหมา
โฆษณาประชาสัมพันธและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจาย
เสียง  โทรทัศน  โรงมหรสพ คาจัดทําเอกสารประชา
สัมพันธ  หรือสิ่งพิมพตางๆ) คาโล ใบประกาศเกียรติคุณ คากรอบ
ใบประกาศเกียรติคุณ สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น หรือผูใหความ
ชวยเหลือ หรือควรไดรับการยกยองจากทางราชการ  คาใชจายใน
การจัดทําเว็บไซต  คาจางปรับปรุงโดเมน  website คา
ธรรมเนียมในการคืนบัตร เปลี่ยนบัตรโดยสารพาหนะในการเดิน
ทางไปราชการ หรือคาบัตรโดยสารที่ไมสามารถคืนหรือเปลี่ยน
บัตรไดกรณีเลื่อนการเดินทางไปราชการ กรณีองคกรปกครองสวน
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ทองถิ่นสั่งใหงด หรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ และใหรวมถึง
กรณีเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ที่ทําใหไมสามารถเดินทางไปได  ทั้งนี้  ตอง
มิไดเกิดจากตัวผูเดินทางไปราชการเปนเหตุ  คาธรรมเนียมที่เกี่ยว
กับการทําธุรกรรมทางการเงินเพื่อความสะดวกขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่มิใชเปนการรองขอของผูมีสิทธิรับเงิน คาใช
จายในการใชสถานที่อื่นชั่วคราวขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น คาใชจายในการประดับ ตกแตงอาคารสถานที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  คาบริการ หรือคาใชจายเกี่ยวกับการกําจัด
แมลง แมง หนู หรือสัตวที่อาจเปนพาหะนําโรครายมาสูคน และ
ใหหมายความรวมถึงการกําจัดเชื้อโรคหรือเชื้อราขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นหรือบานพักที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัด
ไวให คากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล  คาใชจายในการเปน
สมาชิก หรือการจัดซื้อหนังสือ จุลสาร วารสาร หนังสือ
พิมพ หนังสืออิเล็กทรอนิกส เพื่อใชในราชการโดยสวนรวม  คา
บริการในการกําจัดสิ่งปฏิกูล จัดเก็บขยะขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น คาบริการในการกําจัดสิ่งปฏิกูล  บานพักขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นกรณีไมมีผูพักอาศัย  คาใชจายเกี่ยวกับการ
จัด  ผลิตรายการ และถายทอดสถานีโทรทัศน และวิทยุ  คา
ระวางบรรทุก ขนสงพัสดุหรือพัสดุภัณฑขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ยกเวนคาระวางบรรทุก ขนสงพัสดุหรือพัสดุภัณฑในการ
ฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ  คาใชจาย
ตางๆ ที่เกิดจากการใชพัสดุที่ยืมจากหนวยงานอื่น เพื่อใชปฏิบัติ
ราชการกรณีที่จําเปนเรงดวนเปนการชั่วคราว  คาตรวจรางกาย
ของบุคลากรเพื่อตรวจหาสารกัมมันตภาพรังสี และเชื้อเอชไอวี
จากการปฏิบัติงานตามภารกิจปกติ และไมถือเปนสวัสดิการการ
รักษาพยาบาลที่พนักงานสวนทองถิ่นที่จะใชสิทธิเบิกจายตาม
กฎหมายเกี่ยวกับการเบิกจายคารักษาพยาบาล คาใชจายในการ
เชาอาคารและที่ดิน รวมทั้งคาบริการอื่นใดที่เกี่ยวกับการเชา  คา
ใชจายในการดําเนินคดีในชั้นศาล การระงับขอพิพาทโดยการ
อนุญาโตตุลาการอันเนื่องมาจากการปฏิบัติราชการ คาถาย
เอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  คาซักฟอก  คาเชา
ทรัพยสิน (ยกเวน คาเชาบาน)  คาธรรมเนียมตางๆ  คาเบี้ย
ประกัน  คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  คาจาง
เหมาบริการ  ที่เปนการจางใหผูรับจางทําการอยางหนึ่งอยาง
ใด  ซึ่งมิใชเปนการประกอบดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑ  สิ่งกอสราง
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อยางใด และอยูในความรับผิดชอบของผูรับจาง เชน คาจางเหมา
สูบน้ํา คาบริการกําจัดปลอก คาจางผูแสดงแบบ คาซอมแซม
ทรัพยสิน คาตรวจวินิจฉัยโรค คาทําหมัน เปนตน  คาจาง
เหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คาจางที่ปรึกษา, คาจางออก
แบบ, คารับรองแบบ, คาจางทําระบบแผนที่ภาษี, คาจางทนาย
ความ, คาจางผูเชียวชาญบัญชี  คาตรวจวินิจฉัยโรค, คาทําหมัน
สัตว  คาจางแรงงานราษฎรกรณีดําเนินการเอง  คาจางเหมาที่มี
ลักษณะการจางทําเพื่อใหไดมาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ  ป้ายชื่อ
สํานักงาน หรือป้ายอื่นๆ  คาติดตั้งโทรศัพท  คาใชจายตางๆ ใน
การติดตั้งโทรศัพท ยกเวน คาตูสาขา  คาเครื่องโทรศัพทพวงภาย
ใน  คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ ตางๆ (ที่ไมเขาลักษณะที่ดินและ
สิ่งกอสราง)  ฯลฯ    
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2562 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ.2562
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชนและ
การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิก
จายในลักษณะคาใชสอยวัสดุ และคาสาธารณูปโภค
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6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1555
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิก
จายในลักษณะคาใชสอยวัสดุ และคาสาธารณูปโภค
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
8) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
9) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2563  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และ คาสาธารณูปโภค
10) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
11) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองคลัง)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1. คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร ไดแก  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาเชาที่
พัก  คาพาหนะ รวมถึงคาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลิงหรือ
พลังงานสําหรับยานพาหนะ  คาระวางรถบรรทุก  คาจางคนหาบ
หาม และอื่นๆ ในทํานองเดียวกัน คาพาหนะรับจางขามเขต
จังหวัด เงินชดเชย คาขนยายสิ่งของสวนตัวในการเดินทางไป
ราชการประจําในราชอาณาจักร  และคาใชจายอื่นที่จําเปนตอง
จายในการเดินทางไปราชการ  ของคณะผูบริหาร  สมาชิกสภา
เทศบาล  พนักงานเทศบาล และพนักงานจาง  หรือบุคคล คณะ
บุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไปราชการเพื่อ
ประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอ
ราชการ  รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
- เปนไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับ
ที่ 4 พ.ศ. 2561 
(กองคลัง)
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2.โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 100,000 บาท

-เพี่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยสิน โดยมีคาใชจายประกอบดวย คา
วัสดุ อุปกรณที่จําเปนที่ใชในงานสํารวจ เครื่องเขียน และ
อุปกรณ คาถาย เอกสาร คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชา
อุปกรณ ตางๆ คาป้ายโครงการ คาจางเหมาคัดลอกขอมูล
ที่ดิน คาจาง เหมาเดินสํารวจภาคสนามตามขอมูลสารระบบ
ที่ดิน คาใขจาย อื่นๆที่จําเปนสําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2550และ แกไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่มท0808.3
/ว 426ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ 2551
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว67 ลงวันที9่
มกราคม 2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 278
 ขอ 22
(กองคลัง)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินที่อยูในความรับ
ผิดชอบของกองคลัง เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ ตามความ
จําเปน อาทิเชน คาสิ่งของและคาแรงงาน ที่ชํารุดเสียหาย ตาม
สภาพอายุการใชงาน หรือจําเปนตองบํารุงรักษาเพื่อมิใหเกิดความ
เสียหายหรือทรุดโทรมกวาเดิม ตลอดจนคาใชจาย อื่นๆที่เกี่ยว
ของ ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2562 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองคลัง)
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ค่าวัสดุ รวม 130,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงานที่ใชในงานกองคลัง เปนคาวัสดุ
สํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลืองรวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจายที่ตอง
ชําระ พรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คา
หนังสือ คาเครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาด
เล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัด
เหล็ก กรรไกร เกาอี้ พลาสติก แปลงลบกระดานดํา ตรายาง ขา
ตั้ง (กระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่อง
ตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระ
บรมฉายาลักษณ แผงปิดประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงาน หรือ
หนวยงาน แผนป้าย จราจรหรือแผนป้ายตาง มูลี่ มานปรับ
แสง (ตอผืน) พรม(ตอ ผืน) นาฬิกาตั้งแขวน พระพุทธรูป พระบรม
รูปจําลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาด
เล็ก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํ้ายาลบคํา
ผิด ลวด เย็บกระดาษ กาว ชอลค ตลับผงหมึก คลิป ซอง
เอกสาร ผา สําลี สมุดบัญขีสมุดประวัติขาราชการ ธง
ชาติ กระดาษ คารบอน กระดาษไขแฟ้ม สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อ
หรือจาง พิมพ ของใชในการบรรจุหีบหอ ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองคลัง)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอรสําหรับใชในงานกองคลัง ที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช
งาน ไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร เชน หมึกสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร,อุปกรณบันทึกขอมูล,แผนดิสก แฮ
นดิไดรส,เมาส,คียบอรด, อุปกรณตอพวง สําหรับ
คอมพิวเตอร,แผนวงจรอิเล
คทรอนิกส, โปรแกรม คอมพิวเตอร และอื่นๆที่เกี่ยวของกับ
คอมพิวเตอรฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองคลัง)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 404,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 240,000 บาท

-เพี่อจายคาไฟฟ้าในสํานักงาน รวมถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอม
กัน เชน คาบริการ คาภาษี ในกิจการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่นฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองคลัง)
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คาบริการไปรษณีย จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาไปรษณีย คาซื้อดวงตราไปรษณียอากร,คา
โทร สาร, คาโทรเลข,คาธนาณัติ,คาเชาตูไปรษณีย และคาใชจาย
ตางๆ ที่เกี่ยวกับการสื่อสารและสงเอกสารทางราชการ ฯลฯ
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองคลัง)

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 144,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เชน คา
โทรภาพ(โทรสาร) คาเทเลกซ คาวิทยุติดตามตัว คาวิทยุสื่อ
สาร คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบ
อินเตอรเน็ตรวมถึงอินเตอรเน็ตการดและคาสื่อสาร
อื่นๆ เชน คา เคเบิ้ลทีวี คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม และคาใช
จายตางๆที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับรายจายประเภทนี้ ฯลฯ
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองคลัง)
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งบลงทุน รวม 131,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 131,700 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเกาอี้พนักงาน จํานวน 9,000 บาท

-เพื่อจัดซื้อเกาอี้พนักงานระดับ 1 จํานวน 3 ตัวๆละ 3,000
 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 9,000 บาท 
-คุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้
1)พนักพิงและที่นั่งขึ้นโครงไมบุฟองน้ําหุมหนังสังเคราะหไวนิล  
2)ที่วางแขนผลิตจากพลาสติกขึ้นรูป 
3)ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม ลอไนลอน สีดํา
4)ปรับระดับเกาอี้ระบบ GAS LIFTING
5)ปรับระดับความสูงของเกาอี้ได ระหวาง 101-112 ซม รองรับ
น้ําหนักไดสูงสุด 113 กก
6)ประสิทธิภาพที่แนะนําเพื่อความสะดวกสบายในการนั่งตอวัน 4
 ชม
7)สีดํา 
8)ขนาดสินคา (กวางxลึกXสูง);59x66x99.5-109.5ซม./ตัว
-กําหนดราคาตามทองตลาดปัจจุบัน 
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จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง) จํานวน 79,400 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยก
สวน (ราคารวมคาติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบ
แขวน ขนาด 30,000บีทียู จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่อง
ละ39,700บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 79,400 บาท
-คุณลักษณะเฉพาะ  เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนดังนี้
1) ขนาดที่กําหนดเปนขนาดไมต่ํากวา  30,000 บีทียู
2) ราคาที่กําหนดเปนราคาที่รวมคาติดตั้ง
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็นขนาดไม
เกิน 40,000 บีทียู ตองไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร 5
4)ตองเปนเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวย
สงความเย็นและหนวยระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน
5) มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร
6) การจัดซื้อเครืองปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากขอ 3)นอก
เหนือจากการพิจารณาดานราคาแลว เพื่อเปนการประหยัด
พลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีคาประสิทธิภาพ
พลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกวา
7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
(1) แบบแยกสวน ประกอบตัวยอุปกรณ ดังนี้ สวิตซ 1 ตัวทอทอง
แดงไปกลับหุมฉนวนยาว 4 เมตรสายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร
-เปนไปตามมาตรฐานราคาครุภัณฑ สํานักงบประมาณ ฉบับเดือน
ธันวาคม 2563

จัดซื้อตูเอกสาร บานเลื่อนกระจก 3 ชั้น จํานวน 8,000 บาท

-เพื่อจัดซื้อตูเอกสารบานเลื่อนกระจก 4ฟุต 3ชั้น จํานวน 2
 หลัง ราคาหลังละ 4,000บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 8,000บาท
โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้
1)ตูบานเลื่อนกระจก 4 ฟุต มีชั้นวาง 3 ชั้น สามารถปรับระดับชั้น
ได
2)ผลิตจากเหล็กหนาคุณภาพสูง ผานกระบวนการรีดเย็น
3)เคลือบผิวดวยฟอสเฟต พนสีดวยระบบ  ENAMEL และอบดวย
ความรอน
-กําหนดราคาตามทองตลาดปัจจุบัน 
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด Netword แบบที่ 1 จํานวน 17,800 บาท

-เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network 
แบบที่ 1 (28 หนา/นาที) ราคา 8,900 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 28 หนา
ตอนาที (ppm)
- สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 128 MB
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง หรือ สามารถใชงานผานเครือขายไรสาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g n) ได
- มีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา 250 แผน
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom
-เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 17,500 บาท

-เพื่อจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคาเครื่อง
ละ 2,500 บาท จํานวน 7เครื่อง รวมเปนเงิน 17,500บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกาลังไฟฟ้าดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts)
- สามารถสารองไฟฟ้าไดไมนอยกวา 15 นาที
-เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
(กองคลัง)
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 265,200 บาท
งบบุคลากร รวม 199,200 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 199,200 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 199,200 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเดือนขาราชการหรือพนักงานเทศบาล
สามัญ พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินประจําปี สําหรับขาราชการ
สวน ทองถิ่นหรือพนักงานเทศบาลสามัญ ตําแหนง นักวิชาการ
ตรวจสอบภายใน จํานวน 1 อัตรา คํานวณตั้งจายไว 12 เดือน 
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
4) เปนไปตามแผนอัตรากําลังสามปี (2564-2566) ของเทศบาล
ตําบลนาคํา 
(งานตรวจสอบภายใน)
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งบดําเนินงาน รวม 66,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 36,000 บาท
คาเชาบาน จํานวน 36,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาเชาบาน/คาเชาซื้อบาน/คายืมเงินซื้อบาน/กูยืมเงิน
เพื่อปลูกสรางบานของขาราชการหรือพนักงานเทศบาล
สามัญ ตําแหนงนักวิชาการตรวจสอบภายใน ที่มีสิทธิเบิกไดตาม
ระเบียบ
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4)พ.ศ.2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น
(งานตรวจสอบภายใน)

ค่าใช้สอย รวม 15,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

1.คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในประเทศและตางประเทศ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใชจายทํานอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นใหผูเขารับการฝึกอบรมเบิกจาย ของ
พนักงานเทศบาล  และพนักงานจาง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได
รับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึก
อบรม  อบรม  สัมมนา ดูงาน หรือไปติดตอราชการ  รวมถึงการ
ฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
(งานตรวจสอบภายใน)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1.คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร ไดแก  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาเชาที่
พัก  คาพาหนะ รวมถึงคาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลิงหรือ
พลังงานสําหรับยานพาหนะ  คาระวางรถบรรทุก  คาจางคนหาบ
หาม และอื่นๆ ในทํานองเดียวกัน คาพาหนะรับจางขามเขต
จังหวัด เงินชดเชย คาขนยายสิ่งของสวนตัวในการเดินทางไป
ราชการประจําในราชอาณาจักร  และคาใชจายอื่นที่จําเปนตอง
จายในการเดินทางไปราชการ  ของพนักงานเทศบาล และ
พนักงานจาง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติให
เดินทางไปราชการเพื่อประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดู
งาน  หรือไปติดตอราชการ  รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนา
องคความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่นฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับ
ที่ 4 พ.ศ.2561 
(งานตรวจสอบภายใน)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินที่อยูในความรับ
ผิดชอบของงานตรวจสอบภายใน เพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ ตามความจําเปน อาทิเชน คาสิ่งของและคาแรงงาน ที่ชํารุด
เสียหาย ตามสภาพอายุการใชงาน หรือจําเปนตองบํารุงรักษาเพื่อ
มิใหเกิดความเสียหายหรือทรุดโทรมกวาเดิม ตลอดจนคาใช
จาย อื่นๆที่เกี่ยวของ ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2562 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(งานตรวจสอบภายใน)
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ค่าวัสดุ รวม 15,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน เปนคาวัสดุ สํานักงาน ประเภท
วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลืองรวมถึงรายจายเพื่อ ประกอบ ดัด
แปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจายที่ตองชําระ พรอมกับคา
วัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาหนังสือ คาเครื่องคิด
เลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาด
เล็ก ไมบรรทัดเหล็ก กรรไกร เกาอี้ พลาสติก แปลงลบกระดาน
ดํา ตรายาง ขาตั้ง (กระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวาง
เอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ แผงปิด
ประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงาน หรือหนวยงาน แผนป้าย จราจร
หรือแผนป้ายตาง มูลี่ มานปรับแสง (ตอผืน) พรม(ตอ ผืน) นาฬิกา
ตั้งแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูป จําลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาด
เล็ก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํ้ายาลบคํา
ผิด ลวด เย็บกระดาษ กาว ชอลค ตลับผงหมึก คลิป ซอง
เอกสาร ผา สําลี สมุดบัญขีสมุดประวัติขาราชการ ธง
ชาติ กระดาษ คารบอน กระดาษไขแฟ้ม สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อ
หรือจางพิมพ ของใชในการบรรจุหีบหอ ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(งานตรวจสอบภายใน)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอรสําหรับใชในงานตรวจสอบภาย
ใน ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช
งาน ไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร เชน หมึกสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร,อุปกรณบันทึกขอมูล,แผนดิสกแฮ
นดิไดรส,เมาส,คียบอรด, อุปกรณตอพวงสําหรับคอมพิวเตอร,แผน
วงจรอิเลคทรอนิกส, โปรแกรม คอมพิวเตอร และอื่นๆที่เกี่ยวของ
กับคอมพิวเตอรฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(งานตรวจสอบภายใน)
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 650,440 บาท

งบบุคลากร รวม 379,440 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 379,440 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 369,240 บาท

-เพี่อจายเปนเงินเดือนขาราชการหรือพนักงานเทศบาล
สามัญ พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินประจําปี สําหรับขาราชการ
สวน ทองถิ่นหรือพนักงานเทศบาลสามัญ ตําแหนง จพ.ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย จํานวน   1อัตรา คํานวณตั้งจายไว 12
 เดือน 
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
4) เปนไปตามแผนอัตรากําลังสามปี (2564-2566) ของเทศบาล
ตําบลนาคํา 
(งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักปลัด)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 10,200 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.)และเงินปรับ
ปรุงอื่นๆ ของขาราชการหรือพนักงานเทศบาลสามัญ ตําแหนงเจา
พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จํานวน 1 อัตรา  อัตรา
เดือนละ 850 บาท คํานวณตั้งจายไว 12 เดือน รวมเปนเงินทั้ง
สิ้น 10,200 บาท
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
4) เปนไปตามแผนอัตรากําลังสามปี (2564-2566) ของเทศบาล
ตําบลนาคํา 
(งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักปลัด)
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งบดําเนินงาน รวม 266,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 78,000 บาท
คาเชาบาน จํานวน 48,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาเชาบาน/คาเชาซื้อบาน/คายืมเงินซื้อบาน/กูยืมเงิน
เพื่อปลูกสรางบานของขาราชการหรือพนักงานเทศบาล
สามัญ ตําแหนงเจาพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่มี
สิทธิเบิกไดตามระเบียบ
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 รวมถึงฉบับแกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 4) พ.ศ
.2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น
(งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักปลัด)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล ตามสิทธิที่จะไดรับ  
- เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563
(งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักปลัด)
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ค่าใช้สอย รวม 168,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

1. คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในประเทศและตางประเทศ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใชจายทํานอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นใหผูเขารับการฝึกอบรมเบิกจาย ของ
พนักงานเทศบาล  และพนักงานจาง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได
รับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึก
อบรม  อบรม  สัมมนา ดูงาน หรือไปติดตอราชการ  รวมถึงการ
ฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
(งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักปลัด)

คาจางเหมาบริการอื่นๆ ตามอํานาจหนาที่ จํานวน 108,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆ ตามอํานาจ
หนาที่ที่เทศบาลสามารถจายได  มีดังนี้  คาจางเอกชนดําเนินงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  คาใชจายในการเผยแพร หรือ
การประชาสัมพันธขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  เชน คา
โฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ (รายจายเกี่ยวกับการจางเหมา
โฆษณาประชาสัมพันธและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจาย
เสียง  โทรทัศน  โรงมหรสพ คาจัดทําเอกสารประชา
สัมพันธ  หรือสิ่งพิมพตางๆ) คาโล ใบประกาศเกียรติคุณ คากรอบ
ใบประกาศเกียรติคุณ สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น หรือผูใหความ
ชวยเหลือ หรือควรไดรับการยกยองจากทางราชการ  คาใชจายใน
การจัดทําเว็บไซต  คาจางปรับปรุงโดเมน  website คา
ธรรมเนียมในการคืนบัตร เปลี่ยนบัตรโดยสารพาหนะในการเดิน
ทางไปราชการ หรือคาบัตรโดยสารที่ไมสามารถคืนหรือเปลี่ยน
บัตรไดกรณีเลื่อนการเดินทางไปราชการ กรณีองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นสั่งใหงด หรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ และใหรวมถึง
กรณีเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ที่ทําใหไมสามารถเดินทางไปได  ทั้งนี้  ตอง
มิไดเกิดจากตัวผูเดินทางไปราชการเปนเหตุ  คาธรรมเนียมที่เกี่ยว
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กับการทําธุรกรรมทางการเงินเพื่อความสะดวกขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่มิใชเปนการรองขอของผูมีสิทธิรับเงิน คาใช
จายในการใชสถานที่อื่นชั่วคราวขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น คาใชจายในการประดับ ตกแตงอาคารสถานที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  คาบริการ หรือคาใชจายเกี่ยวกับการกําจัด
แมลง แมง หนู หรือสัตวที่อาจเปนพาหะนําโรครายมาสูคน และ
ใหหมายความรวมถึงการกําจัดเชื้อโรคหรือเชื้อราขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นหรือบานพักที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัด
ไวให คากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล  คาใชจายในการเปน
สมาชิก หรือการจัดซื้อหนังสือ จุลสาร วารสาร หนังสือ
พิมพ หนังสืออิเล็กทรอนิกส เพื่อใชในราชการโดยสวนรวม  คา
บริการในการกําจัดสิ่งปฏิกูล จัดเก็บขยะขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น คาบริการในการกําจัดสิ่งปฏิกูล  บานพักขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นกรณีไมมีผูพักอาศัย  คาใชจายเกี่ยวกับการ
จัด  ผลิตรายการ และถายทอดสถานีโทรทัศน และวิทยุ  คา
ระวางบรรทุก ขนสงพัสดุหรือพัสดุภัณฑขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ยกเวนคาระวางบรรทุก ขนสงพัสดุหรือพัสดุภัณฑในการ
ฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ  คาใชจาย
ตางๆ ที่เกิดจากการใชพัสดุที่ยืมจากหนวยงานอื่น เพื่อใชปฏิบัติ
ราชการกรณีที่จําเปนเรงดวนเปนการชั่วคราว  คาตรวจรางกาย
ของบุคลากรเพื่อตรวจหาสารกัมมันตภาพรังสี และเชื้อเอชไอวี
จากการปฏิบัติงานตามภารกิจปกติ และไมถือเปนสวัสดิการการ
รักษาพยาบาลที่พนักงานสวนทองถิ่นที่จะใชสิทธิเบิกจายตาม
กฎหมายเกี่ยวกับการเบิกจายคารักษาพยาบาล คาใชจายในการ
เชาอาคารและที่ดิน รวมทั้งคาบริการอื่นใดที่เกี่ยวกับการเชา  คา
ใชจายในการดําเนินคดีในชั้นศาล การระงับขอพิพาทโดยการ
อนุญาโตตุลาการอันเนื่องมาจากการปฏิบัติราชการ คาถาย
เอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  คาซักฟอก  คาเชา
ทรัพยสิน (ยกเวน คาเชาบาน)  คาธรรมเนียมตางๆ  คาเบี้ย
ประกัน  คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  คาจาง
เหมาบริการ  ที่เปนการจางใหผูรับจางทําการอยางหนึ่งอยาง
ใด  ซึ่งมิใชเปนการประกอบดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑ  สิ่งกอสราง
อยางใด และอยูในความรับผิดชอบของผูรับจาง เชน คาจางเหมา
สูบน้ํา คาบริการกําจัดปลอก คาจางผูแสดงแบบ คาซอมแซม
ทรัพยสิน คาตรวจวินิจฉัยโรค คาทําหมัน เปนตน  คาจาง
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เหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คาจางที่ปรึกษา, คาจางออก
แบบ, คารับรองแบบ, คาจางทําระบบแผนที่ภาษี, คาจางทนาย
ความ, คาจางผูเชียวชาญบัญชี  คาตรวจวินิจฉัยโรค, คาทําหมัน
สัตว  คาจางแรงงานราษฎรกรณีดําเนินการเอง  คาจางเหมาที่มี
ลักษณะการจางทําเพื่อใหไดมาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ  ป้ายชื่อ
สํานักงาน หรือป้ายอื่นๆ  คาติดตั้งโทรศัพท  คาใชจายตางๆ ใน
การติดตั้งโทรศัพท ยกเวน คาตูสาขา  คาเครื่องโทรศัพทพวงภาย
ใน  คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ ตางๆ (ที่ไมเขาลักษณะที่ดินและ
สิ่งกอสราง)  ฯลฯ    
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2562 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ.2562
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชนและ
การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิก
จายในลักษณะคาใชสอยวัสดุ และคาสาธารณูปโภค
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6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1555
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิก
จายในลักษณะคาใชสอยวัสดุ และคาสาธารณูปโภค
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
8) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
9) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2563  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และ คาสาธารณูปโภค
10) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
11) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักปลัด)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1. คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร ไดแก  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาเชาที่
พัก  คาพาหนะ รวมถึงคาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลิงหรือ
พลังงานสําหรับยานพาหนะ  คาระวางรถบรรทุก  คาจางคนหาบ
หาม และอื่นๆ ในทํานองเดียวกัน คาพาหนะรับจางขามเขต
จังหวัด เงินชดเชย คาขนยายสิ่งของสวนตัวในการเดินทางไป
ราชการประจําในราชอาณาจักร  และคาใชจายอื่นที่จําเปนตอง
จายในการเดินทางไปราชการ  ของพนักงานเทศบาล และ
พนักงานจาง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติให
เดินทางไปราชการเพื่อประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดู
งาน  หรือไปติดตอราชการ  รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนา
องคความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่นฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับ
ที่ 4 พ.ศ.2561 
(งานป้องกันฯ สํานักปลัด)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินที่อยูในความรับ
ผิดชอบของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ ตามความจําเปน อาทิเชน คาสิ่งของและคาแรง
งาน ที่ชํารุดเสียหาย ตามสภาพอายุการใชงาน หรือจําเปนตอง
บํารุงรักษาเพื่อมิใหเกิดความเสียหายหรือทรุดโทรมกวา
เดิม ตลอดจนคาใชจาย อื่นๆที่เกี่ยวของ ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2562 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักปลัด)
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ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน  ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง
รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาหนังสือ คาเครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่อง
เจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัด
เหล็ก กรรไกร เกาอี้ พลาสติก แปลงลบกระดานดํา ตรายาง ขา
ตั้ง (กระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่อง
ตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระ
บรมฉายาลักษณ แผง ปิดประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงาน หรือ
หนวยงาน แผนป้าย จราจรหรือแผนป้ายตาง มูลี่ มานปรับ
แสง (ตอผืน) พรม(ตอ ผืน) นาฬิกาตั้งแขวน พระพุทธรูป พระบรม
รูป จําลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาด
เล็ก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํ้ายาลบคํา
ผิด ลวด เย็บกระดาษ กาว ชอลค ตลับผงหมึก คลิป ซอง
เอกสาร ผา สําลี สมุดบัญขีสมุดประวัติขาราชการ ธง
ชาติ กระดาษ คารบอน กระดาษไขแฟ้ม สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อ
หรือจางพิมพ ของใชในการบรรจุหีบหอ ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักปลัด)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงาน ไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร เชน หมึกสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร,อุปกรณบันทึก
ขอมูล,แผนดิสก แฮนดิไดรส,เมาส,คียบอรด, อุปกรณตอ
พวง สําหรับคอมพิวเตอร,แผนวงจรอิเล
คทรอนิกส, โปรแกรม คอมพิวเตอร และอื่นๆที่เกี่ยวของกับ
คอมพิวเตอรฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักปลัด)

งบลงทุน รวม 5,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 5,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคาเครื่อง
ละ 2,500 บาท จํานวน 2เครื่อง รวมเปนเงิน 5,000บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกาลังไฟฟ้าดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts)
- สามารถสารองไฟฟ้าไดไมนอยกวา 15 นาที
-เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
(งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักปลัด)
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งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 1,302,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,202,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

-เพี่อจายเปนคาป่วยการใหแกอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่าย พลเรือน (อปพร.) ตามคําสั่งผูอํานวยการศูนยป้องกันฝ่าย
พลเรือน เทศบาลตําบลนาคํา
-เปนไปตามระเบียบ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใหแกอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2560 
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว7271 ลง
วันที่ 26 ธันวาคม 2560
(งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักปลัดฯ)

ค่าใช้สอย รวม 942,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

1.คาจางเหมาบริการอื่นๆ ตามอํานาจหนาที่ จํานวน 612,000 บาท

- เพื่อจายเปนคารายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆ ตามอํานาจ
หนาที่ที่เทศบาลสามารถจายได  มีดังนี้  คาจางเอกชนดําเนินงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  คาใชจายในการเผยแพร หรือ
การประชาสัมพันธขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  เชน คา
โฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ (รายจายเกี่ยวกับการจางเหมา
โฆษณาประชาสัมพันธและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจาย
เสียง  โทรทัศน  โรงมหรสพ คาจัดทําเอกสารประชา
สัมพันธ  หรือสิ่งพิมพตางๆ) คาโล ใบประกาศเกียรติคุณ คากรอบ
ใบประกาศเกียรติคุณ สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น หรือผูใหความ
ชวยเหลือ หรือควรไดรับการยกยองจากทางราชการ  คาใชจายใน
การจัดทําเว็บไซต  คาจางปรับปรุงโดเมน  website
คาธรรมเนียมในการคืนบัตร เปลี่ยนบัตรโดยสารพาหนะในการ
เดินทางไปราชการหรือ คาบัตรโดยสารที่ไมสามารถคืนหรือ
เปลี่ยนบัตรไดกรณีเลื่อนการเดินทางไปราชการ กรณีองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นสั่งใหงด หรือเลื่อนการเดินทางไป
ราชการ และใหรวมถึงกรณีเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ที่ทําใหไมสามารถ
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เดินทางไปได  ทั้งนี้  ตองมิไดเกิดจากตัวผูเดินทางไปราชการเปน
เหตุ  คาธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการทําธุรกรรมทางการเงินเพื่อความ
สะดวกขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มิใชเปนการรองขอของผู
มีสิทธิรับเงิน คาใชจายในการใชสถานที่อื่นชั่วคราวขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น คาใชจายในการประดับ ตกแตงอาคารสถาน
ที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  คาบริการ หรือคาใชจายเกี่ยว
กับการกําจัดแมลง แมง หนู หรือสัตวที่อาจเปนพาหะนําโรคราย
มาสูคน และใหหมายความรวมถึงการกําจัดเชื้อโรคหรือเชื้อราของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือบานพักที่องคกรปกครองสวนทอง
ถิ่นจัดไวให คากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล  คาใชจายในการเปน
สมาชิก หรือการจัดซื้อหนังสือ จุลสาร วารสาร หนังสือ
พิมพ หนังสืออิเล็กทรอนิกส เพื่อใชในราชการโดยสวนรวม  คา
บริการในการกําจัดสิ่งปฏิกูล จัดเก็บขยะขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น คาบริการในการกําจัดสิ่งปฏิกูล  บานพักขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นกรณีไมมีผูพักอาศัย  คาใชจายเกี่ยวกับการ
จัด  ผลิตรายการ และถายทอดสถานีโทรทัศน และวิทยุ  คา
ระวางบรรทุก ขนสงพัสดุหรือพัสดุภัณฑขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ยกเวนคาระวางบรรทุก ขนสงพัสดุหรือพัสดุภัณฑในการ
ฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ  คาใชจาย
ตางๆ ที่เกิดจากการใชพัสดุที่ยืมจากหนวยงานอื่น เพื่อใชปฏิบัติ
ราชการกรณีที่จําเปนเรงดวนเปนการชั่วคราว  คาตรวจรางกาย
ของบุคลากรเพื่อตรวจหาสารกัมมันตภาพรังสี และเชื้อเอชไอวี
จากการปฏิบัติงานตามภารกิจปกติ และไมถือเปนสวัสดิการการ
รักษาพยาบาลที่พนักงานสวนทองถิ่นที่จะใชสิทธิเบิกจายตาม
กฎหมายเกี่ยวกับการเบิกจายคารักษาพยาบาล คาใชจายในการ
เชาอาคารและที่ดิน รวมทั้งคาบริการอื่นใดที่เกี่ยวกับการเชา  คา
ใชจายในการดําเนินคดีในชั้นศาล การระงับขอพิพาทโดยการ
อนุญาโตตุลาการอันเนื่องมาจากการปฏิบัติราชการ คาถาย
เอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  คาซักฟอก  คาเชา
ทรัพยสิน (ยกเวน คาเชาบาน)  คาธรรมเนียมตางๆ  คาเบี้ย
ประกัน  คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  คาจาง
เหมาบริการ  ที่เปนการจางใหผูรับจางทําการอยางหนึ่งอยาง
ใด  ซึ่งมิใชเปนการประกอบดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑ  สิ่งกอสราง
อยางใด และอยูในความรับผิดชอบของผูรับจาง เชน คาจางเหมา
สูบน้ํา คาบริการกําจัดปลอก คาจางผูแสดงแบบ คาซอมแซม
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ทรัพยสิน คาตรวจวินิจฉัยโรค คาทําหมัน เปนตน  คาจาง
เหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คาจางที่ปรึกษา, คาจางออก
แบบ, คารับรองแบบ, คาจางทําระบบแผนที่ภาษี, คาจางทนาย
ความ, คาจางผูเชียวชาญบัญชี  คาตรวจวินิจฉัยโรค, คาทําหมัน
สัตว  คาจางแรงงานราษฎรกรณีดําเนินการเอง  คาจางเหมาที่มี
ลักษณะการจางทําเพื่อใหไดมาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ  ป้ายชื่อ
สํานักงาน หรือป้ายอื่นๆ  คาติดตั้งโทรศัพท  คาใชจายตางๆ ใน
การติดตั้งโทรศัพท ยกเวน คาตูสาขา  คาเครื่องโทรศัพทพวงภาย
ใน  คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ ตางๆ (ที่ไมเขาลักษณะที่ดินและ
สิ่งกอสราง)  ฯลฯ    
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2562 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ.2562
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชนและ
การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 
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เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใชสอย
วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1555
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิก
จายในลักษณะคาใชสอยวัสดุ และคาสาธารณูปโภค
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
8) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
9) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2563  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และ คาสาธารณูปโภค
10) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
11) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักปลัด)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1.โครงการจัดกิจกรรมวัน อปพร.แหงชาติ จํานวน 10,000 บาท

-เพี่อจายเปนคาใชจายในการจัดทําโครงการวัน อปพร. (22
มีนาคม ของทุกปี) โดยมีคาใชจายประกอบดวยคาใชจายเกี่ยว
กับ การใชและการตกแตงสถานที่ คาใชจายในพิธีเปิดและ
ปิด คา ป้ายโครงการ คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชา
อุปกรณตางๆ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คายาน
พาหนะ คาป้ายประชาสัมพันธ คาใชจายอื่นที่จําเปนสําหรับการ
จัดทําโครงการฯ ลฯ
-เปนไปตามระเบียบ
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 111
ขอ 2
(งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักปลัด) 
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2. โครงการซอมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือ ซอมแผน
ลดอุบัติเหตุทางถนน

จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการซอมแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย หรือ ซอมแผนลดอุบัติเหตุทาง
ถนน โดย มีคาใชจายประกอบดวยคาใชจายเกี่ยวกับการใซและ
การตกแตงสถานที่ คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณ
ตางๆ คา อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คายานพาหนะ คา
ป้าย โครงการ คาป้ายประชาสัมพันธ คาใชจายอื่นที่จําเปน
สําหรับการ จัดทําโครงการ ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0804.5/ว1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 
3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0804
/ว694 ลงวันที่ 2 เมษายน 2564
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 111
ขอ 3
(งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักปลัด)

3.โครงการรณรงคลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปีใหม จํานวน 25,000 บาท

-เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการรณรงคลดอุบัติเหตุทางถนน
ชวง เทศกาลปีใหม โดยมีคาใชจายประกอบดวยคาใชจายเกี่ยวกับ
การใชและการตกแตงสถานที่ตั้งดาน คาวัสดุ เครื่องเขียน และ
อุปกรณ เพื่อใหผูสัญจรไปมาที่เขารับบริการและสํารวจแบบสอบ
ถามความพึงพอใจ ณ จุดบริการ คาใชจายในการติดตอสื่อ
สาร คาอาหาร คา อาหารวางและเครื่องดื่ม คายานพาหนะ คา
ป้ายโครงการ คาป้ายประชาสัมพันธ คาใชจายอื่นๆที่จําเปน
สําหรับการจัดทําโครงการ
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท0804.5/ว1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 114
ขอ 9
(งานป้องกันฯ สํานักปลัด)
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4.โครงการรณรงคลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต จํานวน 25,000 บาท

-เพี่อเปนคาใชจายตามโครงการรณรงคลดอุบัติเหตุชวงเทศกาล
สงกรานต โดยมีคาใชจายประกอบดวยคาใชจายเกี่ยวกับการใช
และการตกแตงสถานที่ตั้งดาน คาวัสดุ เครื่อง
เขียน และ อุปกรณ เพื่อใหผูสัญจรไปมาที่เขารับบริการสํารวจ
แบบสอบถาม ความพึงพอใจ ณ จุดบริการ คาใชจายในการติดตอ
สื่อสาร คา อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คายานพาหนะ คา
ป้าย โครงการ คาป้ายประชาสัมพันธ คาใชจายอื่นๆที่จําเปน
สําหรับการจัดทําโครงการ 
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0804.5/ว1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 
3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0804
/ว694 ลงวันที่ 2 เมษายน 2564
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 114
 ขอ 8
(งานป้องกันฯ สํานักปลัด)
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5.โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน (EMS) จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงพัฒนาระบบบริการการ
แพทยฉุกเฉิน (EMS) โดยมีคาใชจายประกอบดวยคาใชจาย
เกี่ยว กับการใชและการตกแตงสถานที่ คาใชจายในพิธีเปิดและ
ปิด คาใชจายในการ ติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆ คาอาหาร
วาง และเครื่องดื่ม คาอาหาร คายานพาหนะ คาป้ายโครงการ คา
ป้าย ประชาสัมพันธ คาใชจายอื่นที่จําเปนสําหรับการจัดทํา
โครงการ ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือดังนี้
1)ประกาศสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ เรื่องหลักเกณฑการ
สนับสนุนการดําเนินงานและการบริหารจัดการระบบการแพทย
ฉุกเฉินทองถิ่น พ.ศ.2553
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท0891.3/658 ลงวันที่ 25 มกราคม 25563
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 113
 ขอ 6
(งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักปลัด)

6.โครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป
พร.)

จํานวน 100,000 บาท

-เพี่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน โดยมีคาใชจายประกอบไปดวย คา
ใช จายในการตกแตงสถานที่ คาใชจายในพิธีเปิด-ปิด
โครงการ คา ป้ายโครงการ คาอาหาร อาหารวางพรอมเครื่อง
ดื่ม คา อุปกรณ ตางๆที่จําเปนตองใชในโครงการ คา
วิทยากร และคาใช จายอื่นๆที่ จําเปนตองใชในโครงการ ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2553
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว440 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ 2563 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1 หนาที่16 ขอ3
(งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักปลัด)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินที่อยูในความรับ
ผิดชอบของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ ตามความจําเปน อาทิเชน คาสิ่งของและคาแรง
งาน ที่ชํารุดเสียหาย ตามสภาพอายุการใชงาน หรือจําเปนตอง
บํารุงรักษาเพื่อมิใหเกิดความเสียหายหรือทรุดโทรมกวา
เดิม ตลอดจนคาใชจาย อื่นๆที่เกี่ยวของ ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2562 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 210,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น และใหหมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนตน
- สิ่งของที่จัดเปนวัสดุยานพาหนะและขนสงแบงการพิจารณาออก
เปน 3 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลวไมคุมคา ดังนี้  ไขขวง  ประแจ แมแรง กุญแจ
ปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร ล็อคคลัตซ   ล็อคพวง
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มาลัย ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  ยางรถยนต น้ํามัน
เบรก น๊อตและสกรู สายไมล เพลา ฟิลมกรองแสง น้ํากลั่น ฯลฯ
     
ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก สิ่งของที่เปน
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเปนการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ เบาะรถยนต เครื่อง
ยนต (อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบ
พัด หมอน้ํา หัวเทียน แบตเตอรรี่ จานจาย ลอ ถังน้ํามัน ไฟ
หนา ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองขางรถ
ยนต กันชนรถยนต เข็มขัดนิรภัย สายไฮโดรลิค ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักปลัด)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 30,000 บาท
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- เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น และใหหมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนตน
- สิ่งของที่จัดเปนวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นแบงการพิจารณาออก
เปน 1 ประเภท ดังนี้
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  แก๊สหุงตม น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจาร
บี น้ํามันเครื่อง ถาน ก๊าซ น้ํามันเกียร น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ  
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักปลัด)
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วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 10,000 บาท

-เพี่อจายเปนคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการ
แพทย อาทิ เชน กระบอกตวง เบาหลอม หูฟัง เปลหามคนไข คีม
ถอนฟัน เครื่องวัดนํ้าฝน ถังเก็บเชื้อเพลิง  เครื่องมือวิทยา
ศาตร สําลีและผาพันแผล เวชภัณฑ
แอลกอฮอล ฟิลม เอกซเรย เคมีภัณฑ ออกซิเจน นํ้ายาตางๆ สาย
ยาง ลูกยาง ลุง มือ กระดาษกรอง ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักปลัด)
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วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุเครื่องแตงกาย ประเภทวัสดุคงทน รวม
ถึง รายจายเพื่อประกอบดัดแปลง ตอเดิม ปรับปรุงวัสดุ รายจาย
เพื่อ จัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซม บํารุงรักษารักษาทรัพยสิน
ให สามารถใชงานไดตามปกติ เชน เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผา
เครื่องหมายยศและสังกัด ถุงเทา รองเทา หมวก เข็มขัด ผาผูก
คอ เสื้อชูชีพ  เสื้อสะทอนแสง เครื่องแตงกายชุดฝึก อปพร. หรือ
ชุดปฏิบัติการ อปพร. รวม ทั้งบัตรประจําตัว อปพร. วุฒิบัตร อป
พร. เข็มเครื่องหมาย อป พร. เครื่องแตงกายชุดปฏิบัติงานของ
บุคลากรหรือเครื่องแบบตาม มาตฐานการแพทยฉุกเฉิน และ
รายการอื่นๆที่เกี่ยวชองกับรายจาย ประเภทนี้ ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักปลัด)
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วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 25,000 บาท

-เพี่อจายเปนคาวัสดุเครื่องดับเพลิง อาทิเชน ถังดับเพลิง ลูกบอล
ดับเพลิง วาลวน้ําดับเพลิง  ทอสายสงน้ํา อุปกรณดับไฟป่า สาย
ดับเพลิงฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักปลัด)

วัสดุจราจร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุวัสดุจราจร  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น และใหหมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนตน
- เพื่อเปนการจัดซื้อวัสดุจราจรในการดําเนินการป้องกัน และลด
อุบัติเหตุบนทองถิ่น  รวมถึงลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศบาล
สําคัญ เชน เทศกาลปีใหม เทศกาลสงกรานต 
- สิ่งของที่จัดเปนวัสดุจราจรแบงการพิจารณาออกเปน 2
 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว
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เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลวไมคุมคา ดังนี้  สัญญาณไฟกระพริบ  สัญญา
ญาณไฟฉุกเฉิน  กรวยจราจร แผงกั้นจราจร ป้ายเตือน แทนแบริ
เออร (แบบพลาสติกและแบบคอนกรีต)  ป้ายไฟหยุดตรวจ แผน
ป้ายจาจร กระจกโคงมน ไฟแวบ กระบองไฟ ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  ยาวชะรอความเร็วรถหรือ
ยานพาหนะ  สติ๊กเกอรรถหรือยานพาหนะ ฯลฯ
 - เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้      
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3892 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2562
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักปลัด)

งบลงทุน รวม 100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

1.คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑ
ขนาด ใหญ เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ฯลฯ

วันที่พิมพ : 16/9/2564  11:49:55 หนา : 94/165



แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,106,800 บาท

งบบุคลากร รวม 754,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 754,200 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 712,200 บาท

-เพี่อจายเปนเงินเดือนขาราชการหรือพนักงานเทศบาล
สามัญ พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินประจําปี สําหรับขาราชการ
สวน ทองถิ่นหรือพนักงานเทศบาลสามัญ กองการศึกษา 
รายละเอียดดังนี้
1.ตําแหนง ผูอํานวยกองการศึกษา  จํานวน 1 อัตรา
2.ตําแหนง นักวิชาการศึกษา จํานวน 1 อัตรา
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
4) เปนไปตามแผนอัตรากําลังสามปี (2564-2566) ของเทศบาล
ตําบลนาคํา 
(กองการศึกษา)

วันที่พิมพ : 16/9/2564  11:49:55 หนา : 95/165



เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงประเภทนักบริหารทองถิ่น
และ ประเภทอํานวยการทองถิ่น ตําแหนง ผูอํานวยการกองการ
ศึกษา จํานวน 1 อัตรา อัตราละ3,500.-บาท/เดือน  คํานวณตั้ง
จายไว 12 เดือน รวมเปนทั้งสิ้น 42,000บาท  
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
4) เปนไปตามแผนอัตรากําลังสามปี (2564-2566) ของเทศบาล
ตําบลนาคํา 
(กองการศึกษา)

งบดําเนินงาน รวม 352,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 154,600 บาท
คาเชาบาน จํานวน 120,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาเชาบาน/คาเชาซื้อบาน/คายืมเงินซื้อบาน/กูยืมเงิน
เพื่อปลูกสรางบานของขาราชการหรือพนักงานเทศบาลสามัญ ใน
กองการศึกษาที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบ
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น
(กองการศึกษา)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 34,600 บาท

-เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ใน
กองการศึกษา ตามสิทธิที่จะไดรับ  
-เปนไปตามระเบียบ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563
(กองการศึกษา)

ค่าใช้สอย รวม 173,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

1. คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในประเทศและตางประเทศ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใชจายทํานอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นใหผูเขารับการฝึกอบรมเบิกจาย ของ
พนักงานเทศบาล  และพนักงานจาง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได
รับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึก
อบรม  อบรม  สัมมนา ดูงาน หรือไปติดตอราชการ  รวมถึงการ
ฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
(กองการศึกษา)

2.คาจางเหมาบริการอื่นๆ ตามอํานาจหนาที่ จํานวน 113,000 บาท

- เพื่อจายเปนคารายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆ ตามอํานาจ
หนาที่ที่เทศบาลสามารถจายได  มีดังนี้  คาจางเอกชนดําเนินงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  คาใชจายในการเผยแพร หรือ
การประชาสัมพันธขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  เชน คา
โฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ (รายจายเกี่ยวกับการจางเหมา
โฆษณาประชาสัมพันธและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจาย
เสียง  โทรทัศน  โรงมหรสพ คาจัดทําเอกสารประชา
สัมพันธ  หรือสิ่งพิมพตางๆ) คาโล ใบประกาศเกียรติคุณ คากรอบ
ใบประกาศเกียรติคุณ สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น หรือผูใหความ
ชวยเหลือ หรือควรไดรับการยกยองจากทางราชการ  คาใชจายใน
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การจัดทําเว็บไซต  คาจางปรับปรุงโดเมน  website คา
ธรรมเนียมในการคืนบัตร เปลี่ยนบัตรโดยสารพาหนะในการเดิน
ทางไปราชการหรือ คาบัตรโดยสารที่ไมสามารถคืนหรือเปลี่ยน
บัตรไดกรณีเลื่อนการเดินทางไปราชการ กรณีองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นสั่งใหงด หรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ และใหรวมถึง
กรณีเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ที่ทําใหไมสามารถเดินทางไปได  ทั้งนี้  ตอง
มิไดเกิดจากตัวผูเดินทางไปราชการเปนเหตุ  คาธรรมเนียมที่เกี่ยว
กับการทําธุรกรรมทางการเงินเพื่อความสะดวกขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่มิใชเปนการรองขอของผูมีสิทธิรับเงิน คาใช
จายในการใชสถานที่อื่นชั่วคราวขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น คาใชจายในการประดับ ตกแตงอาคารสถานที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  คาบริการ หรือคาใชจายเกี่ยวกับการกําจัด
แมลง แมง หนู หรือสัตวที่อาจเปนพาหะนําโรครายมาสูคน และ
ใหหมายความรวมถึงการกําจัดเชื้อโรคหรือเชื้อราขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นหรือบานพักที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัด
ไวให คากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล  คาใชจายในการเปน
สมาชิก หรือการจัดซื้อหนังสือ จุลสาร วารสาร หนังสือ
พิมพ หนังสืออิเล็กทรอนิกส เพื่อใชในราชการโดยสวนรวม  คา
บริการในการกําจัดสิ่งปฏิกูล จัดเก็บขยะขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น คาบริการในการกําจัดสิ่งปฏิกูล  บานพักขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นกรณีไมมีผูพักอาศัย  คาใชจายเกี่ยวกับการ
จัด  ผลิตรายการ และถายทอดสถานีโทรทัศน และวิทยุ  คา
ระวางบรรทุก ขนสงพัสดุหรือพัสดุภัณฑขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ยกเวนคาระวางบรรทุก ขนสงพัสดุหรือพัสดุภัณฑในการ
ฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ  คาใชจาย
ตางๆ ที่เกิดจากการใชพัสดุที่ยืมจากหนวยงานอื่น เพื่อใชปฏิบัติ
ราชการกรณีที่จําเปนเรงดวนเปนการชั่วคราว  คาตรวจรางกาย
ของบุคลากรเพื่อตรวจหาสารกัมมันตภาพรังสี และเชื้อเอชไอวี
จากการปฏิบัติงานตามภารกิจปกติ และไมถือเปนสวัสดิการการ
รักษาพยาบาลที่พนักงานสวนทองถิ่นที่จะใชสิทธิเบิกจายตาม
กฎหมายเกี่ยวกับการเบิกจายคารักษาพยาบาล คาใชจายในการ
เชาอาคารและที่ดิน รวมทั้งคาบริการอื่นใดที่เกี่ยวกับการเชา  คา
ใชจายในการดําเนินคดีในชั้นศาล การระงับขอพิพาทโดยการ
อนุญาโตตุลาการอันเนื่องมาจากการปฏิบัติราชการ คาถาย
เอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  คาซักฟอก  คาเชา
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ทรัพยสิน (ยกเวน คาเชาบาน)  คาธรรมเนียมตางๆ  คาเบี้ย
ประกัน  คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  คาจาง
เหมาบริการ  ที่เปนการจางใหผูรับจางทําการอยางหนึ่งอยาง
ใด  ซึ่งมิใชเปนการประกอบดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑ  สิ่งกอสราง
อยางใด และอยูในความรับผิดชอบของผูรับจาง เชน คาจางเหมา
สูบน้ํา คาบริการกําจัดปลอก คาจางผูแสดงแบบ คาซอมแซม
ทรัพยสิน คาตรวจวินิจฉัยโรค คาทําหมัน เปนตน  คาจาง
เหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คาจางที่ปรึกษา, คาจางออก
แบบ, คารับรองแบบ, คาจางทําระบบแผนที่ภาษี, คาจางทนาย
ความ, คาจางผูเชียวชาญบัญชี  คาตรวจวินิจฉัยโรค, คาทําหมัน
สัตว  คาจางแรงงานราษฎรกรณีดําเนินการเอง  คาจางเหมาที่มี
ลักษณะการจางทําเพื่อใหไดมาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ  ป้ายชื่อ
สํานักงาน หรือป้ายอื่นๆ  คาติดตั้งโทรศัพท  คาใชจายตางๆ ใน
การติดตั้งโทรศัพท ยกเวน คาตูสาขา  คาเครื่องโทรศัพทพวงภาย
ใน  คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ ตางๆ (ที่ไมเขาลักษณะที่ดินและ
สิ่งกอสราง)  ฯลฯ    
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2562 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ.2562
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชนและ
การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิก
จายในลักษณะคาใชสอยวัสดุ และคาสาธารณูปโภค
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6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1555
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิก
จายในลักษณะคาใชสอยวัสดุ และคาสาธารณูปโภค
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
8) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
9) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2563  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และ คาสาธารณูปโภค
10) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
11) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองการศึกษา)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1. คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร ไดแก  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาเชาที่
พัก  คาพาหนะ รวมถึงคาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลิงหรือ
พลังงานสําหรับยานพาหนะ  คาระวางรถบรรทุก  คาจางคนหาบ
หาม และอื่นๆ ในทํานองเดียวกัน คาพาหนะรับจางขามเขต
จังหวัด เงินชดเชย คาขนยายสิ่งของสวนตัวในการเดินทางไป
ราชการประจําในราชอาณาจักร  และคาใชจายอื่นที่จําเปนตอง
จายในการเดินทางไปราชการ  ของพนักงานเทศบาล และ
พนักงานจาง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติให
เดินทางไปราชการเพื่อประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดู
งาน  หรือไปติดตอราชการ  รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนา
องคความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่นฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับ
ที่ 4 พ.ศ.2561 
(กองการศึกษา)
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2.โครงการสงเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตําบลนาคํา จํานวน 20,000 บาท

-เพี่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมกิจกรรมสภา
เด็กและเยาวชนตําบลนาคํา โดยมีคาใชจายประกอบ การตกแตง
สถานที่ในวันอบรม คาใชจาย ในพิธีเปิดและปิดวันอบรม คา
วัสดุ อุปกรณ เครื่องเขียน คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่ง
พิมพ คาหนังสือ คาใชจายในการ ติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณ
ตางๆ คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุ เอกสาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาอาหาร คาป้าย โครงการ คาใชจายอื่นๆที่จําเปน
สําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบ 
1)พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ
.2550 และที่แกไขเพิ่มเติม
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ใน การจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
การ แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2562 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 77ขอ 12
(กองการศึกษา)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินที่อยูในความรับ
ผิดชอบของกองการศึกษา เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ ตาม
ความจําเปน อาทิเชน คาสิ่งของและคาแรงงาน ที่ชํารุดเสีย
หาย ตามสภาพอายุการใชงาน หรือจําเปนตองบํารุงรักษาเพื่อมิ
ใหเกิดความเสียหายหรือทรุดโทรมกวาเดิม ตลอดจนคาใช
จาย อื่นๆที่เกี่ยวของ ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2562 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองการศึกษา)
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ค่าวัสดุ รวม 25,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน  ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง
รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาหนังสือ คาเครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่อง
เจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัด
เหล็ก กรรไกร เกาอี้ พลาสติก แปลงลบกระดานดํา ตรายาง ขา
ตั้ง (กระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่อง
ตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระ
บรมฉายาลักษณ แผง ปิดประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงาน หรือ
หนวยงาน แผนป้าย จราจรหรือแผนป้ายตาง มูลี่ มานปรับ
แสง (ตอผืน) พรม(ตอ ผืน) นาฬิกาตั้งแขวน พระพุทธรูป พระบรม
รูป จําลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาด
เล็ก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํ้ายาลบคํา
ผิด ลวด เย็บกระดาษ กาว ชอลค ตลับผงหมึก คลิป ซอง
เอกสาร ผา สําลี สมุดบัญขีสมุดประวัติขาราชการ ธง
ชาติ กระดาษ คารบอน กระดาษไขแฟ้ม สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อ
หรือจางพิมพ ของใชในการบรรจุหีบหอ ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองการศึกษา)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอรสําหรับใชในงานกองการ
ศึกษา ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใชงาน ไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร เชน หมึกสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร,อุปกรณบันทึกขอมูล,แผนดิสก แฮ
นดิไดรส,เมาส,คียบอรด, อุปกรณตอพวง สําหรับ
คอมพิวเตอร,แผนวงจรอิเล
คทรอนิกส, โปรแกรม คอมพิวเตอร และอื่นๆที่เกี่ยวของกับ
คอมพิวเตอรฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองการศึกษา)
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 5,286,408 บาท
งบบุคลากร รวม 1,254,960 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,254,960 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 878,640 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเดือนขาราชการหรือพนักงานเทศบาลสามัญ
พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินประจําปี สําหรับขาราชการสวนทองถิ่น
หรือพนักงานเทศบาลสามัญกองการศึกษา ตําแหนงครู จํานวน 3
 อัตราโดยคํานวณตั้งจายไว 12 เดือน 
-เปนไประเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) แผนอัตรากําลังสามปี (2564-2566)พรอมทั้งฉบับปรับปรุง  ดัง
นี้ 
(ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนาคํา)

เงินวิทยฐานะ จํานวน 84,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินวิทยฐานะ ตําแหนง ครู จํานวน 2อัตรา คํานวณ
ตั้งจายไว12 เดือน อัตราเดือนละ 3,500 บาท/คน รวมเปนเงินทั้ง
สิ้น 84,000 บาท
(ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนาคํา)
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 244,320 บาท

-  เพื่อจายเปนคาตอบแทนและเงินปรับปรุงพนักงานจางตาม
ภารกิจ (ผูดูแลเด็ก)  จํานวน2  อัตรา  ตั้งจายไวจํานวน  12
 เดือน เปนเงิน 244,320 บาท  ดังนี้ 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36
 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง
4)แผนอัตรากําลังสามปี(2564-2566) เทศบาลตําบลนาคํา
(ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนาคํา) 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 48,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆของพนักงาน
จาง จํานวน 2 อัตรา อัตราเดือนละ 2,000บาท/คน ตั้งจาย
ไว 12 เดือน รวมเปนเงินทั้งสิ้น 48,000บาท

งบดําเนินงาน รวม 2,057,448 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล ตามสิทธิที่จะไดรับ  
- เปนไปตาม ระเบียบดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563
(ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนาคํา)

ค่าใช้สอย รวม 907,700 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

-คาจางเหมาบริการอื่นๆ ตามอํานาจหนาที่ จํานวน 324,000 บาท
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- เพื่อจายเปนคารายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆ ตามอํานาจ
หนาที่ที่เทศบาลสามารถจายได  มีดังนี้  คาจางเอกชนดําเนินงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  คาใชจายในการเผยแพร หรือ
การประชาสัมพันธขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  เชน คา
โฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ (รายจายเกี่ยวกับการจางเหมา
โฆษณาประชาสัมพันธและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจาย
เสียง  โทรทัศน  โรงมหรสพ คาจัดทําเอกสารประชา
สัมพันธ  หรือสิ่งพิมพตางๆ) คาโล ใบประกาศเกียรติคุณ คากรอบ
ใบประกาศเกียรติคุณ สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น หรือผูใหความ
ชวยเหลือ หรือควรไดรับการยกยองจากทางราชการ  คาใชจายใน
การจัดทําเว็บไซต  คาจางปรับปรุงโดเมน  website คา
ธรรมเนียมในการคืนบัตร เปลี่ยนบัตรโดยสารพาหนะในการเดิน
ทางไปราชการหรือ คาบัตรโดยสารที่ไมสามารถคืนหรือเปลี่ยน
บัตรไดกรณีเลื่อนการเดินทางไปราชการ กรณีองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นสั่งใหงด หรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ และใหรวมถึง
กรณีเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ที่ทําใหไมสามารถเดินทางไปได  ทั้งนี้  ตอง
มิไดเกิดจากตัวผูเดินทางไปราชการเปนเหตุ  คาธรรมเนียมที่เกี่ยว
กับการทําธุรกรรมทางการเงินเพื่อความสะดวกขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่มิใชเปนการรองขอของผูมีสิทธิรับเงิน คาใช
จายในการใชสถานที่อื่นชั่วคราวขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น คาใชจายในการประดับ ตกแตงอาคารสถานที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  คาบริการ หรือคาใชจายเกี่ยวกับการกําจัด
แมลง แมง หนู หรือสัตวที่อาจเปนพาหะนําโรครายมาสูคน และ
ใหหมายความรวมถึงการกําจัดเชื้อโรคหรือเชื้อราขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นหรือบานพักที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัด
ไวให คากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล  คาใชจายในการเปน
สมาชิก หรือการจัดซื้อหนังสือ จุลสาร วารสาร หนังสือ
พิมพ หนังสืออิเล็กทรอนิกส เพื่อใชในราชการโดยสวนรวม  คา
บริการในการกําจัดสิ่งปฏิกูล จัดเก็บขยะขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น คาบริการในการกําจัดสิ่งปฏิกูล  บานพักขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นกรณีไมมีผูพักอาศัย  คาใชจายเกี่ยวกับการ
จัด  ผลิตรายการ และถายทอดสถานีโทรทัศน และวิทยุ  คา
ระวางบรรทุก ขนสงพัสดุหรือพัสดุภัณฑขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ยกเวนคาระวางบรรทุก ขนสงพัสดุหรือพัสดุภัณฑในการ
ฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ  คาใชจาย
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ตางๆ ที่เกิดจากการใชพัสดุที่ยืมจากหนวยงานอื่น เพื่อใชปฏิบัติ
ราชการกรณีที่จําเปนเรงดวนเปนการชั่วคราว  คาตรวจรางกาย
ของบุคลากรเพื่อตรวจหาสารกัมมันตภาพรังสี และเชื้อเอชไอวี
จากการปฏิบัติงานตามภารกิจปกติ และไมถือเปนสวัสดิการการ
รักษาพยาบาลที่พนักงานสวนทองถิ่นที่จะใชสิทธิเบิกจายตาม
กฎหมายเกี่ยวกับการเบิกจายคารักษาพยาบาล คาใชจายในการ
เชาอาคารและที่ดิน รวมทั้งคาบริการอื่นใดที่เกี่ยวกับการเชา  คา
ใชจายในการดําเนินคดีในชั้นศาล การระงับขอพิพาทโดยการ
อนุญาโตตุลาการอันเนื่องมาจากการปฏิบัติราชการ คาถาย
เอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  คาซักฟอก  คาเชา
ทรัพยสิน (ยกเวน คาเชาบาน)  คาธรรมเนียมตางๆ  คาเบี้ย
ประกัน  คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  คาจาง
เหมาบริการ  ที่เปนการจางใหผูรับจางทําการอยางหนึ่งอยาง
ใด  ซึ่งมิใชเปนการประกอบดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑ  สิ่งกอสราง
อยางใด และอยูในความรับผิดชอบของผูรับจาง เชน คาจางเหมา
สูบน้ํา คาบริการกําจัดปลอก คาจางผูแสดงแบบ คาซอมแซม
ทรัพยสิน คาตรวจวินิจฉัยโรค คาทําหมัน เปนตน  คาจาง
เหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คาจางที่ปรึกษา, คาจางออก
แบบ, คารับรองแบบ, คาจางทําระบบแผนที่ภาษี, คาจางทนาย
ความ, คาจางผูเชียวชาญบัญชี  คาตรวจวินิจฉัยโรค, คาทําหมัน
สัตว  คาจางแรงงานราษฎรกรณีดําเนินการเอง  คาจางเหมาที่มี
ลักษณะการจางทําเพื่อใหไดมาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ  ป้ายชื่อ
สํานักงาน หรือป้ายอื่นๆ  คาติดตั้งโทรศัพท  คาใชจายตางๆ ใน
การติดตั้งโทรศัพท ยกเวน คาตูสาขา  คาเครื่องโทรศัพทพวงภาย
ใน  คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ ตางๆ (ที่ไมเขาลักษณะที่ดินและ
สิ่งกอสราง)  ฯลฯ    
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2562 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ.2562
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4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชนและ
การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิก
จายในลักษณะคาใชสอยวัสดุ และคาสาธารณูปโภค
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1555
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิก
จายในลักษณะคาใชสอยวัสดุ และคาสาธารณูปโภค
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
8) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
9) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2563  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และ คาสาธารณูปโภค
10) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
11) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนาคํา)

-คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในประเทศและตางประเทศ จํานวน 15,000 บาท
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-เพื่อจายเปนคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใชจายทํานอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นใหผูเขารับการฝึกอบรมเบิกจาย ของ
พนักงานเทศบาล  และพนักงานจาง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได
รับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึก
อบรม  อบรม  สัมมนา ดูงาน หรือไปติดตอราชการ  รวมถึงการ
ฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
(ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตําบลนาคํา)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1.โครงการอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตําบลนาคํา จํานวน 360,150 บาท

-เพื่อจายเปนคาดําเนินโครงการอาหารกลางวัน สําหรับศูนย
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตําบลนาคํา จํานวน 70
คน จํานวน 245วัน  อัตราคนละ 21
 บาท (70x21x245=360,150)
-เปนไปตามระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
4)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยรายไดและการจายเงิน
ของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2561
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท. 0816.2/ว 2786
 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม  2562  เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษาสังกัด
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2561
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924
 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 73
 ขอ 4
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2.คาใชจายเดินทางไปราชการ จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร ไดแก  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาเชาที่
พัก  คาพาหนะ รวมถึงคาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลิงหรือ
พลังงานสําหรับยานพาหนะ  คาระวางรถบรรทุก  คาจางคนหาบ
หาม และอื่นๆ ในทํานองเดียวกัน คาพาหนะรับจางขามเขต
จังหวัด เงินชดเชย คาขนยายสิ่งของสวนตัวในการเดินทางไป
ราชการประจําในราชอาณาจักร  และคาใชจายอื่นที่จําเปนตอง
จายในการเดินทางไปราชการ  ของพนักงานเทศบาล และ
พนักงานจาง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติให
เดินทางไปราชการเพื่อประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดู
งาน  หรือไปติดตอราชการ  รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนา
องคความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่นฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับ
ที่ 4 พ.ศ.2561 
(ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)

3.โครงการสงเสริมสนับสนุนคาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก
เทศบาลตําาบลนาคํา (คาจัดการเรียนการสอน)

จํานวน 119,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมสนับสนุนคา
จัดการเรียนการสอนศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนาคํา(เงิน
อุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กรายหัว จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 2-5 ปี ในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนาคํา จํานวน 70
 คน (70x1,700=119,000 บาท)
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือ ดังนี้
1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924
 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)หนา79 ขอ14 
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4.โครงการสงเสริมสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับ
ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก(คาหนังสือ,คาอุปกรณการเรียน,คาเครื่องแบบ,คา
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

จํานวน 39,550 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมสนับสนุนคา
ใชจายในการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก(คาหนังสือ
เรียน อุปกรณการเรียน ชุดนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
เด็กอายุ 3-5ปี จํานวน 35 คนในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
นาคํา แยกเปน
คาหนังสือเรียน
-จัดสรรสําหรับเด็กอายุ 3-5 ปี อัตราคนละ 200บาท/ปี
      (35x200=7000.-บาท)
คาอุปกรณการเรียน
-จัดสรรสําหรับเด็กอายุ 3-5 ปี อัตราคนละ 200บาท/ปี
     (35x200=7000.-บาท)
คาเครื่องแบบผูเรียน
-จัดสรรสําหรับเด็กอายุ 3-5 ปี อัตราคนละ 300บาท/ปี
     (35x300=10,500.-บาท)
คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน
-จัดสรรสําหรับเด็กอายุ 3-5 ปี อัตราคนละ 430บาท/ปี
      (35x430=15,050.-บาท)
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือ ดังนี้
1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924
 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที7่9
ขอ 15
(ศูนยพัฒนาเด็กเทศบาลตําบลนาคํา) 
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5.โครงการสงเสริมเพื่อการศึกษาตอในระดับสูงขึ้น จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมเพื่อการ
ศึกษาตอในระดับสูงขึ้นไป โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาจาง
เหมาจัดสถานที่ คาป้ายโครงการ คาใชจายในพิธีและปิด  คาวัสดุ
เครื่องเขียน และอุปกรณตางๆ คาประกาศนียบัตร คา
ถาย เอกสาร คาพิมพเอกสารและพิมพ คาหนังสือเรียน คาใชจาย
ในการ ติดตอสื่อสาร คาอาหารวางเครื่องดื่ม คาอาหาร คาใชจาย
อื่นๆ ที่จําเปนสําหรับการจัดทําโครงการ และคาใชจายอื่นๆ ที่
เกี่ยวของในการดําเนินการ ฯลฯ 
-เปนไปตามระเบียบ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2562 
-เปนไปแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 
(ศูนยพัฒนาเล็กเทศบาลตําบลนาคํา)

6.โครงการอบรมใหความรูแกผูปกครองเด็ก ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลนาคํา

จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมใหความรูแกผู
ปกครองเด็ก ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนา
คํา ประกอบดวยคาใชจายในการ ติดตอสื่อสาร คาอาหารวาง
เครื่องดื่ม คาอาหาร คาป้ายโครงการ คาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน
สําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ 
-เปนไปตามระเบียบ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2562 
-เปนไปแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 76 ขอ 9
(ศูนยพัฒนาเล็กเทศบาลตําบลนาคํา)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินที่อยูในความรับ
ผิดชอบของงานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา เพื่อให
สามารถใชงานไดตามปกติ ตามความจําเปน อาทิเชน คาสิ่งของ
และคาแรงงาน ที่ชํารุดเสียหาย ตามสภาพอายุการใชงาน หรือจํา
เปนตองบํารุงรักษาเพื่อมิใหเกิดความเสียหายหรือทรุดโทรมกวา
เดิม ตลอดจนคาใชจาย อื่นๆที่เกี่ยวของ ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2562 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนาคํา)
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ค่าวัสดุ รวม 1,099,748 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 1,064,748 บาท

1)เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสริมนมศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลนาคํา ตั้งไว 134,134 จัดสรร 260 วัน จํานวนนักเรียน 70
 คน   (260x70x7.37=134,134 บาท) เปนไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา73ขอ3
2)เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสริมนมสําหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ
.  โดยจายเปนคาใชจายในการซื้ออาหารเสริม (นม)  เปนเงินอุด
หนุนจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นสําหรับสนับสนุนอาหาร
เสริม (นม) ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ)   จํานวน  260  วัน จํานวนนักเรียน470
คน (260x470x7.37=900,614 บาท) เปนไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา 80 ขอ16
3)เพี่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว เปนรายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น เชน แปรง ไมกวาด ถังขยะ ผงซักฟอก แกว
นํ้า ชอน ถวย น้ํายาลางจาน กระดาษชําระ นํ้ายาลางหองนํ้า นํ้า
ยาดับกลิ่น และสิ่งของที่เกี่ยวเนื่องกับวัสดุงานบานงานครัว ที่จํา
เปนตองใช ฯลฯ ตั้งไว 30,000 บาท
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนาคํา)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอรสําหรับใชในงานระดับกอนวัย
เรียนและประถมศึกษา ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือ
ตามปกติมีอายุการใชงาน ไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร เชน หมึกสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร,อุปกรณบันทึก
ขอมูล,แผนดิสก แฮนดิไดรส,เมาส,คียบอรด, อุปกรณตอ
พวง สําหรับคอมพิวเตอร,แผนวงจรอิเล
คทรอนิกส, โปรแกรม คอมพิวเตอร และอื่นๆที่เกี่ยวของกับ
คอมพิวเตอรฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนาคํา)
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วัสดุการศึกษา จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาวัสดุการศึกษา ประเภทวัสดุ รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลงตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ  รายจายเพื่อจัดหา
เพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดตามปกติ รวมรายจายที่ตองชําระพรอมกับคา
วัสดุ เชนคาขนสง คาภาษี คาประกันภัย  คาติดตั้ง อาทิ
เชน ปากกา ดินสอ หนังสือ หุน แบบจําลอง ภูมิประเทศ สื่อการ
เรียนการสอนทําดวยพลาสติก  กระดานลื่น
พลาสติก เบาะ ยืดหยุน เบาะมวยปล้ํา เบาะยูโด ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนาคํา)
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,974,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,974,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

1.อุดหนุนโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน (สพฐ.) เขต 4  ขอนแกน

จํานวน 1,974,000 บาท

-อุดหนุนโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.) เขต 4 ขอนแกน จํานวน 3
 โรงเรียน ตั้ง ไว 1,974,000บาท เพื่ออุดหนุนโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานคณะ กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สัพฐ.) เขต 4
 ขอนแกน จํานวน 3 โรงเรียน ดําเนินโครงการอาหารกลาง
วัน (โรงเรียน) ใหกับเด็กนักเรียนระดับอนุบาล และเด็ก ป.1- ป.6
 กรมจัดสรรให จํานวน 200 วัน อัตราคนละ 21
 บาท จํานวน 470 คน(200x470x21=1,974,000บาท)
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 81
 ขอ 17
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 416,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 156,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 96,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1.โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา จํานวน 66,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา โดยมีคาใชจายประกอบไปดวย คา
ป้ายโครงการ คาวัสดุอุปกรณในการดําเนินโครงการ คา
อาหาร วางพรอมเครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนในโครง
การฯลฯ
-เปนไปตามตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดสวัส
ดิภาพสัตวขององคปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 และแกไขเพิ่ม
เติมถึงปัจจุบัน
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การ จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา85 ขอ 1
(สํานักปลัด)
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2.โครงการป้องกันและควบคุมโรคไขเลือดออก จํานวน 20,000 บาท

-เพี่อจายเปนคาดําเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคไขเลือด
ออกโดยมีคาใชจายประกอบดวย คาใชจายเกี่ยวกับการตกแตง
สถานที่ในวันอบรม คาใชจายในพิธีเปิดและปิด วัน อบรม คาวัสดุ
อุปกรณ เครื่องเขียน คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่ง
พิมพ คาหนังสือ คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณ
ตางๆ คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใขบรรจุเอกสาร คาอาหาร วางและ
เครื่องดื่ม คาอาหาร คาป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ คาใช
จายอื่นๆที่จําเปนสําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึก อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ
.ศ2557
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใน
การ บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา 86 ขอ 2
(งานสุขาภิบาล สํานักปลัด)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน เพื่อใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ ตามความจําเปน อาทิเชน คาสิ่งของและคา
แรงงาน ที่ชํารุดเสียหาย ตามสภาพอายุการใชงาน หรือจําเปน
ตองบํารุงรักษาเพื่อมิใหเกิดความเสียหายหรือทรุดโทรมกวา
เดิม ตลอดจนคาใชจาย อื่นๆที่เกี่ยวของ ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2562 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(งานสุขาภิบาล สํานักปลัดฯ)
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ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  เปนรายจายเพื่อใหได
มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมี
อายุการใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้น และใหหมายความรวมถึงรายจายดังตอไป
นี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนตน
- สิ่งของที่จัดเปนวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นแบงการพิจารณาออก
เปน 1 ประเภท ดังนี้
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  แก๊สหุงตม น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจาร
บี น้ํามันเครื่อง ถาน ก๊าซ น้ํามันเกียร น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ  
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักปลัด)
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วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 50,000 บาท

-เพี่อจายเปนคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการ
แพทย อาทิ เชน กระบอกตวง เบาหลอม หูฟัง เปลหามคนไข คีม
ถอนฟัน เครื่องวัดนํ้าฝน ถังเก็บเชื้อเพลิง  เครื่องมือวิทยา
ศาตร สําลีและผาพันแผล เวชภัณฑ
แอลกอฮอล ฟิลม เอกซเรย เคมีภัณฑ ออกซิเจน นํ้ายาตางๆ สาย
ยาง ลูกยาง ลุง มือ กระดาษกรอง ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักปลัด)
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งบเงินอุดหนุน รวม 260,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 260,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

1.อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริดานสาธารณสุข จํานวน 260,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดําริดานสาธารณ
สุข ทั้ง 13 หมูบาน หมูบานละ 20,000บาท ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2565  ตามความเหมาะสมของบริบทในพื้นที่ และ
คํานึงถึงประโยชนของประชาชนและราชการเปนสําคัญ  เพื่อเพิ่ม
พูนความรู  ความสามารถ ทักษะของประชาชนในดานสาธารสุข  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2546 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14
) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616
  ลงวันที่ 24  มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0819.2/ว 1504 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563  เรื่อง  การจัด
สรรงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงิน
อุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข 
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักปลัด)
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 430,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 330,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 330,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

1.โครงการชวยเหลือสวัสดิการและสังคมสงเคราะหเด็กผูยากไรหรือผู
ดอยโอกาสของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนาคํา

จํานวน 210,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการชวยเหลือสวัสดิการและสังคม
สงเคราะหเด็กผูยากไรหรือผูดอยโอกาสของศูนยพัฒนาเด็กเด็ก
เทศบาลตําบลนาคํา
-เพี่อจายเปนคาจางเหมารถบริการรถรับสงเด็กผูยากไรหรือ
ดอย โอกาสของศูนยพัฒนาเด็กเด็กเทศบาลตําบลนาคํา
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวย
เหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2560 และที่แกไขเพิ่มเติม
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)หนาที่ 91ขอ 1
(กองการศึกษา)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1.โครงการชวยเหลือประชาชนในพื้นที่ตําบลนาคํา จํานวน 120,000 บาท

-เพื่อดําเนินโครงการชวยเหลือประชาชนในพื้นที่ตําบลนาคํา ใน
ดานสาธารภัย การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมถึงการ
ป้องกันและยับยั้งโรคระบาดตางๆ ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวย
เหลือประชาชน ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2560 แกไข
ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 4
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งบเงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565

จํานวน 30,000 บาท

-เพี่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวย
เหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2565
-เปนไปตามหนังสือสั่งการดังนี้
1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว6768
 ลง วันที่ 29พฤศจิกายน 2560 เรื่องแนวทางปฏิบัติในการชวย
เหลือประชาชน ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2)หนังสือดวนที่สุด ที่ มท0808.2/ว2045 ลงวันที่ 11
ตุลาคม 2560เรื่องประกาศกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น เรื่อง หลักเกณฑวิธีการปฏิบัติงานศูนยปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือ ประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกร ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2
)พ.ศ.2563 
4)หนังสือจากที่วาการอําเภออุบลรัตนที่ ขก0023.32/ว1945 ลง
วันที่ 23 มิถุนายน 2564 เรื่องสงโครงการขอรับเงินอุดหนุนจาก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น โครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2565
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 4
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โครงการสนับสนุนการดําเนินงานกิ่งกาชาด อําเภออุบลรัตน จังหวัด
ขอนแกน

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการสนับสนนการดําเนินงานกิ่ง
กาชาด อําเภออุบลรัตน ประจําปึงบประมาณ 2565
เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
2)หนังสือจากอําเภอ ที่ ขก1418/1876 ลงวันที่ 16
 มิถุนายน 2564 ขอรับเงินอุดหนุนโครงการสนับสนนการดําเนิน
งานกิ่งกาชาด อําเภออุบลรัตน ประจําปึงบประมาณ 2565
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1 หนาที่ 37 ขอ 1
(สํานักปลัด) 

โครงการสนับสนุนภารกิจของเหลากาชาดจังหวัดขอนแกน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2565

จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสํานักงานเหลากาชาด จังหวัด
ขอนแกน เพื่อดําเนินโครงการสนับสนุนภารกิจของเหลา
กาชาด จังหวัดขอนแกน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
- เปนไปตามหนังสือ/ระเบียบ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกร ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2
)พ.ศ.2563 
2)หนังสือสํานักงานเหลากาชาดจังหวัดขอนแกน ที่ลช.ขก
.ว117/2564 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2564 เรื่องขอรับการสนับสนุนงบ
ประมาณ
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 4
(สํานักปลัด)
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,563,530 บาท

งบบุคลากร รวม 830,430 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 830,430 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 788,430 บาท

-เพี่อจายเปนเงินเดือนขาราชการหรือพนักงานเทศบาล
สามัญ พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินประจําปี สําหรับขาราชการสวน
ทองถิ่น หรือพนักงานเทศบาลสามัญ สําหรับกองชาง คํานวณตั้ง
จายไว 12 เดือน
รายละเอียดดังนี้ 
ตําแหนงที่มีคนครอง
1) ผูอํานวยการกองชาง จํานวน 1 อัตรา
2) นายชางโยธา(ชง) จํานวน 1 อัตรา
ตําแหนงที่ไมมีคนครอง
1) นายชางโยธา(ปง./ชง.) จํานวน 1 อัตรา
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
4) เปนไปตามแผนอัตรากําลังสามปี (2564-2566) ของเทศบาล
ตําบลนาคํา 
(กองชาง)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-เพี่อจายเปนเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผูอํานวยการกอง
ชาง จํานวน 1อัตรา โดยคํานวณตั้งจาย ไว จํานวน 12 เดือน 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
4) เปนไปตามแผนอัตรากําลังสามปี (2564-2566) ของเทศบาล
ตําบลนาคํา 
(กองชาง)

งบดําเนินงาน รวม 699,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 268,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกคณะกรรมการการดําเนินการจัด
ซื้อจัดจางตามระเบียบพัสดุ 
(กองชาง)
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คาเชาบาน จํานวน 36,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาเชาบาน/คาเชาซื้อบาน/คายืมเงินซื้อบาน/กูยืมเงิน
เพื่อปลูกสรางบานของขาราชการหรือพนักงานเทศบาลสามัญ  ที่
มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบ
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น
(กองชาง)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 32,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลใน
กองชางตามสิทธิที่จะไดรับ  
-เปนไปตามระเบียบ  ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563
(กองชาง)
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ค่าใช้สอย รวม 276,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

1.คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในประเทศและตางประเทศ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใชจายทํานอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นใหผูเขารับการฝึกอบรมเบิกจาย ของ
พนักงานเทศบาล  และพนักงานจาง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได
รับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึก
อบรม  อบรม  สัมมนา ดูงาน หรือไปติดตอราชการ  รวมถึงการ
ฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
(กองชาง)

2.คาจางเหมาบริการอื่นๆ ตามอํานาจหนาที่ จํานวน 216,000 บาท

- เพื่อจายเปนคารายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆ ตามอํานาจ
หนาที่ที่เทศบาลสามารถจายได  มีดังนี้  คาจางเอกชนดําเนินงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  คาใชจายในการเผยแพร หรือ
การประชาสัมพันธขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  เชน คา
โฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ (รายจายเกี่ยวกับการจางเหมา
โฆษณาประชาสัมพันธและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจาย
เสียง  โทรทัศน  โรงมหรสพ คาจัดทําเอกสารประชา
สัมพันธ  หรือสิ่งพิมพตางๆ) คาโล ใบประกาศเกียรติคุณ คากรอบ
ใบประกาศเกียรติคุณ สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น หรือผูใหความ
ชวยเหลือ หรือควรไดรับการยกยองจากทางราชการ  คาใชจายใน
การจัดทําเว็บไซต  คาจางปรับปรุงโดเมน  website
คาธรรมเนียมในการคืนบัตร เปลี่ยนบัตรโดยสารพาหนะในการ
เดินทางไปราชการหรือ คาบัตรโดยสารที่ไมสามารถคืนหรือ
เปลี่ยนบัตรไดกรณีเลื่อนการเดินทางไปราชการ กรณีองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นสั่งใหงด หรือเลื่อนการเดินทางไป
ราชการ และใหรวมถึงกรณีเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ที่ทําใหไมสามารถ
เดินทางไปได  ทั้งนี้  ตองมิไดเกิดจากตัวผูเดินทางไปราชการเปน
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เหตุ  คาธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการทําธุรกรรมทางการเงินเพื่อความ
สะดวกขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มิใชเปนการรองขอของผู
มีสิทธิรับเงิน คาใชจายในการใชสถานที่อื่นชั่วคราวขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น คาใชจายในการประดับ ตกแตงอาคารสถาน
ที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  คาบริการ หรือคาใชจายเกี่ยว
กับการกําจัดแมลง แมง หนู หรือสัตวที่อาจเปนพาหะนําโรคราย
มาสูคน และใหหมายความรวมถึงการกําจัดเชื้อโรคหรือเชื้อราของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือบานพักที่องคกรปกครองสวนทอง
ถิ่นจัดไวให คากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล  คาใชจายในการเปน
สมาชิก หรือการจัดซื้อหนังสือ จุลสาร วารสาร หนังสือ
พิมพ หนังสืออิเล็กทรอนิกส เพื่อใชในราชการโดยสวนรวม  คา
บริการในการกําจัดสิ่งปฏิกูล จัดเก็บขยะขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น คาบริการในการกําจัดสิ่งปฏิกูล  บานพักขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นกรณีไมมีผูพักอาศัย  คาใชจายเกี่ยวกับการ
จัด  ผลิตรายการ และถายทอดสถานีโทรทัศน และวิทยุ  คา
ระวางบรรทุก ขนสงพัสดุหรือพัสดุภัณฑขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ยกเวนคาระวางบรรทุก ขนสงพัสดุหรือพัสดุภัณฑในการ
ฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ  คาใชจาย
ตางๆ ที่เกิดจากการใชพัสดุที่ยืมจากหนวยงานอื่น เพื่อใชปฏิบัติ
ราชการกรณีที่จําเปนเรงดวนเปนการชั่วคราว  คาตรวจรางกาย
ของบุคลากรเพื่อตรวจหาสารกัมมันตภาพรังสี และเชื้อเอชไอวี
จากการปฏิบัติงานตามภารกิจปกติ และไมถือเปนสวัสดิการการ
รักษาพยาบาลที่พนักงานสวนทองถิ่นที่จะใชสิทธิเบิกจายตาม
กฎหมายเกี่ยวกับการเบิกจายคารักษาพยาบาล คาใชจายในการ
เชาอาคารและที่ดิน รวมทั้งคาบริการอื่นใดที่เกี่ยวกับการเชา  คา
ใชจายในการดําเนินคดีในชั้นศาล การระงับขอพิพาทโดยการ
อนุญาโตตุลาการอันเนื่องมาจากการปฏิบัติราชการ คาถาย
เอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  คาซักฟอก  คาเชา
ทรัพยสิน (ยกเวน คาเชาบาน)  คาธรรมเนียมตางๆ  คาเบี้ย
ประกัน  คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  คาจาง
เหมาบริการ  ที่เปนการจางใหผูรับจางทําการอยางหนึ่งอยาง
ใด  ซึ่งมิใชเปนการประกอบดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑ  สิ่งกอสราง
อยางใด และอยูในความรับผิดชอบของผูรับจาง เชน คาจางเหมา
สูบน้ํา คาบริการกําจัดปลอก คาจางผูแสดงแบบ คาซอมแซม
ทรัพยสิน คาตรวจวินิจฉัยโรค คาทําหมัน เปนตน  คาจาง
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เหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คาจางที่ปรึกษา, คาจางออก
แบบ, คารับรองแบบ, คาจางทําระบบแผนที่ภาษี, คาจางทนาย
ความ, คาจางผูเชียวชาญบัญชี  คาตรวจวินิจฉัยโรค, คาทําหมัน
สัตว  คาจางแรงงานราษฎรกรณีดําเนินการเอง  คาจางเหมาที่มี
ลักษณะการจางทําเพื่อใหไดมาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ  ป้ายชื่อ
สํานักงาน หรือป้ายอื่นๆ  คาติดตั้งโทรศัพท  คาใชจายตางๆ ใน
การติดตั้งโทรศัพท ยกเวน คาตูสาขา  คาเครื่องโทรศัพทพวงภาย
ใน  คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ ตางๆ (ที่ไมเขาลักษณะที่ดินและ
สิ่งกอสราง)  ฯลฯ    
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2562 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ.2562
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชนและ
การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 
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เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใชสอย
วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1555
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิก
จายในลักษณะคาใชสอยวัสดุ และคาสาธารณูปโภค
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
8) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
9) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2563  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และ คาสาธารณูปโภค
10) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
11) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองชาง)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1. คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร ไดแก  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาเชาที่
พัก  คาพาหนะ รวมถึงคาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลิงหรือ
พลังงานสําหรับยานพาหนะ  คาระวางรถบรรทุก  คาจางคนหาบ
หาม และอื่นๆ ในทํานองเดียวกัน คาพาหนะรับจางขามเขต
จังหวัด เงินชดเชย คาขนยายสิ่งของสวนตัวในการเดินทางไป
ราชการประจําในราชอาณาจักร  และคาใชจายอื่นที่จําเปนตอง
จายในการเดินทางไปราชการ  ของคณะผูบริหาร  สมาชิกสภา
เทศบาล  พนักงานเทศบาล และพนักงานจาง  หรือบุคคล คณะ
บุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไปราชการเพื่อ
ประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอ
ราชการ  รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
- เปนไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับ
ที่ 4 พ.ศ. 2561 
(กองชาง)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินที่อยูในความรับ
ผิดชอบของกองชาง เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ ตามความ
จําเปน อาทิเชน คาสิ่งของและคาแรงงาน ที่ชํารุดเสียหาย ตาม
สภาพอายุการใชงาน หรือจําเปนตองบํารุงรักษาเพื่อมิใหเกิดความ
เสียหายหรือทรุดโทรมกวาเดิม ตลอดจนคาใชจาย อื่นๆที่เกี่ยว
ของ ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2562 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองชาง)
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ค่าวัสดุ รวม 155,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน  ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง
รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาหนังสือ คาเครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่อง
เจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัด
เหล็ก กรรไกร เกาอี้ พลาสติก แปลงลบกระดานดํา ตรายาง ขา
ตั้ง (กระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่อง
ตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระ
บรมฉายาลักษณ แผง ปิดประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงาน หรือ
หนวยงาน แผนป้าย จราจรหรือแผนป้ายตาง มูลี่ มานปรับ
แสง (ตอผืน) พรม(ตอ ผืน) นาฬิกาตั้งแขวน พระพุทธรูป พระบรม
รูป จําลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาด
เล็ก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํ้ายาลบคํา
ผิด ลวด เย็บกระดาษ กาว ชอลค ตลับผงหมึก คลิป ซอง
เอกสาร ผา สําลี สมุดบัญขีสมุดประวัติขาราชการ ธง
ชาติ กระดาษ คารบอน กระดาษไขแฟ้ม สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อ
หรือจางพิมพ ของใชในการบรรจุหีบหอ ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองชาง)
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วัสดุกอสราง จํานวน 100,000 บาท

-เพี่อจายเปนคาวัสดุกอสราง ใชในงานกอง
ชาง เชน สวาน กบ ไส ไม เครื่องวัดขนาดเล็ก เทปวัด
ระยะ คอน คีม ปูน ฃีเมนต ทราย สังกะสี ตะปู แปรงทาสี ฯลฯ 
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองชาง)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น และใหหมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนตน
- สิ่งของที่จัดเปนวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นแบงการพิจารณาออก
เปน 1 ประเภท ดังนี้
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  แก๊สหุงตม น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจาร
บี น้ํามันเครื่อง ถาน ก๊าซ น้ํามันเกียร น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ  
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองชาง)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอรสําหรับใชในงานกองชาง ที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช
งาน ไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร เชน หมึกสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร,อุปกรณบันทึกขอมูล,แผนดิสก แฮ
นดิไดรส,เมาส,คียบอรด, อุปกรณตอพวง สําหรับ
คอมพิวเตอร,แผนวงจรอิเล
คทรอนิกส, โปรแกรม คอมพิวเตอร และอื่นๆที่เกี่ยวของกับ
คอมพิวเตอรฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองชาง)

งบลงทุน รวม 34,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 34,100 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

1.จัดซื้อโต๊ะทํางานระดับปฏิบัติการ-ชํานาญการ จํานวน 4,600 บาท

 -เพื่อจัดซื้อโต๊ะทํางานระดับปฏิบัติการ-ชํานาญการ สําหรับใชใน
สํานักงาน กองชาง
-คุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้
1)ขนาด ๑๕๐x๘๐x๗๕ ซม. 
2)โต๊ะทําจากโครงไมจริง ปิดดวยไมอัดสัก 
3)ขาเปนเหล็กแป๊ปกลวงสี่เหลี่ยม 
4)ทาสีธรรมชาติ
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2.จัดซื้อเกาอี้ผูบริหาร(ผูอํานวยการกองชาง) จํานวน 4,500 บาท

-เพื่อจัดซื้อเกาอี้สําหรับผูบริหาร (ผูอํานวยการกองชาง) ในใช
สํานักงาน จํานวน 1 ตัว ราคาตัว ละ 4,500.-บาท 
-คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
1)โครงขา5 แฉก มีลอหมุนไดรอบตัว
2)ที่นั่งบุฟองน้ํา หุมดวยวัสดุหนังเทียมหรือผาตาขาย
3)พนักพิงเกาอี้สามารถโยกเยนได
4)สามารถปรับสูง-ตํา ไดดวยระบบโชค
5)มีที่ทาวแขน  

3.จัดซื้อเกาอี้พนักงาน จํานวน 3,000 บาท

-เพื่อจัดซื้อเกาอี้พนักงานระดับ 1 สําหรับใชในสํานักงาน กอง
ชาง จํานวน 1 ตัว ราคา 3,000 บาท
-คุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้
1)พนักพิงและที่นั่งขึ้นโครงไมบุฟองน้ําหุมหนังสังเคราะหไวนิล  
2)ที่วางแขนผลิตจากพลาสติกขึ้นรูป 
3)ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม ลอไนลอน สีดํา
4)ปรับระดับเกาอี้ระบบ GAS LIFTING
5)ปรับระดับความสูงของเกาอี้ได ระหวาง 101-112 ซม รองรับ
น้ําหนักไดสูงสุด 113 กก
6)ประสิทธิภาพที่แนะนําเพื่อความสะดวกสบายในการนั่งตอวัน 4
 ชม
7)สีดํา 
8)ขนาดสินคา (กวางxลึกXสูง);59x66x99.5-109.5ซม./ตัว
-เปนไปตามราคาตามทองตลาด

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส
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1.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุ๊ก จํานวน 22,000 บาท

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล  ราคา 22,000
 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) จํานวน 1 หนวย โดยมีคุณลักษณะ อยางใดอยาง
หนึ่ง หรือดีกวา ดงนี้
1) ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม นอยกวา 4 MB ตองมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 2.3 GHz และมี
หนวย ประมวลผลดานกราพิเก (Graphics Processing Unit) ไม
นอยกวา 10 แกน หรือ
2) ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม นอยกวา 6 MB ตองมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 1.8 GHz และมี
เทคโนโลยี เพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถ
ในการประมวลผลสูง
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไม
นอยกวา 8 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid state Drive ขนาดความจุไม
นอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอย
กวา 1,366 X 768 Pixel และมีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง
- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมนอยกวา 1
 ชอง
- สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, ท, ac) 
และ Bluetooth
-เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
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งานไฟฟ้าและประปา รวม 188,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 188,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 108,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการอื่นๆ ตามอํานาจหนาที่ จํานวน 108,000 บาท

- เพื่อจายเปนคารายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆ ตามอํานาจ
หนาที่ที่เทศบาลสามารถจายได  มีดังนี้  คาจางเอกชนดําเนินงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  คาใชจายในการเผยแพร หรือ
การประชาสัมพันธขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  เชน คา
โฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ (รายจายเกี่ยวกับการจางเหมา
โฆษณาประชาสัมพันธและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจาย
เสียง  โทรทัศน  โรงมหรสพ คาจัดทําเอกสารประชา
สัมพันธ  หรือสิ่งพิมพตางๆ) คาโล ใบประกาศเกียรติคุณ คากรอบ
ใบประกาศเกียรติคุณ สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น หรือผูใหความ
ชวยเหลือ หรือควรไดรับการยกยองจากทางราชการ  คาใชจายใน
การจัดทําเว็บไซต  คาจางปรับปรุงโดเมน  website
คาธรรมเนียมในการคืนบัตร เปลี่ยนบัตรโดยสารพาหนะในการ
เดินทางไปราชการหรือ คาบัตรโดยสารที่ไมสามารถคืนหรือ
เปลี่ยนบัตรไดกรณีเลื่อนการเดินทางไปราชการ กรณีองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นสั่งใหงด หรือเลื่อนการเดินทางไป
ราชการ และใหรวมถึงกรณีเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ที่ทําใหไมสามารถ
เดินทางไปได  ทั้งนี้  ตองมิไดเกิดจากตัวผูเดินทางไปราชการเปน
เหตุ  คาธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการทําธุรกรรมทางการเงินเพื่อความ
สะดวกขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มิใชเปนการรองขอของผู
มีสิทธิรับเงิน คาใชจายในการใชสถานที่อื่นชั่วคราวขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น คาใชจายในการประดับ ตกแตงอาคารสถาน
ที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  คาบริการ หรือคาใชจายเกี่ยว
กับการกําจัดแมลง แมง หนู หรือสัตวที่อาจเปนพาหะนําโรคราย
มาสูคน และใหหมายความรวมถึงการกําจัดเชื้อโรคหรือเชื้อราของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือบานพักที่องคกรปกครองสวนทอง
ถิ่นจัดไวให คากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล  คาใชจายในการเปน
สมาชิก หรือการจัดซื้อหนังสือ จุลสาร วารสาร หนังสือ
พิมพ หนังสืออิเล็กทรอนิกส เพื่อใชในราชการโดยสวนรวม  คา
บริการในการกําจัดสิ่งปฏิกูล จัดเก็บขยะขององคกรปกครองสวน
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ทองถิ่น คาบริการในการกําจัดสิ่งปฏิกูล  บานพักขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นกรณีไมมีผูพักอาศัย  คาใชจายเกี่ยวกับการ
จัด  ผลิตรายการ และถายทอดสถานีโทรทัศน และวิทยุ  คา
ระวางบรรทุก ขนสงพัสดุหรือพัสดุภัณฑขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ยกเวนคาระวางบรรทุก ขนสงพัสดุหรือพัสดุภัณฑในการ
ฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ  คาใชจาย
ตางๆ ที่เกิดจากการใชพัสดุที่ยืมจากหนวยงานอื่น เพื่อใชปฏิบัติ
ราชการกรณีที่จําเปนเรงดวนเปนการชั่วคราว  คาตรวจรางกาย
ของบุคลากรเพื่อตรวจหาสารกัมมันตภาพรังสี และเชื้อเอชไอวี
จากการปฏิบัติงานตามภารกิจปกติ และไมถือเปนสวัสดิการการ
รักษาพยาบาลที่พนักงานสวนทองถิ่นที่จะใชสิทธิเบิกจายตาม
กฎหมายเกี่ยวกับการเบิกจายคารักษาพยาบาล คาใชจายในการ
เชาอาคารและที่ดิน รวมทั้งคาบริการอื่นใดที่เกี่ยวกับการเชา  คา
ใชจายในการดําเนินคดีในชั้นศาล การระงับขอพิพาทโดยการ
อนุญาโตตุลาการอันเนื่องมาจากการปฏิบัติราชการ คาถาย
เอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  คาซักฟอก  คาเชา
ทรัพยสิน (ยกเวน คาเชาบาน)  คาธรรมเนียมตางๆ  คาเบี้ย
ประกัน  คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  คาจาง
เหมาบริการ  ที่เปนการจางใหผูรับจางทําการอยางหนึ่งอยาง
ใด  ซึ่งมิใชเปนการประกอบดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑ  สิ่งกอสราง
อยางใด และอยูในความรับผิดชอบของผูรับจาง เชน คาจางเหมา
สูบน้ํา คาบริการกําจัดปลอก คาจางผูแสดงแบบ คาซอมแซม
ทรัพยสิน คาตรวจวินิจฉัยโรค คาทําหมัน เปนตน  คาจาง
เหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คาจางที่ปรึกษา, คาจางออก
แบบ, คารับรองแบบ, คาจางทําระบบแผนที่ภาษี, คาจางทนาย
ความ, คาจางผูเชียวชาญบัญชี  คาตรวจวินิจฉัยโรค, คาทําหมัน
สัตว  คาจางแรงงานราษฎรกรณีดําเนินการเอง  คาจางเหมาที่มี
ลักษณะการจางทําเพื่อใหไดมาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ  ป้ายชื่อ
สํานักงาน หรือป้ายอื่นๆ  คาติดตั้งโทรศัพท  คาใชจายตางๆ ใน
การติดตั้งโทรศัพท ยกเวน คาตูสาขา  คาเครื่องโทรศัพทพวงภาย
ใน  คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ ตางๆ (ที่ไมเขาลักษณะที่ดินและ
สิ่งกอสราง)  ฯลฯ    
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
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2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2562 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ.2562
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชนและ
การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 
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เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใชสอย
วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1555
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิก
จายในลักษณะคาใชสอยวัสดุ และคาสาธารณูปโภค
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
8) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
9) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2563  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และ คาสาธารณูปโภค
10) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
11) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองชาง)
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ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น และใหหมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนตน
(กองชาง)

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 600,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

1.คาจางเหมาบริการอื่นๆ จํานวน 90,000 บาท

- เพื่อจายเปนคารายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆ ตามอํานาจ
หนาที่ที่เทศบาลสามารถจายได  มีดังนี้  คาจางเอกชนดําเนินงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  คาใชจายในการเผยแพร หรือ
การประชาสัมพันธขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  เชน คา
โฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ (รายจายเกี่ยวกับการจางเหมา
โฆษณาประชาสัมพันธและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจาย
เสียง  โทรทัศน  โรงมหรสพ คาจัดทําเอกสารประชา
สัมพันธ  หรือสิ่งพิมพตางๆ) คาโล ใบประกาศเกียรติคุณ คากรอบ
ใบประกาศเกียรติคุณ สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น หรือผูใหความ
ชวยเหลือ หรือควรไดรับการยกยองจากทางราชการ  คาใชจายใน
การจัดทําเว็บไซต  คาจางปรับปรุงโดเมน  website
คาธรรมเนียมในการคืนบัตร เปลี่ยนบัตรโดยสารพาหนะในการ
เดินทางไปราชการหรือ คาบัตรโดยสารที่ไมสามารถคืนหรือ
เปลี่ยนบัตรไดกรณีเลื่อนการเดินทางไปราชการ กรณีองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นสั่งใหงด หรือเลื่อนการเดินทางไป
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ราชการ และใหรวมถึงกรณีเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ที่ทําใหไมสามารถ
เดินทางไปได  ทั้งนี้  ตองมิไดเกิดจากตัวผูเดินทางไปราชการเปน
เหตุ  คาธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการทําธุรกรรมทางการเงินเพื่อความ
สะดวกขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มิใชเปนการรองขอของผู
มีสิทธิรับเงิน คาใชจายในการใชสถานที่อื่นชั่วคราวขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น คาใชจายในการประดับ ตกแตงอาคารสถาน
ที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  คาบริการ หรือคาใชจายเกี่ยว
กับการกําจัดแมลง แมง หนู หรือสัตวที่อาจเปนพาหะนําโรคราย
มาสูคน และใหหมายความรวมถึงการกําจัดเชื้อโรคหรือเชื้อราของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือบานพักที่องคกรปกครองสวนทอง
ถิ่นจัดไวให คากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล  คาใชจายในการเปน
สมาชิก หรือการจัดซื้อหนังสือ จุลสาร วารสาร หนังสือ
พิมพ หนังสืออิเล็กทรอนิกส เพื่อใชในราชการโดยสวนรวม  คา
บริการในการกําจัดสิ่งปฏิกูล จัดเก็บขยะขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น คาบริการในการกําจัดสิ่งปฏิกูล  บานพักขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นกรณีไมมีผูพักอาศัย  คาใชจายเกี่ยวกับการ
จัด  ผลิตรายการ และถายทอดสถานีโทรทัศน และวิทยุ  คา
ระวางบรรทุก ขนสงพัสดุหรือพัสดุภัณฑขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ยกเวนคาระวางบรรทุก ขนสงพัสดุหรือพัสดุภัณฑในการ
ฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ  คาใชจาย
ตางๆ ที่เกิดจากการใชพัสดุที่ยืมจากหนวยงานอื่น เพื่อใชปฏิบัติ
ราชการกรณีที่จําเปนเรงดวนเปนการชั่วคราว  คาตรวจรางกาย
ของบุคลากรเพื่อตรวจหาสารกัมมันตภาพรังสี และเชื้อเอชไอวี
จากการปฏิบัติงานตามภารกิจปกติ และไมถือเปนสวัสดิการการ
รักษาพยาบาลที่พนักงานสวนทองถิ่นที่จะใชสิทธิเบิกจายตาม
กฎหมายเกี่ยวกับการเบิกจายคารักษาพยาบาล คาใชจายในการ
เชาอาคารและที่ดิน รวมทั้งคาบริการอื่นใดที่เกี่ยวกับการเชา  คา
ใชจายในการดําเนินคดีในชั้นศาล การระงับขอพิพาทโดยการ
อนุญาโตตุลาการอันเนื่องมาจากการปฏิบัติราชการ คาถาย
เอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  คาซักฟอก  คาเชา
ทรัพยสิน (ยกเวน คาเชาบาน)  คาธรรมเนียมตางๆ  คาเบี้ย
ประกัน  คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  คาจาง
เหมาบริการ  ที่เปนการจางใหผูรับจางทําการอยางหนึ่งอยาง
ใด  ซึ่งมิใชเปนการประกอบดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑ  สิ่งกอสราง
อยางใด และอยูในความรับผิดชอบของผูรับจาง เชน คาจางเหมา
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สูบน้ํา คาบริการกําจัดปลอก คาจางผูแสดงแบบ คาซอมแซม
ทรัพยสิน คาตรวจวินิจฉัยโรค คาทําหมัน เปนตน  คาจาง
เหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คาจางที่ปรึกษา, คาจางออก
แบบ, คารับรองแบบ, คาจางทําระบบแผนที่ภาษี, คาจางทนาย
ความ, คาจางผูเชียวชาญบัญชี  คาตรวจวินิจฉัยโรค, คาทําหมัน
สัตว  คาจางแรงงานราษฎรกรณีดําเนินการเอง  คาจางเหมาที่มี
ลักษณะการจางทําเพื่อใหไดมาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ  ป้ายชื่อ
สํานักงาน หรือป้ายอื่นๆ  คาติดตั้งโทรศัพท  คาใชจายตางๆ ใน
การติดตั้งโทรศัพท ยกเวน คาตูสาขา  คาเครื่องโทรศัพทพวงภาย
ใน  คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ ตางๆ (ที่ไมเขาลักษณะที่ดินและ
สิ่งกอสราง)  ฯลฯ    
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2562 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ.2562
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชนและ
การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 
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เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใชสอย
วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1555
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิก
จายในลักษณะคาใชสอยวัสดุ และคาสาธารณูปโภค
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
8) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
9) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2563  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และ คาสาธารณูปโภค
10) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
11) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักปลัด)

วันที่พิมพ : 16/9/2564  11:49:56 หนา : 151/165



รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1.โครงการบริหารจัดการขยะพื้นที่ตําบลนาคํา จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาดําเนินโครงการบริหารจัดการขยะพื้นที่ตําบลนา
คํา โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาการตกแตงสถานที่ คาใชจาย
ในพิธีเปิดและปิดโครงการ คาใชจายในการ ติดตอสื่อสาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร คาป้าย โครงการ คาป้าย
ประชาสัมพันธ คาใชจายอื่นๆที่จําเปนสําหรับการจัดทํา
โครงการ ฯลฯ
-เปนไปตาม พรบ/ระเบียบ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบ
รอยของบานเมือง (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2560
2)ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ
.2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย ในการ
จัด งานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม การแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หนาที่ 255
 ขอ 1
(สํานักปลัด)

งบลงทุน รวม 500,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 500,000 บาท
คาซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน

โครงการจัดหาที่ดินกําจัดขยะแบบฝังกลบ จํานวน 500,000 บาท

-เพื่อจัดซื้อที่ดิน ใชสําหรับเปนแหลงกําจัดขยะแบบฝังกลบใน
พื้นที่ตําบลนาคํา ที่ดินเปนจํานวน 5 ไร ใหสภาพแวดลอมในพื้นที่
ชุมชนมีความสะอาด ปราศจากขยะมูลฝอย ลดการปนเปื้อนสิ่ง
สกปรกลงสูแหลงทรัพยากรน้ําในพื้นที่ที่เกิดจากการชะลางขยะที่
ไมไดกําจัดขยะอยางเหมาะสม
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 4 หนา 53 ขอ 2
(สํานักปลัด)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 122,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 45,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 45,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตําบลนาคํา จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการโครงการป้องกัน
และ แกไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตําบลนาคํา โดยมีคาใชจาย
ประกอบไปดวย คาป้ายโครงการ คาวัสดุอุปกรณ คาอาหารและ
เครื่องดื่ม และคาใช จายอื่นๆที่เกี่ยวของในการจัดโครงการ ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย ในการจัด
งานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม การแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2562 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา93 ขอ4
(สํานักปลัด)
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โครงการวันเด็กแหงชาติ จํานวน 25,000 บาท

-เพี่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการวันเด็กแหงชาติ โดย
มีคาใชจายประกอบดวย คารับรองผูที่เชิญมารวมงานและผูมา
รวม ประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค ไดแก คาอาหาร
วาง และ เครื่องดื่ม คาอาหารและเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล คา
ใช จายเกี่ยวกับสถานที่และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนและ
เกี่ยว ของ ไดแก คาสถานที่จัดงาน เชน คาเชาหรือคาบํารุง คา
เชาหรือ คาบริการวัสดุ อุปกรณที่จําเปนในการจัดงาน รวมคาติด
ตั้งและคา รื้อถอน เชน เครื่องโปรเจคเตอร เครื่อง
เสียง เตนท เวที คาใช จาย เกี่ยวกับการรักษาความ
ปลอดภัย เชน คาจาง เหมารักษา ความปลอดภัยหรืออื่นๆ คาจาง
เหมาทําความ สะอาด คาใชจาย ในการตกแตง จัดสถานที่ คา
สาธารณูปโภค ตางๆ เชน กระแส ไฟฟ้า นํ้าประปา โทรทัศน รวม
ถึงคาติดตั้ง คาเชาอุปกรณ และ อื่นๆ ที่เกี่ยวของ คาเชาหรือคา
บริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาที่ จัดงาน คาใชจายใน
การ ประกวดหรือแขงขัน ไดแก คาตอบแทน กรรมการตัดสิน คา
โล หรือถวยรางวัลที่มอบใหผูชนะการประกวด หรือการแขง
ขัน เปนการประกาศเกียรติคุณ เงินหรือของรางวัลที่ มอบใหผู
ชนะการ ประกวดหรือแขงขัน คาจางเหมาจัด
นิทรรศการ การแสดง และคาใชจายในการโฆษณาประชา
สัมพันธ งาน เชน คาโฆษณาทาง วิทยุ โทรทัศน และสื่อประเภท
สิ่งพิมพ ตางๆ คาใชจายในการออกอากาศทาง วิทยุ โทรทัศน คา
จางเหมา ทําป้ายโฆษณาหรือสิ่งพิมพ คาใชจาย อื่นๆ ที่จําเปน
และเกี่ยวของ ในการจัดงาน ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย ในการจัด
งานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา รวม การแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2562 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 74
ขอ 6
(กองการศึกษา)
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งบเงินอุดหนุน รวม 77,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 77,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

1.อุดหนุนโครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด จังหวัด
ขอนแกน

จํานวน 30,000 บาท

-เพี่อจายเปนเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองจังหวัดขอนแกน เพื่อ
ดําเนินโครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด จังหวัด
ขอนแกน ประจําป2ี565
-เปนไปตามระเบียบ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน
2)หนังสือจากจังหวัดขอนแกน ที่ ขก0018.3/ว7118 ลงวันที่ 11
 มีนาคม2564 เรื่อง สงโครงการเพื่อขอรับการอุดหนุนงบ
ประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการป้องกันและ
แกไขปัญหายาเสพติด จังหวัดขอนแกน ประจําปี2565
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 159
ขอ 12
(สํานักปลัด)

2.โครงการใหความรูเด็กและเยาวชนในการป้องกันแกไขปัญหายา
เสพติดในสถานศึกษา ประจําปีงบประมาณ 2565

จํานวน 17,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสถานีตํารวจภูธรอุบลรัตน ในการดําเนิน
โครงการใหความรูเด็กและเยาวชนในกาป้องกันแกไขปัญหายา
เสพติดในสถานศึกษา ประจําปีงบประมาณ 2565
-เปนไปตามระเบียบ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน
2)หนังสือจากสถานีตํารวจภูธรอุบลรัตน ที่ ตช 0019(ขก
).4(18)/1284 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เรื่องสงโครงการขอ
รับการสนับสุนงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ 2565
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที4่
(สํานักปลัด)
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3.โครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด ปี 2565 จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพ
ติด ปี 2565 ใหกับที่วาการอําเภออุบลรัตน 
-เปนไปตามระเบียบ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน
2)หนังสือจากอําเภออุบลรัตน ที่ ขก1418/1771 ลงวันที่ 7
 มิถุนายน 2564 เรื่องขอสงแผนงาน/โครงการขอรับเงินอุด
หนุน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที4่
(สํานักปลัด)

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 115,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 115,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 115,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1.โครงการแขงขันกีฬาเยาวชนตําบลนาคําตานยาเสพติด จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน โครงการแขงขันกีฬาเยาวชน
ตําบลนาคําตานยาเสพติด โดยมีคาใชจายประกอบดวย คา
ป้าย คาจางเหมาตกแตงสถานที่ คาอาหารวางพรอมเครื่อง
ดื่ม สําหรับนักกีฬา คาวัสดุอุปกรณกีฬา คาจัดซื้อเวชภัณฑ
ตางๆ และคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของในการดําเนินงานฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2562 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)หนาที่ 106
 ขอ 21
(กองการศึกษา)
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2.โครงการแขงขันกีฬาอุบลรัตนสัมพันธ จํานวน 100,000 บาท

-เพี่อจายเปนคาใชจายในโครงการแขงขันกีฬาอุบลรัตน
สัมพันธ โดยมีคาใชจายประกอบ ดวย คาวัสดุอุปกรณกีฬา คาจัด
ซื้อเวชภัณฑตางๆ เชน ผาเย็น นํ้า มันคลายกลามเนื้อ ยา
นวด สเปรย คาอาหารและเครื่องดื่มสําหรับนักกีฬา และคาใชจาย
อื่นๆที่เกี่ยวของใน การ จัดโครงการฯลฯ
เปนไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2562 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 99
ขอ 13
(กองการศึกษา)

วันที่พิมพ : 16/9/2564  11:49:56 หนา : 157/165



งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1. โครงการจัดกิจกรรมรอยรักดวงใจหวงใยผูสูงอายุ จํานวน 30,000 บาท

-เพี่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมรอยรักดวง
ใจ หวงใยผูสูงอายุ โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาจาง
เหมา ประดับ ตกแตงสถานที่ คาจางเหมาเวทีพรอมเครื่อง
เสียง คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม สําหรับผูเขารวมกิจกรรม คา
ป้ายไวนิล และคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของในการดําเนิน
โครงการ ฯลฯ -เปนไปตามตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2562 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 94
 ขอ 2
(กองการศึกษา) 
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งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการสนับสนุนการจัดงานประเพณีบุญกุมขาวใหญและของดี
อําเภออุบลรัตน

จํานวน 20,000 บาท

-เพี่อจายเปนเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภออุบลรัตน เพื่อ
ดําเนินโครงการสนับสนุนการจัดงานประเพณีบุญกมขาวใหญ
และ ของดีอําเภออุบลรัตน
เปนไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกร ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
2)หนังสือจากที่วาการอําเภออุบลรัตน ที่ ขก1418/1771 ลงวัน
ที่ 7 มิถุนายน2564 เรื่องขอสงแผนงาน/โครงการขอรับเงินอุด
หนุน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 4
(กองการศึกษา)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง รวม 2,434,240 บาท

งบลงทุน รวม 2,434,240 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,434,240 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

1.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบานนางศรี
จันทร  โคตรอาสา ถึงหนาบานนางเรียบ อรัญมาลา บานนาคํา หมู 1

จํานวน 140,000 บาท

ตั้งไว 140,000 บาท ปริมาณงานผิวจราจร กวาง 4.00 ม
. ยาว 50.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหลทางลูกรังกวางเฉลี่ยขาง
ละ 0.50 ม. ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติมครั้งที่ 4 หนา 15 ขอ 2 
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2.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางบาน บาน
โนนราศรี หมู 2

จํานวน 197,100 บาท

ตั้งไว 197,100 บาท ปริมาณงานผิวจราจร กวาง 6.00 ม
. ยาว 50.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหลทางลูกรังกวางเฉลี่ยขาง
ละ 0.50 ม. ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติมครั้งที่ 4 หนา 19 ขอ 6

3.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง บานกุดกระหน
วน หมูที่ 3  (จํานวน 2ชวง) แยกบานนางวันดี ศรีพลี ถึงแยกบาน
นายประมูล

จํานวน 323,400 บาท

ตั้งไว 323,400 บาท ปริมาณงานผิวจราจร กวาง (ชวงที่ 1
) กวาง 4.00 ม. ยาว 90.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหลทางลูกรังกวาง
เฉลี่ยขางละ 0 ม. ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หนา 22 ขอ 9
ปริมาณงานผิวจราจรกวาง (ชวงที่ 2) กวาง 5.00 ม. ยาว 20.00 ม
. หนา 0.15 ม. ไหลทางลูกรังกวางเฉลี่ยขางละ 0 ม. ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หนา 22
 ขอ 9

4.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบานหนองไหล 
หมูที่ 4 สายขางวัดโนนทองถึง หนาบานนายเพลินสุข มหาหิงส

จํานวน 152,100 บาท

ตั้งไว 152,100 บาท ปริมาณงานผิวจราจร กวาง 4.00 ม
. ยาว 54.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหลทางลูกรังกวางเฉลี่ยขาง
ละ 0.50 ม. ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติมครั้งที่ 4 หนา 24 ขอ 11

5.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหวยคํานอย หมูที่ 5 
สายหอถังประปาถึงบานนายชัยศรี สุริยะเดช

จํานวน 171,700 บาท

ตั้งไว 171,700 บาท ปริมาณงานผิวจราจร กวาง 5.00 ม
. ยาว 50.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหลทางลูกรังกวางเฉลี่ยขาง
ละ 0.50 ม. ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติมครั้งที่ 4 หนา 26 ขอ 13
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6.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานพระพุทธบาท หมูที่ 
6 สายซอยปู่ตาถึงแยกบานนายใจ แสงกลาง

จํานวน 202,200 บาท

ตั้งไว 202,200 บาท ปริมาณงานผิวจราจร กวาง 6.00 ม
. ยาว 50.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหลทางลูกรังกวางเฉลี่ยขาง
ละ 0.50 ม. ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติมครั้งที่ 4 หนา 28 ขอ 15

7.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานสัมพันธ หมูที่ 7 คุม
ดอนยาง

จํานวน 166,100 บาท

ตั้งไว 166,100 บาท ปริมาณงานผิวจราจร กวาง 5.00 ม
. ยาว 50.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหลทางลูกรังกวางเฉลี่ยขาง
ละ 0.50 ม. ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติมครั้งที่ 4 หนา 30 ขอ 17

8.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานเลา หมูที่ 8 สาย
บานนายเกษ เคามิม ถึงบาน นายสุริยะ  จันทรโสม

จํานวน 142,600 บาท

ตั้งไว 142,600 บาท ปริมาณงานผิวจราจร กวาง 4.00 ม
. ยาว 50.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหลทางลูกรังกวางเฉลี่ยขาง
ละ 0.25 ม. ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติมครั้งที่ 4 หนา 33 ขอ 20

9.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองขาม หมูที่ 9 
สายจากหนาบานนายอดุลย ชาวนาฮี ถึง บานนายสุรศักดิ์ วิรัตนกุล

จํานวน 186,970 บาท

ตั้งไว 186,970 บาท ปริมาณงานผิวจราจร กวาง 3.00 ม
. ยาว 96.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหลทางลูกรังกวางเฉลี่ยขางละ 0
 ม.  ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 4 หนา 34 ขอ 21
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91.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานหนองขาม หมูที่9 
สายจากหอถังประปา ถึงซอยดอกเกตุ

จํานวน 102,400 บาท

ตั้งไว 102,400 บาท ปริมาณงานผิวจราจร กวาง 3.00 ม
. ยาว 50.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหลทางลูกรังกวางเฉลี่ยขาง
ละ 0.25 ม. ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติมครั้งที่ 4 หนา 35 ขอ 22

92.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานหนองแวง หมูที่ 10 
 สายหนาบานนายทองดี รักษาเคน ถึง หาแยกบานนายจรูญ ชัยหัส

จํานวน 168,000 บาท

ตั้งไว 168,000 บาท ปริมาณงานผิวจราจร กวาง 3.00 ม
. ยาว 80.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหลทางลูกรังกวางเฉลี่ยขาง
ละ 0.25ม. ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติมครั้งที่ 4 หนา 38 ขอ 25

93.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานทานตะวัน  หมูที่ 
11 สายรอบศาลากลางบาน

จํานวน 117,300 บาท

ตั้งไว 117,300 บาท ปริมาณงานผิวจราจรกวาง 5.00 ม
. ยาว 35.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหลทางลูกรังกวางเฉลี่ยขาง
ละ 0.50 ม. ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติมครั้งที่ 4 หนา 41 ขอ 28 

94.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานนาคํานอย  หมูที่ 
12 สายหอถังเหนือหมูบานถึงบานนายเศวต  แกวทอง

จํานวน 222,500 บาท

ตั้งไว 222,500 บาท ปริมาณงานผิวจราจร กวาง 4.00 ม
. ยาว 77.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหลทางลูกรังกวางเฉลี่ยขาง
ละ 0.50 ม. ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติมครั้งที่ 4 หนา 42 ขอ 29
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95.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานหนองแวงใหม หมู
ที่13 สายขางวัดสวางอารมณ

จํานวน 134,100 บาท

ตั้งไว 134,100 บาท ปริมาณงานผิวจราจร กวาง 4.00 ม
. ยาว 50.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหลทางลูกรังกวางเฉลี่ยขางละ 0
 ม. ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 4 หนา 50 ขอ 37

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คาk) จํานวน 7,770 บาท

-เพื่อจายเปนคาเงินชดเชยแบบปรับราคาได (คาk) ซึ่งสามารถจาย
ไดไมเกิน 4%ของจํานวนโครงการกอสรางพื้นฐาน 
เปนไปตามหนังสือ ดังนี้
-หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุดที่ กค(กวจ)0405.2/ว1พลงวัน
ที่ 5 มีนาคม 2561 
(กองชาง)
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แผนงานการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 45,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 45,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1.โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องจากพระราชดําริสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราช เจากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวชิราลงกร
ณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยาม
บรมราชกุมารี

จํานวน 10,000 บาท

-เพี่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอนุรักษพันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โดยมีคาใชจายประกอบไปดวย คา
ป้ายโครงการ คากลาพันธุไม คาอาหาร และเครื่องดื่ม และคาใช
จายอื่นๆที่เกี่ยวของในการดําเนินโครงการ ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท0810.6/ว 1470
 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม2560
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท0810.6 /ว1425 ลงวันที่ 4 เมษายน 2562
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย ในการ
จัด งานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม การแขง
ขัน กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2562 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที2่57
ขอ 1
(สํานักปลัด) 
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2.โครงการรักษน้ํา รักป่า รักแผนดิน จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการรักษนํ้า รักป่า รัก
แผนดิน ตามพระราชเสาวนียฯ สมเด็จพระนางเจาสิริกิต พระบรม
ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีคาใชจาย
ประกอบ ไปดวยคาป้ายโครงการ คากลาพันธุไม คาอาหาร
และ เครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของในการดําเนิน
โครงการ ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา รวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2562 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 258
ขอ 3
(สํานักปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 15,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 15,000 บาท

-เพี่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุการ
เกษตร เชน จอม เสียม มีด ตาขาย สายยาง อาหาร
สัตว ปุ๋ย และ สิ่งของที่เกี่ยวเนื่องกับวัสดุการเกษตรที่จําเปนตอง
ใช ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักปลัด)
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

คาชําระหนี้เงินกู 816,376

คาชําระดอกเบี้ย 85,114

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

14,616

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 9,700,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 2,200,000

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ 36,000

เงินสํารองจาย 300,000

รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น (ก
.บ.ท.)

403,428

1. เงินสมทบกองทุนสง
เสริมกิจการเทศบาล

550,000

2. เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพใน
ระดับทองถิ่นหรือพื้นที่
เทศบาลตําบลนาคํา

200,000

3.เงินสมทบกองทุนทด
แทนเป็นรายปีคุมครอง
ลูกจาง

976

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบกลาง งบกลาง

คาชําระหนี้เงินกู 816,376

คาชําระดอกเบี้ย 85,114

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

14,616

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 9,700,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 2,200,000

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ 36,000

เงินสํารองจาย 300,000

รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น (ก
.บ.ท.)

403,428

1. เงินสมทบกองทุนสง
เสริมกิจการเทศบาล

550,000

2. เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพใน
ระดับทองถิ่นหรือพื้นที่
เทศบาลตําบลนาคํา

200,000

3.เงินสมทบกองทุนทด
แทนเป็นรายปีคุมครอง
ลูกจาง

976
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง
เงินบํารุงสันนิบาต
เทศบาลแหงประเทศ
ไทย

32,020

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

695,520

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

120,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

120,000

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

198,720

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

1,490,400

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือ
พนักงานสวนทองถิ่น

5,647,320 369,240 1,590,840 788,430

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ 
หรือพนักงานสวนทองถิ่น

138,000 10,200

เงินประจําตําแหนง 249,000 42,000 42,000

เงินวิทยฐานะ 84,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 244,320
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบกลาง งบกลาง
เงินบํารุงสันนิบาต
เทศบาลแหงประเทศ
ไทย

32,020

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

695,520

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

120,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

120,000

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

198,720

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

1,490,400

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือ
พนักงานสวนทองถิ่น

8,395,830

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ 
หรือพนักงานสวนทองถิ่น

148,200

เงินประจําตําแหนง 333,000

เงินวิทยฐานะ 84,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 244,320
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จาง

48,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาเบี้ยประชุม 20,000

คาเชาบาน 444,000 48,000 120,000 36,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรผูบริหารทองถิ่น

40,000

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ
างประจํา

10,000 30,000 84,600 32,000

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

50,000 200,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

1. คาธรรมเนียมและคา
ลงทะเบียนในประเทศ
และตางประเทศ

15,000 5,000 10,000

1.คาธรรมเนียมและคา
ลงทะเบียนในประเทศ
และตางประเทศ

55,000 10,000

2. คาจางจัดทําสื่อ
โฆษณา ประชาสัมพันธ์
และเผยแพร

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จาง

48,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาเบี้ยประชุม 20,000

คาเชาบาน 648,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรผูบริหารทองถิ่น

40,000

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ
างประจํา

156,600

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

250,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

1. คาธรรมเนียมและคา
ลงทะเบียนในประเทศ
และตางประเทศ

30,000

1.คาธรรมเนียมและคา
ลงทะเบียนในประเทศ
และตางประเทศ

65,000

2. คาจางจัดทําสื่อ
โฆษณา ประชาสัมพันธ์
และเผยแพร

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

2.คาจางเหมาบริการ
อื่นๆ  ตามอํานาจหนาที่

108,000

2.คาจางเหมาบริการ
อื่นๆ ตามอํานาจหนาที่

1,168,800 113,000 216,000

3.คาจางเหมาบริการ
อื่นๆ ตามอํานาจหนาที่

350,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

1. คาใชจายในการเดิน
ทางไปราชการ

50,000 5,000 10,000 10,000

1.คาใชจายในการเดิน
ทางไปราชการ

5,000

1.โครงการจัดทําแผน
พัฒนาทองถิ่นของ
เทศบาลตําบลนาคํา

30,000

2. โครงการจัดกิจกรรม
ในวันสําคัญของสถาบัน
ชาติ พระมหากษัตริย์

40,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

2.คาจางเหมาบริการ
อื่นๆ  ตามอํานาจหนาที่

108,000

2.คาจางเหมาบริการ
อื่นๆ ตามอํานาจหนาที่

1,497,800

3.คาจางเหมาบริการ
อื่นๆ ตามอํานาจหนาที่

350,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

1. คาใชจายในการเดิน
ทางไปราชการ

75,000

1.คาใชจายในการเดิน
ทางไปราชการ

5,000

1.โครงการจัดทําแผน
พัฒนาทองถิ่นของ
เทศบาลตําบลนาคํา

30,000

2. โครงการจัดกิจกรรม
ในวันสําคัญของสถาบัน
ชาติ พระมหากษัตริย์

40,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

2.โครงการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถิ่นเทศบาลตําบล
นาคํา

20,000

2.โครงการปรับปรุง
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

100,000

3.คาใชจายเดินทางไป
ราชการ

5,000

3.โครงการจัดกิจกรรม
เนื่องในวันทองถิ่นไทย

10,000

4.โครงการศูนย์ชวย
เหลือทางกฎหมาย

5,000

5.โครงการตออายุโด
เมนชื่อเว๊ปไซต์และ
บริการพื้นที่เว็บโฮสติ้ง 
เทศบาลตําบลนาคํา

9,000

6.โครงการอบรม
คุณธรรม จริยธรรม 
สําหรับบุคลากรของ
เทศบาลตําบลนาคํา

5,000

7.โครงการพัฒนาและ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน

15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

2.โครงการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถิ่นเทศบาลตําบล
นาคํา

20,000

2.โครงการปรับปรุง
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

100,000

3.คาใชจายเดินทางไป
ราชการ

5,000

3.โครงการจัดกิจกรรม
เนื่องในวันทองถิ่นไทย

10,000

4.โครงการศูนย์ชวย
เหลือทางกฎหมาย

5,000

5.โครงการตออายุโด
เมนชื่อเว๊ปไซต์และ
บริการพื้นที่เว็บโฮสติ้ง 
เทศบาลตําบลนาคํา

9,000

6.โครงการอบรม
คุณธรรม จริยธรรม 
สําหรับบุคลากรของ
เทศบาลตําบลนาคํา

5,000

7.โครงการพัฒนาและ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน

15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

8.โครงการจิตอาสา ทํา
ดีดวยหัวใจ

10,000

โครงการจางทําและ
บริการพื้นที่เก็บฐาน
ขอมูลระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ เพี่อตอบ
สนองตอธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์

7,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 115,000 65,000 40,000 10,000 40,000

1.คาจางเหมาบริการ
อื่นๆ ตามอํานาจหนาที่

612,000

คาจางเหมาบริการอื่นๆ 
ตามอํานาจหนาที่

108,000 108,000

1.โครงการจัดกิจกรรม
วัน อปพร.แหงชาติ

10,000

2. โครงการซอมแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย หรือ ซอม
แผนลดอุบัติเหตุทาง
ถนน

5,000

3.โครงการรณรงค์ลด
อุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาลปีใหม

25,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

8.โครงการจิตอาสา ทํา
ดีดวยหัวใจ

10,000

โครงการจางทําและ
บริการพื้นที่เก็บฐาน
ขอมูลระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ เพี่อตอบ
สนองตอธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์

7,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 270,000

1.คาจางเหมาบริการ
อื่นๆ ตามอํานาจหนาที่

612,000

คาจางเหมาบริการอื่นๆ 
ตามอํานาจหนาที่

216,000

1.โครงการจัดกิจกรรม
วัน อปพร.แหงชาติ

10,000

2. โครงการซอมแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย หรือ ซอม
แผนลดอุบัติเหตุทาง
ถนน

5,000

3.โครงการรณรงค์ลด
อุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาลปีใหม

25,000

วันที่พิมพ์ : 16/9/2564  09:35:41 หนา : 12/36



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

4.โครงการรณรงค์ลด
อุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาลสงกรานต์

25,000

5.โครงการพัฒนาระบบ
บริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
(EMS)

150,000

6.โครงการฝึกอบรมจัด
ตั้งอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน (อป
พร.)

100,000

-คาจางเหมาบริการอื่นๆ 
ตามอํานาจหนาที่

324,000

-คาธรรมเนียมและคาลง
ทะเบียนในประเทศและ
ตางประเทศ

15,000

1.โครงการอาหารกลาง
วันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เทศบาลตําบลนาคํา

360,150

2.คาใชจายเดินทางไป
ราชการ

15,000

2.โครงการสงเสริม
กิจกรรมสภาเด็กและ
เยาวชนตําบลนาคํา

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

4.โครงการรณรงค์ลด
อุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาลสงกรานต์

25,000

5.โครงการพัฒนาระบบ
บริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
(EMS)

150,000

6.โครงการฝึกอบรมจัด
ตั้งอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน (อป
พร.)

100,000

-คาจางเหมาบริการอื่นๆ 
ตามอํานาจหนาที่

324,000

-คาธรรมเนียมและคาลง
ทะเบียนในประเทศและ
ตางประเทศ

15,000

1.โครงการอาหารกลาง
วันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เทศบาลตําบลนาคํา

360,150

2.คาใชจายเดินทางไป
ราชการ

15,000

2.โครงการสงเสริม
กิจกรรมสภาเด็กและ
เยาวชนตําบลนาคํา

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

3.โครงการสงเสริมสนับ
สนุนคาจัดการเรียนการ
สอนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก
เทศบาลตําาบลนาคํา 
(คาจัดการเรียนการ
สอน)

119,000

4.โครงการสงเสริมสนับ
สนุนคาใชจายในการ
จัดการศึกษาสําหรับ
ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก(คา
หนังสือ,คาอุปกรณ์การ
เรียน,คาเครื่องแบบ,คา
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

39,550

5.โครงการสงเสริมเพื่อ
การศึกษาตอในระดับสูง
ขึ้น

10,000

6.โครงการอบรมให
ความรูแกผูปกครองเด็ก 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลนาคํา

5,000

1.โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบา

66,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

3.โครงการสงเสริมสนับ
สนุนคาจัดการเรียนการ
สอนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก
เทศบาลตําาบลนาคํา 
(คาจัดการเรียนการ
สอน)

119,000

4.โครงการสงเสริมสนับ
สนุนคาใชจายในการ
จัดการศึกษาสําหรับ
ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก(คา
หนังสือ,คาอุปกรณ์การ
เรียน,คาเครื่องแบบ,คา
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

39,550

5.โครงการสงเสริมเพื่อ
การศึกษาตอในระดับสูง
ขึ้น

10,000

6.โครงการอบรมให
ความรูแกผูปกครองเด็ก 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลนาคํา

5,000

1.โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบา

66,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

2.โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคไขเลือดออก

20,000

1.โครงการชวยเหลือ
สวัสดิการและสังคม
สงเคราะห์เด็กผูยากไร
หรือผูดอยโอกาสของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลนาคํา

210,000

1.โครงการชวยเหลือ
ประชาชนในพื้นที่ตําบล
นาคํา

120,000

1.คาจางเหมาบริการ
อื่นๆ

90,000

1.โครงการบริหาร
จัดการขยะพื้นที่ตําบล
นาคํา

10,000

โครงการป้องกันและ
แกไขปัญหายาเสพติด
ในพื้นที่ตําบลนาคํา

20,000

โครงการวันเด็กแหงชาติ 25,000

1. โครงการจัดกิจกรรม
รอยรักดวงใจหวงใยผูสูง
อายุ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

2.โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคไขเลือดออก

20,000

1.โครงการชวยเหลือ
สวัสดิการและสังคม
สงเคราะห์เด็กผูยากไร
หรือผูดอยโอกาสของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลนาคํา

210,000

1.โครงการชวยเหลือ
ประชาชนในพื้นที่ตําบล
นาคํา

120,000

1.คาจางเหมาบริการ
อื่นๆ

90,000

1.โครงการบริหาร
จัดการขยะพื้นที่ตําบล
นาคํา

10,000

โครงการป้องกันและ
แกไขปัญหายาเสพติด
ในพื้นที่ตําบลนาคํา

20,000

โครงการวันเด็กแหงชาติ 25,000

1. โครงการจัดกิจกรรม
รอยรักดวงใจหวงใยผูสูง
อายุ

30,000 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

1.โครงการแขงขันกีฬา
เยาวชนตําบลนาคําตาน
ยาเสพติด

2.โครงการแขงขันกีฬา
อุบลรัตน์สัมพันธ์

1.โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องจาก
พระราชดําริสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราช เจากรม
สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดา มหาวชิราลงกร
ณวรราชภักดี สิริกิจการิ
ณีพีรยพัฒน รัฐสีมา
คุณากรปิยชาติ สยาม
บรมราชกุมารี

2.โครงการรักษ์น้ํา รัก
ป่า รักแผนดิน

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 175,000 10,000 20,000 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,000 80,000

วัสดุงานบานงานครัว 20,000 1,064,748

วัสดุยานพาหนะและขนสง 5,000 15,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 100,000 30,000 10,000 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 130,000 10,000 25,000 15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

1.โครงการแขงขันกีฬา
เยาวชนตําบลนาคําตาน
ยาเสพติด

15,000 15,000

2.โครงการแขงขันกีฬา
อุบลรัตน์สัมพันธ์

100,000 100,000

1.โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องจาก
พระราชดําริสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราช เจากรม
สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดา มหาวชิราลงกร
ณวรราชภักดี สิริกิจการิ
ณีพีรยพัฒน รัฐสีมา
คุณากรปิยชาติ สยาม
บรมราชกุมารี

10,000 10,000

2.โครงการรักษ์น้ํา รัก
ป่า รักแผนดิน

20,000 20,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 225,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 85,000

วัสดุงานบานงานครัว 1,084,748

วัสดุยานพาหนะและขนสง 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 160,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 180,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

10,000 50,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 100,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 25,000

วัสดุจราจร 30,000

วัสดุการศึกษา 15,000

วัสดุกอสราง 100,000

วัสดุการเกษตร

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 240,000

คาบริการไปรษณีย์ 20,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

144,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเกาอี้พนักงาน 9,000

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 
แบบแยกสวน (ราคา
รวมคาติดตั้ง)

79,400

จัดซื้อตูเอกสาร บาน
เลื่อนกระจก 3 ชั้น

8,000

จัดซื้อโต๊ะหมูบูชา 8,400

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

60,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 100,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 25,000

วัสดุจราจร 30,000

วัสดุการศึกษา 15,000

วัสดุกอสราง 100,000

วัสดุการเกษตร 15,000 15,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 240,000

คาบริการไปรษณีย์ 20,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

144,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเกาอี้พนักงาน 9,000

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 
แบบแยกสวน (ราคา
รวมคาติดตั้ง)

79,400

จัดซื้อตูเอกสาร บาน
เลื่อนกระจก 3 ชั้น

8,000

จัดซื้อโต๊ะหมูบูชา 8,400

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อเครื่องมัลติมิเดีย
โปรเจคเตอร์

28,000

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

จัดซื้อเครื่องตัดหญา
แบบขอแข็ง

9,500

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่องพิมพ์
เลเซอร์ หรือ LED ขาว
ดํา ชนิด Netword 
แบบที่ 1

17,800

จัดซื้อเครื่องสํารอง
ไฟฟ้า

17,500 5,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

1.คาบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์

100,000

1.จัดซื้อโต๊ะทํางาน
ระดับปฏิบัติ
การ-ชํานาญการ

4,600

2.จัดซื้อเกาอี้ผูบริหาร(ผู
อํานวยการกองชาง)

4,500

3.จัดซื้อเกาอี้พนักงาน 3,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อเครื่องมัลติมิเดีย
โปรเจคเตอร์

28,000

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

จัดซื้อเครื่องตัดหญา
แบบขอแข็ง

9,500

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่องพิมพ์
เลเซอร์ หรือ LED ขาว
ดํา ชนิด Netword 
แบบที่ 1

17,800

จัดซื้อเครื่องสํารอง
ไฟฟ้า

22,500

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

1.คาบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์

100,000

1.จัดซื้อโต๊ะทํางาน
ระดับปฏิบัติ
การ-ชํานาญการ

4,600

2.จัดซื้อเกาอี้ผูบริหาร(ผู
อํานวยการกองชาง)

4,500

3.จัดซื้อเกาอี้พนักงาน 3,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์
1.จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โนตบุ๊ก

22,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน

โครงการจัดหาที่ดิน
กําจัดขยะแบบฝังกลบ

500,000

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

1.โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายจากบานนางศรี
จันทร์  โคตรอาสา ถึง
หนาบานนางเรียบ อรัญ
มาลา บานนาคํา หมู 1

2.โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายกลางบาน บาน
โนนราศรี หมู 2

3.โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ทาง บานกุดกระหนวน 
หมูที่ 3  (จํานวน 2ชวง) 
แยกบานนางวันดี ศรีพลี 
ถึงแยกบานนายประมูล
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์
1.จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โนตบุ๊ก

22,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน

โครงการจัดหาที่ดิน
กําจัดขยะแบบฝังกลบ

500,000

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

1.โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายจากบานนางศรี
จันทร์  โคตรอาสา ถึง
หนาบานนางเรียบ อรัญ
มาลา บานนาคํา หมู 1

140,000 140,000

2.โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายกลางบาน บาน
โนนราศรี หมู 2

197,100 197,100

3.โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ทาง บานกุดกระหนวน 
หมูที่ 3  (จํานวน 2ชวง) 
แยกบานนางวันดี ศรีพลี 
ถึงแยกบานนายประมูล

323,400 323,400
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

4.โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางบานหนองไหล 
หมูที่ 4 สายขางวัดโนน
ทองถึง หนาบานนาย
เพลินสุข มหาหิงส์

5.โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานหวยคํานอย หมูที่ 5 
สายหอถังประปาถึงบาน
นายชัยศรี สุริยะเดช

6.โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานพระพุทธบาท หมูที่ 
6 สายซอยปู่ตาถึงแยก
บานนายใจ แสงกลาง

7.โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานสัมพันธ์ หมูที่ 7 คุม
ดอนยาง

8.โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบาน
เลา หมูที่ 8 สายบาน
นายเกษ เคามิม ถึงบาน 
นายสุริยะ  จันทร์โสม
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

4.โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางบานหนองไหล 
หมูที่ 4 สายขางวัดโนน
ทองถึง หนาบานนาย
เพลินสุข มหาหิงส์

152,100 152,100

5.โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานหวยคํานอย หมูที่ 5 
สายหอถังประปาถึงบาน
นายชัยศรี สุริยะเดช

171,700 171,700

6.โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานพระพุทธบาท หมูที่ 
6 สายซอยปู่ตาถึงแยก
บานนายใจ แสงกลาง

202,200 202,200

7.โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานสัมพันธ์ หมูที่ 7 คุม
ดอนยาง

166,100 166,100

8.โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบาน
เลา หมูที่ 8 สายบาน
นายเกษ เคามิม ถึงบาน 
นายสุริยะ  จันทร์โสม

142,600 142,600
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

9.โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานหนองขาม หมูที่ 9 
สายจากหนาบานนาย
อดุลย์ ชาวนาฮี ถึง บาน
นายสุรศักดิ์ วิรัตน์กุล

91.โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บานหนองขาม หมูที่9 
สายจากหอถังประปา 
ถึงซอยดอกเกตุ

92.โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บานหนองแวง หมูที่ 10 
 สายหนาบานนายทองดี 
รักษาเคน ถึง หาแยก
บานนายจรูญ ชัยหัส

93.โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บานทานตะวัน  หมูที่ 
11 สายรอบศาลากลาง
บาน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

9.โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานหนองขาม หมูที่ 9 
สายจากหนาบานนาย
อดุลย์ ชาวนาฮี ถึง บาน
นายสุรศักดิ์ วิรัตน์กุล

186,970 186,970

91.โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บานหนองขาม หมูที่9 
สายจากหอถังประปา 
ถึงซอยดอกเกตุ

102,400 102,400

92.โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บานหนองแวง หมูที่ 10 
 สายหนาบานนายทองดี 
รักษาเคน ถึง หาแยก
บานนายจรูญ ชัยหัส

168,000 168,000

93.โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บานทานตะวัน  หมูที่ 
11 สายรอบศาลากลาง
บาน

117,300 117,300
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

94.โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บานนาคํานอย  หมูที่ 
12 สายหอถังเหนือหมู
บานถึงบานนายเศวต  
แกวทอง

95.โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บานหนองแวงใหม หมู
ที่13 สายขางวัดสวาง
อารมณ์

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

เงินชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคาได (คาk)

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดงานรัฐพิธี 
และงานพิธีเนื่องใน
โอกาสสําคัญ ประจําปี
งบประมาณ 2565

40,000

1.อุดหนุนโรงเรียนใน
สังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.) เขต 4  
ขอนแกน

1,974,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

94.โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บานนาคํานอย  หมูที่ 
12 สายหอถังเหนือหมู
บานถึงบานนายเศวต  
แกวทอง

222,500 222,500

95.โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บานหนองแวงใหม หมู
ที่13 สายขางวัดสวาง
อารมณ์

134,100 134,100

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

เงินชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคาได (คาk)

7,770 7,770

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดงานรัฐพิธี 
และงานพิธีเนื่องใน
โอกาสสําคัญ ประจําปี
งบประมาณ 2565

40,000

1.อุดหนุนโรงเรียนใน
สังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.) เขต 4  
ขอนแกน

1,974,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

1.อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดําริดาน
สาธารณสุข

260,000

โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น 
ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ.2565

30,000

โครงการสนับสนุนการ
ดําเนินงานกิ่งกาชาด 
อําเภออุบลรัตน์ จังหวัด
ขอนแกน

20,000

โครงการสนับสนุน
ภารกิจของเหลากาชาด
จังหวัดขอนแกน 
ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ.2565

50,000

1.อุดหนุนโครงการ
ป้องกันและแกไขปัญหา
ยาเสพติด จังหวัด
ขอนแกน

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

1.อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดําริดาน
สาธารณสุข

260,000

โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น 
ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ.2565

30,000

โครงการสนับสนุนการ
ดําเนินงานกิ่งกาชาด 
อําเภออุบลรัตน์ จังหวัด
ขอนแกน

20,000

โครงการสนับสนุน
ภารกิจของเหลากาชาด
จังหวัดขอนแกน 
ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ.2565

50,000

1.อุดหนุนโครงการ
ป้องกันและแกไขปัญหา
ยาเสพติด จังหวัด
ขอนแกน

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

2.โครงการใหความรู
เด็กและเยาวชนในการ
ป้องกันแกไขปัญหายา
เสพติดในสถานศึกษา 
ประจําปีงบประมาณ 
2565

17,000

3.โครงการป้องกันและ
แกไขปัญหายาเสพติด ปี 
2565

30,000

โครงการสนับสนุนการ
จัดงานประเพณีบุญกุม
ขาวใหญและของดี
อําเภออุบลรัตน์

รวม 14,338,530 12,392,360 1,952,440 6,393,208 416,000 430,000 2,351,530 122,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

2.โครงการใหความรู
เด็กและเยาวชนในการ
ป้องกันแกไขปัญหายา
เสพติดในสถานศึกษา 
ประจําปีงบประมาณ 
2565

17,000

3.โครงการป้องกันและ
แกไขปัญหายาเสพติด ปี 
2565

30,000

โครงการสนับสนุนการ
จัดงานประเพณีบุญกุม
ขาวใหญและของดี
อําเภออุบลรัตน์

20,000 20,000

รวม 165,000 2,434,240 45,000 41,040,308
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