
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลนาขา

อําเภอเมืองอุดรธานี   จังหวัดอุดรธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 57,032,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 13,924,000 บาท
งบกลาง รวม 13,924,000 บาท

งบกลาง รวม 13,924,000 บาท
คาชําระหนี้เงินกู จํานวน 1,519,200 บาท

-เพื่อจายเปนคาชําระหนี้เงินตนเงินกู ดังนี้   
1) โครงการซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจรเคฟซิลและโครงการ
กอสรางรางระบายน้ําหลอสําเร็จจํานวน 4 แหง ตามสัญญาเลข
ที่ 961/119/2554 ฉบับลงวันที่ 27 ก.ค.2554
 จํานวน 197,796.73 บาท
2) จัดซื้อเครื่องออกกําลังกายกลางแจง ตามสัญญาเลข
ที่ 1144/151/2555 ฉบับลงวันที่ 29 มิ.ย.2555
จํานวน 439,752.67 บาท 
3) การปรับปรุงถนนแอสฟัสติกส์คอนกรีตสาย บานดงไร – บาน
ดงยวด ตามสัญญาเลขที่ 1145/152/2555 ฉบับลงวันที่ 29 มิ.ย
.2555 จํานวน 224,785.43 บาท 
4) จัดซื้อดูดสิ่งปฏิกูล ตามสัญญาเลขที่ 1163/170/2555 ฉบับลง
วันที่ 15 ส.ค.2555 จํานวน 198,256.23 บาท 
5) จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องออกกําลังกายกลางแจงและเครื่องเลน
สนามเด็กเลนกลางแจงตามสัญญาเลขที่ 295/111/2556 ฉบับลง
วันที่ 27 ส.ค.2556 จํานวน 458,575.26 บาท
-เปนไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจาย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่มเติม
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คาชําระดอกเบี้ย จํานวน 87,300 บาท

-เพื่อจายเปนคาดอกเบี้ยเงินกู ดังนี้
1) โครงการซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจรเคฟซิลและโครงการ
กอสรางรางระบายน้ําหลอสําเร็จจํานวน 4 แหงตามสัญญาเลข
ที่ 961/119/2554 ฉบับลงวันที่ 27 ก.ค.2554
 จํานวน 31,586.84 บาท 
2) จัดซื้อเครื่องออกกําลังกายกลางแจง ตามสัญญาเลข
ที่1144/151/2555 ฉบับลงวันที่ 29 ม.ย.2555 จํานวน10,993.82
 บาท
3) การปรับปรุงถนนแอสฟัสติกส์คอนกรีตสาย บานดงไร–บานดง
ยวด ตามสัญญาเลขที่ 1145/152/2555 ฉบับลงวันที่ 29 มิ.ย
. 2555 จํานวน 11,379.76 บาท 
4) จัดซื้อดูดสิ่งปฏิกูล ตามสัญญาเลขที่ 1163/170/2555 ฉบับลง
วันที่ 15 ส.ค.2555 จํานวน 10,036.72 บาท 
5) จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องออกกําลังกายกลางแจงและเครื่องเลน
สนามเด็กเลนกลางแจงตามสัญญาเลขที่1295/111/2556 ฉบับลง
วันที่ 27ส.ค.2556 จํานวน23,215.37 บาท
-เปนไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจาย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่มเติม

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 235,200 บาท

 -เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมแกพนักงานจาง
เทศบาลตําบลนาขา โดยคํานวณจายในอัตรารอยละ 5 ของคา
ตอบแทนและรายไดของพนักงานจางภารกิจและพนักงานจางทั่ว
ไปคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน 
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 9,500 บาท

 -เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนเปนรายปี ในอัตรา
รอยละ 0.2 ของคาจางโดยประมาณทั้งปี
-เปนไปตามพระราชบัญญัติและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 8,782,000 บาท

-เพื่อจายเปนเบี้ยยังชีพผูสูงอายุตามโครงการสรางหลักประกันราย
ไดแกผูสูงอายุ ที่ขึ้นทะเบียนไวกับเทศบาล 
-เปนไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑ์การจายเงินเบี้ย
ยังชีพผูสูงอายุ ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2552 และที่
แกไขเพิ่มเติม       
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่เพิ่ม
เติม แกไข/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 หนา 170

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 1,716,000 บาท

   -เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือเบี้ยยังชีพคนพิการ ตามโครงการ
สนับสนุนการเสริมสรางสวัสดิการทางสังคมใหแกคนพิการหรือ
ทุพพลภาพ ที่จดทะเบียนคนพิการและยื่นขอขึ้นทะเบียนไวกับ
เทศบาลแลว 
-เปนไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑ์การจายเงินเบี้ย
ความพิการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2553 และที่แกไข
เพิ่มเติม  
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่เพิ่ม
เติม แกไข/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 หนา 170
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เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ จํานวน 66,000 บาท

 -เพื่อจายเปนคาสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ที่มีใบรับรองจาก
แพทย์และยื่นขอขึ้นทะเบียนไวกับเทศบาล 
-เปนไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะห์เพื่อ
การยังชีพขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2548  
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่เพิ่ม
เติม แกไข/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 หนา 170

เงินสํารองจาย จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจายในกรณีที่ไมสามารถคาดการณ์ไดลวงหนาและสําหรับ
ชวยเหลือประชาชน ผูไดรับความเดือดรอนจากเหตุสาธารณ
ภัย ภัยธรรมชาติหรือจากอุบัติภัยตางๆ เชน การแกไขปัญหา
อุทกภัย ภัยแลง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย โรคติดตอ ภัย
อื่นๆ ฯลฯ ตามความจําเปนและเหมาะสม ทันเหตุการณ์หรือกรณี
ที่มีความจําเปนตองจายหรือเพื่อป้องกันและบรรเทาความเดือด
รอนใหแกประชาชนหรือกรณีที่มีหนังสือสั่งการใหเบิกจายจากเงิน
ประเภทนี้  
-เปนไปตาม พระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย พ.ศ.2550
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2560 และที่แกไขเพิ่มเติม
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 00808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6
 มิถุนายน 2559
4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2120
 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563
5)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว2343 ลง
วันที่ 22 เมษายน 2564
6)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท0810.4
/ว 526 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2560
7)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 1064 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560
8)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 1173 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2560
                          ฯลฯ
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รายจายตามขอผูกพัน

คาใชจายในการจัดการจราจร จํานวน 20,000 บาท

 -เพื่อเปนคาใชจายในการแกไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจร ที่
ประชาชนไดรับประโยชน์โดยตรง 
 -เปนไปตาม พระราชบัญญัติ ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522
2) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กําหนดทองถิ่น ตาม
มาตรา 146 แหงพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0313.4/ว 3203
 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2539
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3892
 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

คาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย จํานวน 49,200 บาท

 -เพื่อจายเปนเงินบํารุงสันนิบาตแหงประเทศไทยตามขอ16 แหง
ขอบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย พ.ศ
.2545 แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546(ฉบับที่ 3) พ.ศ
.2547 โดยตั้งจายในอัตรารอยละเศษหนึ่งสวนหกของรายรับจริง
ในปีที่ลวงมาแลว จํานวน 29,482,537.97 บาท ยกเวนเงินกู เงิน
จายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท

เงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญ (ช.ค.บ.) จํานวน 108,100 บาท

 -เพื่อเบิกจายเปนคาครองชีพผูรับบํานาญ จํานวน 6 อัตรา โดย
คํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน 
-เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 29 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560
2) หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 30 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 901,500 บาท

 -เพื่อจายเปนคาสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถิ่น(ก.บ.ท.)โดยคํานวณ ตั้งจาย ในอัตรารอยละ 3 ของรายรับ
ตามงบประมาณรายจาย ประจําปี 2565 แตไมรวมรายไดจาก
พันธบัตรเงินกู เงินกูที่มีผูอุทิศให  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และเงิน
อุดหนุนทั่วไป 
-เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 31 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2563

เงินสมทบหลักประกันสุขภาพ จํานวน 200,000 บาท

 -เพื่อจายเปนเงินสมทบใหกับกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพใน
ระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ เรื่องหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนใหองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น ดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกัน
สุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561 และพระราชบัญญัติ
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.2545

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพขาราชการ/พนักงาน จํานวน 10,000 บาท

   -เพื่อจายเปนคาเงินชวยเหลือคาทําศพ ใหแกพนักงานเทศบาล
ของเทศบาลตําบลนาขา กรณีเสียชีวิตในระหวางรับราชการหรือ
ระหวาง การปฏิบัติหนาที่ 
-เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีการการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ
และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม
2) ระเบียบวาดวยการจายคาจางลูกจางของสวนราชการ พ.ศ
. 2526 และที่แกไขเพิ่มเติม
3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุดที่ กค 0406.5/ว287 ลงวัน
ที่ 21 สิงหาคม 2552 ซอมความเขาใจเกี่ยวกับสิทธิและวิธีปฏิบัติ
ในการขอรับเงินชวยพิเศษกรณีขาราชการ ผูรับบํานาญ และ
ลูกจางถึงแกความตาย
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เงินชวยคาทําศพพนักงานจาง จํานวน 10,000 บาท

   -เพื่อจายเปนคาเงินชวยเหลือคาทําศพ ใหแก พนักงานจางของ
เทศบาลตําบลนาขา กรณีเสียชีวิตในระหวางรับราชการหรือ
ระหวาง การปฏิบัติหนาที่ 
-เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีการการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ
และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม
2) ระเบียบวาดวยการจายคาจางลูกจางของสวนราชการ พ.ศ
. 2526 และที่แกไขเพิ่มเติม
3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุดที่ กค 0406.5/ว287 ลงวัน
ที่ 21 สิงหาคม 2552 ซอมความเขาใจเกี่ยวกับสิทธิและวิธีปฏิบัติ
ในการขอรับเงินชวยพิเศษกรณีขาราชการ ผูรับบํานาญ และ
ลูกจางถึงแกความตาย

เงินชวยคาทําศพลูกจางประจํา จํานวน 10,000 บาท

   -เพื่อจายเปนคาเงินชวยเหลือคาทําศพ ใหแก ลูกจางประจําของ
เทศบาลตําบลนาขา กรณีเสียชีวิตในระหวางรับราชการหรือ
ระหวาง การปฏิบัติหนาที่ 
-เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีการการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ
และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม
2) ระเบียบวาดวยการจายคาจางลูกจางของสวนราชการ พ.ศ
. 2526 และที่แกไขเพิ่มเติม
3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุดที่ กค 0406.5/ว287 ลงวัน
ที่ 21 สิงหาคม 2552 ซอมความเขาใจเกี่ยวกับสิทธิและวิธีปฏิบัติ
ในการขอรับเงินชวยพิเศษกรณีขาราชการ ผูรับบํานาญ และ
ลูกจางถึงแกความตาย
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 8,417,900 บาท

งบบุคลากร รวม 5,387,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,848,400 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 725,800 บาท

   -เพื่อจายเปนเงินเดือนของนายกเทศมนตรีและรองนายก
เทศมนตรี รวมจํานวน 3 อัตราโดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12
 เดือน ดังนี้
-เปนไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน เงินคาตอบแทน
และประโยชน์ตอบแทนยางอื่นของนายกเทศมนตรีรองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ.2554 และแกไขเพิ่มเติม

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท

  -เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนง นายกเทศมนตรี
และรองนายกเทศมนตรีรวมจํานวน 3 อัตรา โดยคํานวณตั้งจายไว
ไมเกิน 12 เดือน
  -เปนไปตามระเบียบ ดังนี้
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือน เงินคาตอบแทน
อยางอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรีประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ
.2554 และแกไขเพิ่มเติม
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คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท

 -เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี และเงินคา
ตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรีรวมจํานวน 3 อัตรา โดย
คํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน
-เปนไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือน เงินคาตอบ
แทน และประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรีประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ.2554 และแกไขเพิ่มเติม

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารสวนตําบล

จํานวน 207,400 บาท

 -เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนเลขานุการนายก
เทศมนตรี จํานวน 1 อัตรา และเงินคาตอบแทนที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี จํานวน1 อัตรา โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน
-เปนไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือน เงินคาตอบ
แทน และประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลเลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศมน
ตรี พ.ศ.2554และแกไขเพิ่มเติม
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 1,555,200 บาท

 -เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนแก ประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล รวม
จํานวน 12 อัตรา
-เปนไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือน เงินคาตอบ
แทน และประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศมนตรี พ.ศ.2554และแกไขเพิ่มเติม

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,539,500 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,824,500 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเดือนของขาราชการหรือพนักงานสวนทอง
ถิ่น ตําแหนง ปลัดเทศบาลหัวหนาสํานักปลัด หัวหนาฝ่ายอํานวย
การ และนักทรัพยากรบุคคล พรอมเงินปรับปรุงประจําปีตาม
ตําแหนงตามอัตราที่ ก.ท. กําหนดโดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12
 เดือน
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก. อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 320,400 บาท

-เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของขาราชการหรือพนักงานสวน
ทองถิ่น ตําแหนง ปลัดเทศบาล หัวหนาสํานักปลัด และหัวหนา
ฝ่ายอํานวยการ โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน
-เปนไปตามพระราชบัญญัติและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก. อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 388,400 บาท

-เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง ตําแหนง ผูชวยเจา
พนักงานธุรการ และผูชวยเจาพนักงานบันทึกขอมูล โดยคํานวณ
ตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน
-เปนไปตามพระราชบัญญัติและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก. อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 6,200 บาท

   -เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจาง
ตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานบันทึกขอมูล โดยคํานวณ
ตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน
-เปนไปตามพระราชบัญญัติและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก. อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 2,965,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 1,344,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 1,100,000 บาท

-เพื่อจายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) ใหแกขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง
ประจํา และพนักงานจางของเทศบาลตําบลนาขาประจําปี 2565
 ผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น ที่ผานเกณฑ์การประเมินและมีสิทธิ์ไดรับเงินประโยชน์ตอบ
แทนอื่นเปนกรณีพิเศษ 
-เปนไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2557
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คาเบี้ยประชุม จํานวน 10,000 บาท

 -เพื่อจายเปนคาเบี้ยประชุมใหกับคณะกรรมการสภา
เทศบาล ตามที่สภาเทศบาลมีมติแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับ
กิจการงานของสภาเทศบาล และผูมีสิทธิเบิกจายได
-เปนไปตามระเบียบ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงหาดไทย วาดวยเงินเดือน คาตอบแทน และ
ประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรีประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิก
สภาเทศบาลเลขานุการนายกเทศบาลมนตรี ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรีและการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ
.2554 และแกไขเพิ่มเติม

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

 -เพื่อจายเปนเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับ
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ที่ไดรับอนุมัติ
ใหปฏิบัติหนาที่นอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ ซึ่งมีความ
จําเปนตองปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรืองานที่ไมอาจทํา ใน
เวลาราชการได
-เปนไปตามระเบียบ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2559

คาเชาบาน จํานวน 204,000 บาท

 -เพื่อจายเปนคาเชาบานของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น
จํานวน 3 ราย ที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ กําหนดโดยคํานวณ
ตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน
-เปนไปตามระเบียบ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่4) พ.ศ.2562
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของขาราชการหรือ
พนักงานสวนทองถิ่นและลูกจางประจํา ที่มีสิทธิที่เบิกจายไดตาม
ระเบียบ
-เปนไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563

ค่าใช้สอย รวม 844,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาทําความสะอาดสํานักงาน จํานวน 156,000 บาท

  -เพื่อจายเปนคาจางเหมาทําความสะอาดอาคารตางๆ ของสํานัก
งานเทศบาลตําบลนาขา
-เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/254 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2563
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044 ลงวันที่ 10
กรกฎาคม 2563
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120
 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559

คาจางเหมาบริการ จํานวน 50,000 บาท

  -เพื่อจายเปนคาจางเหมาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปก
หนังสือ คาซักฟอก คาธรรมเนียมตางๆ คาเชาเครื่องพิมพ์ คาเชา
ทรัพย์สิน คาจางเหมาโฆษณาและเผยแพร ฯลฯ 
-เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
มกราคม 2563
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 4044
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120
 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
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คาจางเหมาปฏิบัติงาน จํานวน 108,000 บาท

 -เพื่อจายเปนคาจางปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร หรือคาจาง
เหมาบริการอื่นๆ ที่เขาลักษณะงานประเภทนี้
 -เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 4044
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 140,000 บาท

1) คารับรอง จํานวน 40,000 บาท
-เพื่อจายเปนคารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคลโดย
จายเปนคาอาหาร เครื่องดื่ม คาของขวัญ คาพิมพ์เอกสารคา
บริการและคาใชจายอื่นซึ่งจําเปนตองจายเกี่ยวกับการรับรอง เพื่อ
เปนคารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศ
งาน ตรวจงาน เยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงานและเจาหนาที่ที่เกี่ยว
ของ ซึ่งรวมตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
 -คารับรองในการประชุมตางๆ โดยจายเปนคาอาหาร เครื่องดื่ม
เครื่องใชในการเลี้ยงรับรองและคาบริการซึ่งจําเปนตองจายในการ
เลี้ยงรับรองการประชุมสภาเทศบาลหรือคณะกรรมการ คณะ
อนุกรรมการ หรือคณะทํางานตางๆ ที่ไดรับการแตงตั้งตาม
กฎหมายหรือระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย
หรือคําสั่งของเทศบาลตําบลนาขา การประชุมภายในหนวยงาน
ประจําเดือน การประชุมประชาคมหมูบาน การประชุมระหวาง
องค์กรปกครองสวนทองถิ่นกับองค์กรปกครองสวนทองถิ่นการ
ประชุมระหวางองค์กรปกครองสวนทองถิ่นกับสวนราชการหนวย
งานอื่นของรัฐหรือเอกชน
-เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563

2) คาใชจายในโครงการจัดงานรัฐพิธีและงานวันสําคัญของชาติ
จํานวน 100,000 บาท
-เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงานรัฐพิธีและงานวันสําคัญของ
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ชาติพิธีทางศาสนา หรือวันสําคัญตางๆ ตามนโยบายหรือคําสั่ง
ของอําเภอจังหวัด กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวง
มหาดไทย รัฐบาลหรือตามภารกิจหนาที่ เชน คาใชจายในการจัด
เตรียมและตกแตงสถานที่ คาผาแพร ผาริ้ว ธง
ชาติ ป้าย ดอกไม ธูปเทียน พานพุมถวายสักการะ พวงมาลา พาน
ดอกไม คาวัสดุอุปกรณ์ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาจาง
เหมาบริการตางๆ ที่จําเปน ฯลฯ
 -เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบดังนี้
  1)พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับ
ที่ 14 พ.ศ.2562
  2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
  -เปนไปตามแผนพัฒนาเทศบาลทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ที่เพิ่มเติม แกไข/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 หนา 152

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 40,000 บาท

  -เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการของคณะผู
บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ขาราชการหรือพนักงานสวนทอง
ถิ่น ลูกจางประจําและพนักงานจาง เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก  คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการ
ใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ และคาใชจายอื่นที่จําเปน
-เปนไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น(ฉบับที่2) พ.ศ.2559 และแกไขเพิ่ม
เติม
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมตของคณะผู
บริหาร สมาชิกสภาฯ ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง
ประจําและพนักงานจาง
-เปนไปตามระเบียบ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น(ฉบับที่2)พ.ศ.2559และแกไขเพิ่ม
เติม

โครงการจัดงานวันเทศบาล จํานวน 10,000 บาท

 -เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานวัน
เทศบาล โดยจายเปนคาใชจายในการจัดสถานที่ คาวัสดุ
อุปกรณ์ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร คาป้าย คาใชจาย
ในพิธีทางศาสนา ฯลฯ และคาใชจายอื่นที่จําเปน
-เปนไปตามระเบียบ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่เพิ่ม
เติม แกไข/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 หนา 158

โครงการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น

จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจ
หนาที่ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นในดานตางๆ เชน ดาน
สาธารณภัย ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ดานการ
ป้องกันและควบคุมโรคติดตอ การชวยเหลือเกษตรกรผูมีรายได
นอย ฯลฯ และคาใชจายอื่นที่จําเปน
-เปนไปตามพระราชบัญญัติและระเบียบดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแกไขเพิ่มเติมจน
ถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ.2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2560 และแกไขเพิ่มเติม 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่เพิ่ม
เติม แกไข/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 หนา 158
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โครงการนาขาสภากาแฟเพื่อประชาชน จํานวน 50,000 บาท

 -เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการนาขาสภากาแฟ
เพื่อประชาชน เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
ป้าย คาวัสดุ เครื่องเขียน ฯลฯ และคาใชจายอื่นที่จําเปน
-เปนไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่เพิ่ม
เติม แกไข/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 หนา 161

โครงการฝึกอบรมพัฒนาขีดความสามารถของเจาหนาที่ทองถิ่นใน
การพัฒนาองค์กรโดยรวม

จํานวน 50,000 บาท

  -เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการฝึกอบรม
พัฒนาขีดความสารถของเจาหนาที่ทองถิ่นในการพัฒนาองค์กร
โดยรวมโดยจายเปนคาจัดฝึกอบรม สัมมนา หรือศึกษาดูงานให
แกผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ขาราชการหรือพนักงานสวนทอง
ถิ่น ลูกจางประจําพนักงานจาง เชน คาตอบแทนวิทยากร คา
วัสดุ คาป้าย คาตกแตงสถานที่ คาเชาสถานที่ฝึกอบรม คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาของที่ระลึก และคาใชจาย
อื่นที่จําเปนสําหรับการจัดทําโครงการ
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่เพิ่ม
เติม แกไข/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 หนา 156
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โครงการสรางเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจาหนาที่เทศบาลและผู
นําชุมชนตางๆ

จํานวน 40,000 บาท

 -เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสรางเสริมคุณธรรม
จริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู
บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจาหนาที่เทศบาล ผูนําชุมชน
ตางๆ เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุ เครื่อง
เขียน คาเชาสถานที่ คาสมนาคุณวิทยากร คาป้ายและคาใชจาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแกไขเพิ่มเติมจน
ถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ.2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่เพิ่ม
เติม แกไข/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 หนา 156

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 80,000 บาท

 -เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินที่ชํารุดเสีย
หาย เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติเชน เครื่องถาย
เอกสาร คอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ เครื่องโทรสาร โทรทัศน์ ตู
เย็น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ อาคาร หองน้ํา และทรัพย์สินอื่นที่
จําเปนตอง บํารุงรักษาและซอมแซม
-เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6046 ลงวันที่ 19
 ตุลาคม 2561
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ค่าวัสดุ รวม 340,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานัก
งาน เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไมบรรทัด ยางลบ คลิป
 เป๊ก เข็มหมุด เทปพีวีซีแบบใส ลวดเย็บ กระดาษ กาว แฟ้ม แบบ
พิมพ์ ตรายาง ซอง สิ่งพิมพ์ที่ไดจากการซื้อหรือจางพิมพ์ ตะแกรง
วางเอกสาร น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชน เครื่องตัด
กระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กระดานไวท์บอร์ด แผนป้าย
ตางๆ เครื่องคํานวณเลข ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

 -เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์
ไฟฟ้า เบรกเกอร์ สายอากาศเครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณ
ดาวเทียม กลองรับสัญญาณ หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า เข็มขัดรัด
มายไฟฟ้า ฯลฯ
 -เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 10,000 บาท

 -เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว เชน แปรง ไมกวาด ผาปู
โตะ ถวย ชาม ชอนสอม แกวน้ํา จานรอง ถาด ผงซักฟอก น้ํายา
ลางจาน น้ํายาลางหองน้ํา ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
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วัสดุกอสราง จํานวน 10,000 บาท

 -เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง เชน ไมตางๆน้ํามันทาไม ทินเนอร์
สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ บล็อก กระเบื้อง ตะปู คอน คีม จอบ
เสียม เหล็กเสน ทอน้ําและอุปกรณ์และอุปกรณ์ประปา ทอ
ตางๆ โถสวม อางลางมือ ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

  -เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรี่ ยาง
นอก ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับปน น้ํามันเบรก หัวเทียน นอต
และสกรู กระจกมองขางรถยนต์ หมอน้ํารถยนต์ คีมลอค ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 80,000 บาท

 -เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันดีเซล น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง น้ํามันเกียร์ น้ํามันหลอลื่น แกส
หุงตม ถาน ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2563
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วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

 -เพื่อจายเปนคาวัสดุการเกษตร เชน ปุย ยาป้องกันและกําจัดศัตรู
พืชและสัตว์ อาหารสัตว์ พืชและสัตว์ พันธุ์สัตว์ปีกแบะสัตว์น้ํา น้ํา
ชื้อพันธุ์สัตว์ วัสดุเพาะชํา อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์ ผาใบและผา
พลาสติก สปริงเกอร์ จอบหมุน จานพรวน มัดตัดตนไม ฯลฯ
 -เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 30,000 บาท

 -เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน ป้ายประชา
สัมพันธ์ ป้ายไฟแจงเตือนแบบลอลาก พูกัน สี กระดาษเขียน
โปสเตอร์ ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

 -เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน อุปกรณ์บันทึกขอมูล เทป
บันทึกขอมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร์ แผนกรองแสง แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป
 เมาส์ เครื่องกระจายสัญญาณ แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครื่อง
อานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เครื่องอานขอมูลแบบซีดี
รอม โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์มีราคาไมเกิน 20,000
 บาท 
-เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
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วัสดุอื่น จํานวน 30,000 บาท

 -เพื่อจายเปนคาวัสดุอื่น เชน มิเตอร์น้ํา มิเตอร์ไฟฟ้า ตะแกรงกัน
สวะ หัวเชื่อมแกส หัววาล์วเปิด-ปิดแกส ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

ค่าสาธารณูปโภค รวม 437,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 300,000 บาท

 -เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าในสํานักงาน/ในที่สาธารณะซึ่งเปนคาไฟฟ้า
ในอาคารสํานักงาน ศูนย์ผลิตและจําหนายหัตถกรรมพื้นบาน สิ่ง
ปลูกสรางอื่นรวมถึงทรัพย์สินตางๆ ที่อยูในความรับผิดชอบของ
เทศบาลตําบลนาขา
-เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2563

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 15,000 บาท

 -เพื่อจายเปนคาน้ําประปาในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ หรือ
อาคารสถานที่ที่อยูในความดูแลของเทศบาลตําบลนาขา
-เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
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คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 15,000 บาท

 -เพื่อจายเปนคาโทรศัพท์พื้นฐาน คาโทรศัพท์เคลื่อนที่ คาใชจาย
เพื่อใหไดมาซึ่งบริการและคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช
บริการ เชน คาเชาเครื่อง คาเชาเลขหมายโทรศัพท์ คาบํารุงรักษา
สาย ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 

คาบริการไปรษณีย์ จํานวน 1,000 บาท

 -เพื่อจายบริการไปรษณีย์ คาดวงตราไปรษณียากร คาธรรมเนียม
การโอนเงิน ฯลฯ 
-เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 106,000 บาท

 -เพื่อจายคาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเตอร์เน็ต รวมถึง
อินเตอร์เน็ตการ์ดและคาสื่อสารอื่นๆ รวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดใช
บริการดังกลาว และคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบ
และดูแลเซิร์ฟเวอร์ (Server) ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ของเทศบาลตําบลนาขา
-เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
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งบลงทุน รวม 50,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

โตะเอนกประสงค์ จํานวน 50,000 บาท

 -เพื่อจัดซื้อโตะพับเอนกประสงค์ ทําดวยแสตนเลส ขนาดไมนอย
กวา 75X180X75 ซม. จํานวน 10 ตัว จัดซื้อนอกบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ ตามราคาทองตลาด
-เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่เพิ่ม
เติม แกไข/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 หนา 200
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งบรายจ่ายอื่น รวม 15,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 15,000 บาท
รายจายอื่น

คาจางที่ปรึกษา/คาจางสํารวจขอมูล จํานวน 15,000 บาท

 -เพื่อจายเปนคาจางองค์กรหรือสถาบันที่เปนกลางเพื่อเปนผู
ดําเนินการสํารวจขอมูลการบริการของเทศบาลตําบลนาขา ตาม
มติการประเมินที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนด
-เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2557
2)หนังสือสํานักงาน ก.จ,ก.ท.และก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0808.3
/ว380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปน
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงาน
สวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2558
3)หนังสือสํานักงาน ก.จ ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่องซักซอมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์
ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปี
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 2,181,700 บาท
งบบุคลากร รวม 1,337,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,337,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 933,300 บาท

 -เพื่อจายเปนเงินเดือนขาราชการหรือพนักงานสวนทอง
ถิ่น ตําแหนง ผูอํานวยการกอง หัวหนาฝ่ายแผนงานและงบ
ประมาณ โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก. อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

 -เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของขาราชการหรือพนักงานสวน
ทองถิ่น ตําแหนง ผูอํานวยการกอง หัวหนาฝ่ายแผนงานและงบ
ประมาณ โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก. อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 343,700 บาท

 -เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางจํานวน 2 อัตราตําแหนง ผู
ชวยเจาพนักงานธุรการ และผูชวยนักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก. อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
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งบดําเนินงาน รวม 641,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 55,000 บาท
คาเชาบาน จํานวน 30,000 บาท

 -เพื่อจายเปนคาเชาบานของขาราชการหรือพนักงานสวนทอง
ถิ่น ที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ กําหนดโดยคํานวณตั้งจายไวไม
เกิน 12 เดือน
-เปนไปตามระเบียบ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่4) พ.ศ.2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 25,000 บาท

 -เพื่อจายเปนชวยเหลือการศึกษาบุตรของขาราชการหรือ
พนักงานสวนทองถิ่น ที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ กําหนดโดย
คํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน
-เปนไปตามระเบียบ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563

ค่าใช้สอย รวม 434,500 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 10,000 บาท

 - เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ เชน คาถายเอกสาร คาเย็บ
หนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาธรรมเนียมตางๆ ฯลฯ
-เปนไปตามหนังสือ ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/254 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2563
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044 ลงวันที่ 10
กรกฎาคม 2563
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120
 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
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คาปรับเปลี่ยนระบบการใชคลื่นความถี่หอกระจายขางไรสาย จํานวน 294,500 บาท

 - เพื่อจายเปนคาการปรับเปลี่ยนระบบการใชคลื่นความถี่หอกระ
จายขาวไรสายของเทศบาลตําบลนาขาเชน คาธรรมเนียม
ตางๆ คาอุปกรณ์ ที่เกี่ยวของกับการปรับเปลี่ยนระบบการใชคลื่น
ความถี่หอกระจายขาวไรสาย ฯลฯ
-เปนไปตามหนังสือ ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/254 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2563
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044 ลงวันที่ 10
กรกฎาคม 2563
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120
 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่เพิ่ม
เติม แกไข/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 หนา 160

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

 -เพื่อจายเปนเงินคารับรอง ประเภทอาหาร อาหารวางและเครื่อง
ดื่ม สําหรับผูเขารวมประชุมและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของซึ่งไดเขารวม
ประชุม และคาใชจายอื่นที่จําเปนและเกี่ยวของกับการจัด
ประชุม คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทอง
ถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น การประชุมประชาคมหมู
บาน ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 0766
 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการของขาราชการ
หรือพนักงานสวนทองถิ่นและพนักงานจาง เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดิน
ทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนาม
บินและคาใชจายอื่นที่จําเปน
-เปนไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น(ฉบับที่2) พ.ศ.2559 และแกไขเพิ่ม
เติม

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมตางๆ ของขาราชการ
หรือพนักงานสวนทองถิ่น และพนักงานจาง
-เปนไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น(ฉบับที่2)พ.ศ.2559 และแกไขเพิ่ม
เติม

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 80,000 บาท

  -เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินที่ชํารุด เสีย
หาย เพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ เชน คอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ เครื่องเสียง หอกระจา
ยขาว และทรัพย์สินอื่นที่จําเปนตองบํารุงรักษาและซอมแซม
-เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6046 ลงวันที่ 19
 ตุลาคม 2561
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ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

 -เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ หมึก ดินสอ
ปากกา ไมบรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เข็มหมุด เทปพีวีซีแบบ
ใส ลวดเย็บ กระดาษ กาว แฟ้ม แบบพิมพ์ ตรายาง ซอง สิ่งพิมพ์
ที่ไดจากการซื้อหรือจางพิมพ์ ตะแกรงวางเอกสาร น้ําดื่มสําหรับ
บริการประชาชน เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กระดาน
ไวท์บอร์ด แผนป้ายตางๆ เครื่องคํานวณเลข ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 110,000 บาท

 -เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน ป้านประชา
สัมพันธ์ กระดาษเขียนโปสเตอร์ พูกัน สี เมมโมรี่การ์ด แถบ
บันทึกเสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาวดําที่ไดจากการ
ลาง อัด ขยาย เอกสารเผยแพรผลการดําเนินงาน ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน อุปกรณ์บันทึกขอมูล เทป
บันทึกขอมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร์ แผนกรองแสง แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป
 เมาส์ เครื่องกระจายสัญญาณ แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครื่อง
อานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เครื่องอานขอมูลแบบซีดี
รอม โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์มีราคาไมเกิน 20,000
 บาท ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

ค่าสาธารณูปโภค รวม 2,000 บาท
คาบริการไปรษณีย์ จํานวน 2,000 บาท

 -เพื่อจายเปนคาไปรษณีย์ คาดวงตราไปรษณียากร คาธรรมเนียม
การโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์
-เปนไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
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งบลงทุน รวม 203,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 203,200 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้บุนวมแบบลอเลื่อน จํานวน 6,000 บาท

 -เพื่อจัดซื้อเกาบุนวมแบบลอเลื่อนพรอมตัวปรับระดับ จํานวน 4
 ตัว สําหรับใชในศูนย์บริการ Internet เพื่อประชาชน จัดซื้อนอก
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตามราคาทองตลาด  
-เปนไปตามหนังสือ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808./ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่เพิ่ม
เติม แกไข/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 หนา 161

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน จํานวน 51,800 บาท

-เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนรวมติด
ตั้ง ขนาด 15,000 บีทียู จํานวน 2 เครื่อง สําหรับใชในศูนย์
บริการ Internet เพื่อประชาชน จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ของสํานักงบประมาณ 
-เปนไปตามหนังสือ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808./ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
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โตะวางคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจัดซื้อโตะวางคอมพิวเตอร์ ขนาดไมนอยกวา 60X120X75
 ซม. จํานวน 4 ตัว สําหรับใชวางคอมพิวเตอร์ในศูนย์
บริการ Internet เพื่อประชาชน จัดซื้อนอกบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ตามราคาทองตลาด  
-เปนไปตามหนังสือ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808./ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่เพิ่ม
เติม แกไข/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 หนา 161

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV จํานวน 15,400 บาท

 -เพื่อจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับ
ความละเอียดจอภาพ 3840X2160 พิกเซล ขนาด 50
 นิ้ว จํานวน 1 ตัว สําหรับใชในศูนย์บริการ Internet เพื่อ
ประชาชน จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสํานักงบ
ประมาณ 
-เปนไปตามหนังสือ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808./ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่เพิ่ม
เติม แกไข/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 หนา 161

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คอมพิวเตอร์สําหรับประมวลผล จํานวน 120,000 บาท

 -เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับประมวลผลแบบที่ 2
 จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 4 เครื่อง จัดซื้อ
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ซึ่งมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 6 แกน
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หลัก(6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอย
กวา 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่
ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย
-หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนากไม
นอย 12 MB
-มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดนมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
1) เปนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวย
ความจําขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ
3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามรถในการใช
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไมนอยกวา 2 GB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 8 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดบรรจุไมนอย
กวา 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอย
กวา 480 GB จํานวน 1 หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
-เปนไปตามหนังสือ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808./ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่เพิ่ม
เติม แกไข/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 หนา 161
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งานบริหารงานคลัง รวม 3,061,800 บาท
งบบุคลากร รวม 2,547,800 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,547,800 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,808,700 บาท

 -เพื่อจายเปนเงินเดือนขาราชการหรือพนักงานสวนทอง
ถิ่น ตําแหนง ผูอํานวยการกอง หัวหนาฝ่ายบริหารงานคลัง นัก
วิชาการพัสดุ เจาพนักงานการเงินและบัญชี โดยคํานวณตั้งจายไว
ไมเกิน 12 เดือน
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก. อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 170,400 บาท

 - เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง ของขาราชการหรือพนักงาน
สวนทองถิ่น ตําแหนง ผูอํานวยการกอง และหัวหนาฝ่ายบริหาร
งานคลัง โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก. อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 568,700 บาท

 -เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 3
 อัตรา ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานธุรการ ผูชวยเจาหนาที่
ทะเบียนทรัพย์สิน ผูชวยเจาหนาพนักงานพัสดุ โดยคํานวณตั้งจาย
ไวไมเกิน 12 เดือน
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก. อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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งบดําเนินงาน รวม 514,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 235,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 150,000 บาท

 -เพื่อจายเปนเงินตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ไดรับแตง
ตั้งใหดําเนินการเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจางตามระเบียบกระทรวงการ
คลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560
-เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 2850 ลง
วันที1่2 กันยายน 2561

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

 -เพื่อจายเปนเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชใหกับขา
ราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น และพนักงานจาง ที่ไดรับอนุมัติ
ใหปฏิบัติหนาที่นอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ ซึ่งมีความ
จําเปนตองปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
-เปนไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2559

คาเชาบาน จํานวน 50,000 บาท

 -เพื่อจายเปนคาเชาบานของขาราชการหรือพนักงานสวนทอง
ถิ่น ที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ กําหนดโดยคํานวณตั้งจายไวไม
เกิน 12 เดือน
-เปนไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่4) พ.ศ.2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 25,000 บาท

 -เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของขาราชการหรือ
พนักงานสวนทองถิ่น ที่มีสิทธิที่เบิกจายไดตามระเบียบฯ
 -เปนไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563
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ค่าใช้สอย รวม 173,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 5,000 บาท

 -เพื่อจายเปนคาจางเหมาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปก
หนังสือ คาธรรมเนียมตางๆ ฯลฯ
-เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120
 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559

คาจางเหมาปฏิบัติงาน จํานวน 108,000 บาท

 -เพื่อจายเปนคาจางปฏิบัติงานจัดทําเอกสาร การบันทึกขอมูล
การจัดซื้อจัดจาง การเบิกจายเงินหรือคาจางเหมาบริการอื่นๆที่
เขาลักษณะรายจายประเภทนี้
-เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 4044
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 20,000 บาท

 -เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการของขาราชการ
หรือพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจางประจําและพนักงานจางเชน คา
เบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษคาธรรมเนียมในการใชสนามบิน
คาลงทะเบียนตางๆและคาใชจายอื่นที่จําเปน
-เปนไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และแกไขเพิ่ม
เติม
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 30,000 บาท

 -เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมตางๆ ของขาราชการ
หรือพนักงานสวนทองถิ่น และพนักงานจาง
-เปนไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น(ฉบับที่2) พ.ศ.2559และแกไขเพิ่ม
เติม

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

 -เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินที่ชํารุดเสีย
หาย เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติเชน เครื่องถาย
เอกสาร คอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ เครื่องโทรทัศน์ ตูเย็น รถ
จักรยานยนต์และทรัพย์สินอื่นที่จําเปนตองบํารุงรักษาและซอม
แซม
-เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2563
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6046 ลงวันที่ 19
 ตุลาคม 2561

ค่าวัสดุ รวม 76,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

 -เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ หมึก
ดินสอ ปากกา ไมบรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เข็มหมุด เทปพีวีซี
แบบใส ลวดเย็บ กระดาษ กาว แฟ้ม แบบพิมพ์ ตรายาง ซอง สิ่ง
พิมพ์ที่ไดจากการซื้อหรือจางพิมพ์ ตะแกรงวางเอกสาร น้ําดื่ม
สําหรับบริการประชาชนเครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ กระดานไวท์บอร์ด แผนป้ายตางๆ เครื่องคํานวณ
เลข ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 10,000 บาท

  -เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2563

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 6,000 บาท

 -เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษเขียน
โปสเตอร์ พูกัน และสี เมมโมรี่การ์ด แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ (แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่ไดจากการลาง อัด ขยาย ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

 -เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน อุปกรณ์บันทึกขอมูล เทป
บันทึกขอมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร์ แผนกรองแสง แป้นพิมพ์เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป
 เมาส์ เครื่องกระจายสัญญาณ แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครื่อง
อานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เครื่องอานขอมูลแบบซีดี
รอม โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์มีราคาไมเกิน 20,000
 บาท ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ์ 2562

วันที่พิมพ์ : 30/3/2565  12:58:10 หนา : 39/123



ค่าสาธารณูปโภค รวม 30,000 บาท
คาบริการไปรษณีย์ จํานวน 30,000 บาท

 -เพื่อจายเปนคาไปรษณีย์คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณียากร คา
ธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์
-เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 2,009,200 บาท

งบบุคลากร รวม 1,020,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,020,200 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 362,700 บาท

 -เพื่อจายเปนเงินเดือนขาราชการหรือพนักงานสวนทอง
ถิ่น ตําแหนง หัวหนาฝ่ายปกครอง โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12
 เดือน
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก. อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

เงินประจําตําแหนง จํานวน 18,000 บาท

 -เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของขาราชการหรือพนักงานสวน
ทองถิ่นตําแหนง หัวหนาฝ่ายปกครองโดยคํานวณตั้งจายไวไม
เกิน 12 เดือน
-เปนไปตามพระราชบัญญัติและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก. อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 575,600 บาท

-เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 5 อัตราตําแหนง ผู
ชวยเจาพนักงานธุรการและพนักงานจางทั่วไป โดยคํานวณตั้งจาย
ไวไมเกิน 12 เดือน
-เปนไปตามประกาศและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก. อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 63,900 บาท

 -เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจาง
จํานวน 5 อัตรา โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน
-เปนไปตามประกาศปละหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

งบดําเนินงาน รวม 882,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 20,000 บาท

 -เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของขาราชการหรือ
พนักงานสวนทองถิ่น ที่มีสิทธิที่เบิกจายไดตามระเบียบฯ
 -เปนไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563
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ค่าใช้สอย รวม 592,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาปฏิบัติงาน จํานวน 432,000 บาท

 -เพื่อจายเปนคาจางเหมาปฏิบัติงานจํานวน 4 อัตรา เกี่ยวกับงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและงานกูชีพกูภัย หรือคาจาง
เหมาบริการอื่น ๆ ที่เขาลักษณะงานประเภทนี้ 
-เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 20,000 บาท

 -เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการของของขา
ราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นและพนักงานจาง เชน คาเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนาม
บิน  และคาใชจายอื่นที่จําเปน
-เปนไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น(ฉบับที่2) พ.ศ.2559 และแกไขเพิ่ม
เติม

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

 -เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมตางๆ ของขาราชการ
หรือพนักงานสวนทองถิ่น และพนักงานจาง
-เปนไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น(ฉบับที่2)พ.ศ.2559 และแกไขเพิ่ม
เติม
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โครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด จํานวน 20,000 บาท

 -เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการป้องกันและ
แกไขปัญหายาเสพติด โดยจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการใชและ
การตกแตง สถานที่ คาใชจายในพิธีเปิดและปิด คาวัสดุ เครื่อง
เขียน และอุปกรณ์คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพ์
เอกสารและสิ่งพิมพ์ คาหนังสือสําหรับหรับผูเขารับการฝึก
อบรม คาใชจายในการติดตอ สื่อสาร คาเชาอุปกรณ์ตางๆ ในการ
ฝึกอบรม คากระเป่าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสาร สําหรับผูเขารับการ
ฝึกอบรม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คา
อาหาร คายานพาหนะ คาป้ายโครงการ คาใชจายอื่นที่จําเปน
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแกไขเพิ่มเติมจน
ถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ.2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับที่เพิ่ม
เติม แกไข/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 หนา 164

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

 -เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินที่ชํารุดเสียหายเพื่อ
ใหสามารถใชงานไดตามปกติ เชน รถบรรทุกน้ําเอนกประสงค์ รถ
ดับเพลิง คอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ และทรัพย์สินอื่นที่จําเปน ตอง
บํารุงรักษาและซอมแซม
-เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6046 ลงวันที่ 19
 ตุลาคม 2561
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ค่าวัสดุ รวม 270,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

 -เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ หมึก ดินสอ
ปากกา ไมบรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เข็มหมุด เทปพีวีซีแบบ
ใส ลวดเย็บ กระดาษ กาว แฟ้ม แบบพิมพ์ ตรายาง ซอง สิ่งพิมพ์
ที่ไดจากการซื้อหรือจางพิมพ์ ตะแกรงวางเอกสาร น้ําดื่มสําหรับ
บริการประชาชน เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กระดาน
ไวท์บอร์ด แผนป้ายตางๆ เครื่องคํานวณเลข ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 5,000 บาท

 -เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว เชน แปรง ไมกวาด ผาปูที่
นอน ปลอกหมอน ผาหม ที่นอน น้ํายาเช็ดกระจก ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุกอสราง จํานวน 5,000 บาท

 -เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง เชน ไมตางๆ น้ํามันทาไม ทินเนอร์
สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ บล็อก กระเบื้อง ตะปู คอน คีม
จอบ เสียม เหล็กเสน ทอน้ําและอุปกรณ์ประปาทอตางๆ โถ
สวม อางลางมือ ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

  -เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรี่ ยาง
นอก ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับปน น้ํามันเบรก หัวเทียน นอต
และสกรู กระจกมองขางรถยนต์ หมอน้ํารถยนต์คีมลอค ฯลฯ
-เปนไปตามหนังสือ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ์ 2562

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันดีเซล น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 15,000 บาท

 -เพื่อจายเปนคาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ เชน แอลกอฮอล์ ออกซิเจน น้ํายาตางๆ เวชภัณฑ์ ถุง
มือ สําลี ผาพันแผล ฯลฯ
-เปนไปตามหนังสือ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ์ 2562

วันที่พิมพ์ : 30/3/2565  12:58:10 หนา : 45/123



วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 50,000 บาท

 -เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องแตงกาย เชน เครื่อง
แบบ เสื้อ กางเกง ผา ถุงเทา รองเทา เข็มขัด ผาผูกคอ ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาวัสดุ เครื่อง
แตงกาย ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2560
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ์ 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0261 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

 -เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน อุปกรณ์บันทึกขอมูล เทป
บันทึกขอมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร์ แผนกรองแสง แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป
 เมาส์ เครื่องกระจายสัญญาณ แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครื่อง
อานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เครื่องอานขอมูลแบบซีดี
รอม โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์มีราคาไมเกิน 20,000
 บาท ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
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วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 50,000 บาท

 -เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องดับเพลิง เชน อัดถังดับเพลิง จัดซื้อถัง
เคมีดับเพลิง และวัสดุที่จําเปนในการป้องกันและระงับ
อัคคีภัย ฯลฯ
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ์ 2562

งบเงินอุดหนุน รวม 107,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 107,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติดอําเภอเมืองอุดรธานี จํานวน 100,000 บาท

 -เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพ
ติดอําเภอเมืองอุดรธานี ใหกับอําเภอเมืองอุดรธานี                 
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแกไขเพิ่มเติม
ถึง ฉบับ14 พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับที่เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 หนา 164
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โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติงานรวมในการชวยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 7,000 บาท

 -เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอเมือง
อุดรธานี ประจําปี 2565
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแกไขเพิ่มเติม
ถึง ฉบับ14 พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับที่เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 หนา 164
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งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 40,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการป้องกัน/ควบคุมไฟป่าและหมอกควัน จํานวน 20,000 บาท

 -เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการป้องกัน/ควบ
คุมไฟป่าและหมอกควัน โดยจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการใชและ
การตกแตงสถานที่ คาใชจายในพิธีเปิดและปิด คาวัสดุ เครื่อง
เขียน และอุปกรณ์ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพ์
เอกสารและสิ่งพิมพ์ คาหนังสือสําหรับหรับผูเขารับการฝึก
อบรม คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณ์ตางๆ ในการ
ฝึกอบรม คากระเป่าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสาร สําหรับผูเขารับการ
ฝึกอบรม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คา
อาหาร คายานพาหนะ คาป้ายโครงการ คาใชจายอื่นที่จําเปน
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแกไขเพิ่มเติมจน
ถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับที่เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 หนา 177
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โครงการฝึกซอมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 20,000 บาท

 -เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการฝึกซอมแผน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับ
การใชและการตกแตงสถานที่ คาใชจายในพิธีเปิดและปิด คา
วัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ คาประกาศนียบัตร คาถาย
เอกสาร คาพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ คาหนังสือสําหรับหรับผูเขา
รับการฝึกอบรม คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณ์
ตางๆ ในการฝึกอบรม คากระเป่าหรือสิ่งที่ใชบรรจุ
เอกสาร สําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คายานพาหนะ คาป้าย
โครงการ คาใชจายอื่นที่จําเปน
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแกไขเพิ่มเติมจน
ถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
3) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ พ.ศ.2557
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับที่เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 หนา 177
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งานจราจร รวม 120,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการขับขี่ปลอดภัยลดอุบัติภัยบนทองถนน จํานวน 20,000 บาท

 -เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการขับขี่ปลอดภัย
ลดอุบัติภัยบนทองถนนโดยจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการใชและ
การตกแตงสถานที่ คาใชจายในพิธีเปิดและปิด คาวัสดุ เครื่อง
เขียน และอุปกรณ์ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพ์
เอกสารและสิ่งพิมพ์ คาหนังสือสําหรับหรับผูเขารับการฝึก
อบรม คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณ์ตางๆ ในการ
ฝึกอบรม คากระเป่าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสาร สําหรับผูเขารับการ
ฝึกอบรม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คา
อาหาร คายานพาหนะ คาป้ายโครงการ คาใชจายอื่นที่จําเปน
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแกไขเพิ่มเติมจน
ถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ.2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ พ.ศ.2557
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0229/ว7367 ลง
วันที่ 4 ธันวาคม 2562
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว5329 ลงวันที่ 26
 ธันวาคม 2562
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 440  ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับที่เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 หนา 177
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โครงการตั้งจุดบริการประชาชนชวงเทศกาลปีใหมและเทศกาล
สงกรานต์

จํานวน 100,000 บาท

 -เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการตั้งจุดบริการ
ประชาชนชวงเทศกาลปีใหมและเทศกาลสงกรานต์ โดยจายเปน
คาวัสดุ อุปกรณ์ คาป้ายโครงการ คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ คาเบี้ยเลี้ยงของสมาชิก อปพร. และคาใชจายอื่นที่
จําเปน
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแกไขเพิ่มเติมจน
ถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ.2562
2) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน พ.ศ.2554
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2559
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใหแก
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2560
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 661 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับที่เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 หนา 176
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 5,458,100 บาท

งบบุคลากร รวม 3,023,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,023,800 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,953,900 บาท

 -เพื่อจายเปนเงินเดือนของขาราชการหรือพนักงานสวนทอง
ถิ่น ตําแหนง ผูอํานวยการกอง หัวหนาฝ่ายบริหารงานการ
ศึกษา นักวิชาการศึกษา และครูผูดูแลเด็ก (ครู คศ.3, ครู คศ.2
 และ ครู คศ.1) โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก. อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

 -เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของขาราชการหรือพนักงานสวน
ทองถิ่น ตําแหนง ผูอํานวยการกอง และหัวหนาฝ่ายบริหารงาน
การศึกษา โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน 
-เปนไปตามประกาศและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก. อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

เงินวิทยฐานะ จํานวน 109,200 บาท

 -เพื่อจายเปนเงินวิทยฐานะของครูผูดูแลเด็ก (ครู คศ.3 และ
ครู คศ.2) โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจํา
ตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และ
แกไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2558
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 900,700 บาท

 -เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูดูแลเด็ก จํานวน 4 อัตรา โดยคํานวณ
ตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน
-เปนไปตามประกาศและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง(ฉบับที่6) ประกาศ ณ วันที่ 12 ตุลาคม
พ.ศ.2559
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก. อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559

งบดําเนินงาน รวม 1,569,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 114,000 บาท
คาเชาบาน จํานวน 108,000 บาท

 -เพื่อจายเปนคาเชา/คาเชาซื้อบานของขาราชการหรือพนักงาน
สวนทองถิ่น ที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ กําหนด คํานวณตั้งจาย
ไวไมเกิน 12 เดือน
-เปนไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ
.2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 6,000 บาท

  -เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของขาราชการหรือ
พนักงานสวนทองถิ่น ที่มีสิทธิที่เบิกจายไดตามระเบียบฯ กําหนด
-เปนไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563
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ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 10,000 บาท

 -เพื่อจายเปนคาจางเหมาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปก
หนังสือ คาซักฟอก คาธรรมเนียมตางๆ ฯลฯ
-เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120
 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 40,000 บาท

 -เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการของของขา
ราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น ครู และพนักงานจาง เชน คา
เบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนาม
บิน คาลงทะเบียนตางๆ และคาใชจายอื่นที่จําเปน
-เปนไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559และแกไขเพิ่ม
เติม

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 50,000 บาท

 -เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมตางๆ ของขาราชการ
หรือพนักงานสวนทองถิ่น และพนักงานจาง
-เปนไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น(ฉบับที่2)พ.ศ.2559 และแกไขเพิ่ม
เติม
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โครงการพัฒนาความรูความสามารถของบุคลากรดานการศึกษา จํานวน 50,000 บาท

 -เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝึกอบรม ไดแก คาใชจายตกแตง
สถานที่อบรม คาใชจายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม คา
วัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ คาเอกสารสิ่งพิมพ์ คาประกาศนีย
บัตร คาเชาอุปกรณ์ คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คา
สมนาคุณวิทยากรคาพาหนะ เปนตน
- เปนไปตามพระราชบัญญัติและระเบียบ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ.2562
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ พ.ศ.2557
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) ฉบับที่เพิ่ม
เติม แกไข/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หนา 166

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

 -เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินที่ชํารุดเสียหายเพื่อ
ใหสามารถใชงานไดตามปกติ
เชน คอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ โทรทัศน์ ตูเย็น รถยนต์ จอ
อัจฉริยะ และทรัพย์สินอื่นที่จําเปนตองบํารุงรักษาและซอมแซม
-เปนไปตามหนังสือ ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2563
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6046 ลงวันที่ 19
 ตุลาคม 2561
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ค่าวัสดุ รวม 1,214,800 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

 -เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงานเชน กระดาษ
หมึก ดินสอ ปากกา ไมบรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เข็มหมุด เทปพี
วีซีแบบใส ลวดเย็บ กระดาษ กาว แฟ้ม แบบพิมพ์ ตรา
ยาง ซอง สิ่งพิมพ์ที่ไดจากการซื้อหรือจางพิมพ์ ตะแกรงวาง
เอกสาร น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชน เครื่องตัดกระดาษ เครื่อง
เย็บกระดาษ กระดานไวท์บอร์ด แผนป้ายตางๆ เครื่องคํานวณ
เลข ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 1,114,800 บาท

 (1) อาหารเสริม(นม) จํานวน 1,084,800 บาท
 - เพื่อจายเปนคาอาหารเสริม(นม) ใหแกเด็กนักเรียนของโรงเรียน
ในเขตเทศบาลตําบลนาขา จํานวน 4 แหง และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 2 แหง ฯลฯ
(2) วัสดุงานบานงานครัวอื่น จํานวน 30,000 บาท 
 -เพื่อจายเปนวัสดุงานบานงานครัว เชน แปรง ไมกวาด ผาปู
โตะ ถวย ชาม ชอนสอม แกวน้ํา จานรอง ถาด ผงซักฟอก น้ํายา
ลางจาน น้ํายาลางหองน้ํา ฯลฯ
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับ
ที่14 พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ์ 2562
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วัสดุกอสราง จํานวน 10,000 บาท

 -เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง เชน ไมตางๆน้ํามันทา
ไม ทินเนอร์ สีแปรงทาสี ปูนซีเมนต์ บล็อก กระเบื้อง
ตะปู คอน คีม จอบ เสียมเหล็กเสน ทอน้ําและอุปกรณ์และ
อุปกรณ์ประปา ทอตางๆ โถสวม อางลางมือ ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 30,000 บาท

 -เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันดีเซล น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2563

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

 -เพื่อจายเปนคาวัสดุการเกษตร เชน พันธุ์พืช ปุย วัสดุเพาะ
ชํา อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช จอบหมุน ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

 -เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน อุปกรณ์บันทึกขอมูล เทป
บันทึกขอมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร์ แผนกรองแสง แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป
 เมาส์ เครื่องกระจายสัญญาณ แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครื่อง
อานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เครื่องอานขอมูลแบบซีดี
รอม โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์มีราคาไมเกิน 20,000
 บาท ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

ค่าสาธารณูปโภค รวม 61,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 50,000 บาท

 -เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยูในความรับผิดชอบ
ของเทศบาลตําบลนาขา
-เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2563

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 10,000 บาท

 -เพื่อจายเปนคาน้ําประปาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล
ตําบลนาขา
 -เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
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คาบริการไปรษณีย์ จํานวน 1,000 บาท

 -เพื่อจายเปนคาไปรษณีย์ คาดวงตราไปรษณียากร คาธรรมเนียม
การโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์
-เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
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งบลงทุน รวม 794,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 344,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องปรับอากาศแบบแขวนพรอมติดตั้ง จํานวน 200,200 บาท

 -เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวนพรอมติดตั้ง ขนาดไมนอย
กวา 18,000 บีทียู สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนา
ขา จํานวน 4 เครื่อง และศูนย์พัฒนาเด็กล็กวัดอัมพวัน จํานวน 3
 เครื่อง จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐาน คุณสมบัติ ดังนี้
-ขนาดที่กําหนดเปนขนาดไมต่ํากวา 18,000 บีทียู
- ราคาเปนราคารวมพรอมติดตั้ง 
- ไดรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัด
ไฟฟ้าเบอร์ 5
-เปนเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวยสง
ความเย็น และหนวยระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน 
-เครื่องปรับอากาศมีระบบฟอกอากาศ สามารถจับอนุภาคฝุ่น
ละอองและอุปกรณ์สามารถทําความสะอาดได
-มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพลสเซอร์
-เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมปกปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
2) หนังสือกรมสงเสริมปกปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 0444  ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับที่เพิ่ม
เติม แกไข/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 หนาที่ 200

วันที่พิมพ์ : 30/3/2565  12:58:10 หนา : 61/123



ติดตั้งผามานพรอมอุปกรณ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนาขา จํานวน 81,200 บาท

-เพื่อติดติดตั้งผามานพรอมอุปกรณ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลนาขา
ผามาน 1 ชั้น  
-ขนาดไมนอยกวา ความกวาง226 cm x สูง215 cm(ประตู) 
-ขนาดไมนอยกวา ความกวาง205 cm x สูง215 cm(ประตู)
-ขนาดไมนอยกวา ความกวาง 310 cm x สูง132 cm
-ขนาดไมนอยกวา ความกวาง 279 cm x สูง134 cm
-ขนาดไมนอยกวา ความกวาง 285 cm x สูง170 cm หองเรียน
ที่1
-ขนาดไมนอยกวา ความกวาง 225 cm x สูง217 cm(เก็บขาง) 
-ขนาดไมนอยกวา ความกวาง 310 cm x สูง158 cm
-ขนาดไมนอยกวา ความกวาง 226 cm x สูง 201cm(ประตู) หอง
เรียนที่ 2 
-ขนาดไมนอยกวา ความกวาง 290 cm x สูง 151 cm 
-ขนาดไมนอยกวา ความกวาง 410 cm x สูง 221 cm(ประตู) ผา
มานกั้นหอง 1 ชั้น 
-ขนาดไมนอยกวา ความกวาง 974 cm x สูง 272 cm
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับ
ที่14 พ.ศ.2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับที่เพิ่ม
เติม แกไข/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 หนาที่ 200
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ติดตั้งผามานพรอมอุปกรณ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวัน จํานวน 63,100 บาท

 -เพื่อติดติดตั้งผามานพรอมอุปกรณ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
อัมพวัน 
ผามาน 1 ชั้น  
-ขนาดไมนอยกวา ความกวางไม 378 cm x สูง 262 cm(ประตู)
-ขนาดไมนอยกวา ความกวาง 280 cm x สูง 142 cm หองเรียน
ที่ 1
- ขนาดไมนอยกวา ความกวาง 271 cm x สูง 150 cm หองเรียน
ที่ 2 
-ขนาดไมนอยกวา ความกวาง 280 cm x สูง 150 cm 
-ขนาดไมนอยกวา ความกวาง 271 cm x สูง 150 cm ผามานกั้น
หอง 1 ชั้น 
- ขนาดไมนอยกวา ความกวาง 775 cm x สูง 292 cm 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับ
ที่14 พ.ศ.2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับที่เพิ่ม
เติม แกไข/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 หนาที่ 200

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 450,000 บาท
คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสรางตาง ๆ

โครงการปรับปรุงตอเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวัน จํานวน 450,000 บาท

 -เพื่อปรับปรุงตอเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวัน พื้นที่
ดําเนินการไมนอยกวา 88.00 ตร.ม. มีหองน้ําเด็กเล็กจํานวน 6
 หอง หองน้ําครู จํานวน 2 หอง (แยกชาย/หญิง) ตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลนาขา
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับ
ที่14 พ.ศ.2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับที่เพิ่ม
เติม แกไข/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 หนาที่ 168
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งบเงินอุดหนุน รวม 70,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 70,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการเขาคายลูกเสือของนักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาลตําบลนา
ขา

จํานวน 70,000 บาท

 -เพื่อจานเปนเงินอุดหนุนการดําเนินโครงการเขาคายลูกเสือของ
นักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาลตําบลนาขา ดังนี้
1)โครงการเขาคายพักแรมลูกเสือสามัญกลุมโรงเรียนรักษ์นาขา
2)โครงการเขาคายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุนใหญระดับมัธยม
ศึกษาตอนตน 
 -เปนไปตามพระราบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ.2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่เพิ่ม
เติม แกไข/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 หนา 169
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 3,117,100 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,056,400 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,056,400 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 70,000 บาท

 -เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ โดยจายเปนคารับรองผูที่เชิญมารวมงาน คาเชาหรือคา
บริการวัสดุ อุปกรณ์ที่จําเปนในการจัดงาน รวมคาติดตั้งและคารื้อ
ถอนคาใชจายในการจัดตกแตงสถานที่ คาตอบแทนกรรมการ
ตัดสิน คาโลหรือถวยรางวัล และคาใชจายอื่นที่จําเปนสําหรับการ
จัดทําโครงการ
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแกไขเพิ่มเติมจน
ถึง ฉบับ
ที่ 14 พ.ศ.2562
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดงาน การจัดการแขง
ขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่เพิ่ม
เติม แกไข/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 หนา 165
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โครงการสงเสริมการออกกําลังกายและพัฒนาดานตางๆ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการสงเสริมการออก
กําลังกายและพัฒนาดานตางๆ โดยจายเปนคารับรองผูที่เชิญมา
รวมงาน คาเชาหรือคาบริการวัสดุ อุปกรณ์ที่จําเปนในการจัด
งาน รวมคาติดตั้งและคารื้อถอน คาใชจายในการจัดตกแตงสถาน
ที่ คาตอบแทนกรรมการตัดสิน คาโลหรือถวยรางวัล และคาใช
จายอื่นที่จําเปนสําหรับการจัดทําโครงการ
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแกไขเพิ่มเติมจน
ถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ.2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดงาน การจัดการแขง
ขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่เพิ่ม
เติม แกไข/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 หนา 166

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 966,400 บาท
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-เพื่อจายเปนเพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจาย
การบริหารสถานศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล
ตําบลนาขาทั้ง 2 ศูนย์ไดแก คาอาหารกลางวัน (คาจัดการเรียน
การสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(รายหัว) คาใชจายในการจัดการ
ศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (คาหนังสือเรียนอุปกรณ์การ
เรียน คาเครื่องแบบนักเรียน และคากิจกรรมพัฒนาผูเรียน) ดังนี้
1) คาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนาขา
2) คาจัดการเรียนการสอน(รายหัว)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลนาขา 
3) คาหนังสือเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนาขา 
4) คาอุปกรณ์การเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนาขา
5) คาเครื่องแบบนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนาขา  
6) คากิจกรรมพัฒนาผูเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนา
ขา 
7) คาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวัน 
8) คาจัดการเรียนการสอน(รายหัว)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวัน 
9) คาหนังสือเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวัน 
10) คาอุปกรณ์การเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวัน 
11) คาเครื่องแบบนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวัน 
12) คากิจกรรมพัฒนาผูเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวัน 
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ.2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย รายได และการจายเงิน
ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว1918
 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว1658
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274
 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่เพิ่ม
เติม แกไข/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 หนา 165
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งบเงินอุดหนุน รวม 2,060,700 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,060,700 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน จํานวน 1,860,700 บาท

 - เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน
ของโรงเรียนประถมศึกษา 4 โรงเรียน ในภาคเรียนที่ 2/2564
 และภาคเรียนที่ 1/2565     
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้  
 1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับ
ที่ 14 พ.ศ.2562 
 2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
 3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย เงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่เพิ่ม
เติม แกไข/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 หนา 169
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อุดหนุนโรงเรียนในเขตเทศบาลตําบลนาขา จํานวน 200,000 บาท

 -เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโรงเรียนในเขตเทศบาลจํานวน 4
 โรงเรียนประกอบดวย
1) อุดหนุนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๒ โครงการจัดซื้อสื่อการเรียน
การสอน จํานวน 65,000 บาท 
2) อุดหนุนโรงเรียนบานเหลาดอนแตง โครงการจัดหาเครื่องเลน
เพื่อพัฒนาการเด็กระดับอนุบาล-ระดับประถมศึกษา
จํานวน 45,000 บาท 
3) อุดหนุนโรงเรียนประชาสามัคคี โครงการปลูกพืชหมุนเวียน
แบบเขมขนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง จํานวน 45,000 บาท
4) อุดหนุนโรงเรียนบานถอนใหญ-ถอนนอย โครงการสงเสริม
สนับสนุนสุขภาพเด็กปฐมวัยดวยหลัก 3อ.(อาหาร ออกกําลัง
กาย อารมณ์) จํานวน 45,000 บาท 
 -เปนไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับ
ที่ 14 พ.ศ.2562 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย เงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่เพิ่ม
เติม แกไข/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 หนา 169

วันที่พิมพ์ : 30/3/2565  12:58:10 หนา : 69/123



แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 4,962,700 บาท

งบบุคลากร รวม 2,713,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,713,700 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,331,400 บาท

 -เพื่อจายเปนเงินเดือนขาราชการหรือพนักงานสวนทอง
ถิ่น จํานวน 4 อัตรา ตําแหนง ผูอํานวยการกอง หัวหนาฝ่าย
บริหารงานสาธารณสุขหัวหนาฝ่ายบริหารงานทั่วไปและนัก
วิชาการสาธารณสุข โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก. อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 10,200 บาท

 -เพื่อจายเปนเงินเพิ่มพิเศษจากการสูรบ (พ.ส.ร.) ของขาราชการ
หรือพนักงานสวนทองถิ่น ตําแหนง หัวหนาฝ่ายบริหารงานทั่ว
ไป โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน
-เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก. อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559

เงินประจําตําแหนง จํานวน 170,400 บาท

 -เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของขาราชการหรือพนักงานสวน
ทองถิ่น จํานวน 3 อัตรา ตําแหนง ผูอํานวยการกอง หัวหนาฝ่าย
บริหารงานสาธารณสุข และ หัวหนาฝ่ายบริหารงานทั่วไป โดย
คํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน
-เปนไปตามพระราชบัญญัติและหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก. อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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คาจางลูกจางประจํา จํานวน 260,400 บาท

  -เพื่อจายเปนคาจางลูกจางประจํา จํานวน 1 อัตราตําแหนง
พนักงานขับรถยนต์ โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก. อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 884,300 บาท

 -เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 2
 อัตราตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานธุรการ พนักงานขับรถบรรทุก
ขยะ และคาตอบแทนพนักงานจางทั่วไป ตําแหนง คนงานทั่ว
ไป จํานวน 6อัตรา โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก. อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 57,000 บาท

 -เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจางตาม
ภารกิจ พนักงานจางทั่วไป จํานวน 6 อัตรา โดยคํานวณตั้งจายไว
ไมเกิน 12 เดือน
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก. อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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งบดําเนินงาน รวม 2,089,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 73,000 บาท
คาเชาบาน จํานวน 48,000 บาท

 -เพื่อจายเปนคาเชาบานของขาราชการหรือพนักงานสวนทอง
ถิ่น ที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ กําหนดโดยคํานวณตั้งจายไวไม
เกิน 12 เดือน
-เปนไปตามระเบียบ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่4) พ.ศ.2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 25,000 บาท

 -เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของขาราชการหรือ
พนักงานสวนทองถิ่น ที่มีสิทธิที่เบิกจายไดตามระเบียบ
-เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563
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ค่าใช้สอย รวม 1,516,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาปฏิบัติงาน จํานวน 1,296,000 บาท

 -เพื่อจายเปนคาจางเหมาปฏิบัติงานจัดเก็บ ขนถายขยะมูล
ฝอย งานรักษาความสะอาดสถานที่สาธารณะตางๆ งานขนถายสิ่ง
ปฏิกูล งานกําจัดแมลงพาหะนําโรคตางๆ หรืองานอื่นที่เขา
ลักษณะรายจายประเภทนี้
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับ
ที่ 14 พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
3) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบ
รอยของบานเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการาเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว4044
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 10,000 บาท

 -เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการของขาราชการ
หรือพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจางประจํา และพนักงานจาง เชนคา
เบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนาม
บิน คาลงทะเบียนตางๆ และคาใชจายอื่นที่จําเปน
-เปนไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น(ฉบับที่2) พ.ศ.2559และแกไขเพิ่ม
เติม
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คาลงทะเบียนฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

 -เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมตางๆ ของขาราชการ
หรือพนักงานสวนทองถิ่น และพนักงานจาง กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม
-เปนไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น(ฉบับที่2)พ.ศ.2559 และแกไขเพิ่ม
เติม

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 200,000 บาท

 -เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินที่ชํารุดเสีย
หาย เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติเชน เครื่อง
คอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ โทรทัศน์ ตูเย็น รถยนต์ รถจักรยานยนต์
และทรัพย์สินอื่น ที่จําเปนตองบํารุงรักษาและซอมแซม
-เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6046 ลงวันที่ 19
 ตุลาคม 2561

ค่าวัสดุ รวม 500,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

 -เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษหมึก ดินสอปากกา
ไมบรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เข็มหมุด เทปพีวีซีแบบใส ลวดเย็บ
กระดาษ กาว แฟ้ม แบบพิมพ์ ตรายาง ซอง สิ่งพิมพ์ที่ไดจากการ
ซื้อหรือจางพิมพ์ ตะแกรงวางเอกสาร น้ําดื่มสําหรับบริการ
ประชาชน เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กระดาน
ไวท์บอร์ด แผนป้ายตางๆ เครื่องคํานวณเลข ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 10,000 บาท

 - เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว เชน แปรง ไมกวาด ผาปู
โตะ ถวย ชาม ชอนสอม แกวน้ําจานรอง ถาด ผงซักฟอก น้ํายา
ลางจาน น้ํายาลางหองน้ํา ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 

วัสดุกอสราง จํานวน 20,000 บาท

 -เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง เชน ไมตางๆ น้ํามันทา
ไม ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูน
ซีเมนต์ บล็อก กระเบื้อง ตะปู คอน คีม จอบ เสียม เหล็กเสน ทอ
น้ําและอุปกรณ์และอุปกรณ์ประปา ทอตางๆ โถสวม อางลาง
มือ ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 100,000 บาท

 -เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรี่ ยาง
นอก ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับปน น้ํามันเบรก หัวเทียน นอต
และสกรู กระจกมองขางรถยนต์ หมอน้ํารถยนต์คีมลอค ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 300,000 บาท

  -เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2563

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 30,000 บาท

 -เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องแตงกาย เชน เสื้อ กางเกง ผา ถุง
เทา รองเทา ถุงมือยาง ผาปิดจมูก ชุดใสทําความ
สะอาด หมวก ฯลฯ 
-เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาวัสดุ เครื่อง
แตงกายของเจาหนาที่ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2560
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ์ 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

 -เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน อุปกรณ์บันทึกขอมูล เทป
บันทึกขอมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร์ แผนกรองแสง แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป
 เมาส์ เครื่องกระจายสัญญาณ แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครื่อง
อานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เครื่องอานขอมูลแบบซีดี
รอม โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์มีราคาไมเกิน 20,000
 บาท 
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

งบเงินอุดหนุน รวม 160,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 160,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข จํานวน 160,000 บาท

 -เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนการดําเนินโครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข ใหกับหมูบานจํานวน 8 หมูบาน เชน คาใชจายใน
การพัฒนาศักยภาพดานสาธารณสุขของประชาชนในการเพิ่มพูน
ความรู ความสามารถ ทักษะของประชาชน คาใชจายสําหรับ
การอบรม การประชุม การสัมมนา การรณรงค์ การเผยแพร
ประชาสัมพันธ์ หรือกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวของกับโครงการ
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแกไขเพิ่มเติมจน
ถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ.2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0/10.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
 -เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่เพิ่ม
เติม แกไข/เปลี่ยนแปลง หนา 150
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 270,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 260,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 210,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการควบคุมป้องกันโรคไขเลือดออก จํานวน 30,000 บาท

  -เพื่อจายเปนคาใชจายการดําเนินการโครงการควบคุมป้องกัน
โรคไขเลือดออกเชน ทรายอะเบท น้ํายาพนหมอกควัน และคาใช
จายอื่นที่จําเปน ฯลฯ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับ
ที่ 14 พ.ศ.2562 
2) พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่เพิ่ม
เติม แกไข/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 หนา 146

โครงการป้องกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธ์ จํานวน 20,000 บาท

 - เพื่อจายเปนคาใชจายการดําเนินการโครงการป้องกันโรคติดตอ
ทางเพศสัมพันธ์ เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
ป้ายโครงการ คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ์ฝึกอบรมและ
คาใชจายอื่นที่จําเปน
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับ
ที่ 14 พ.ศ.2562 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่เพิ่ม
เติม แกไข/เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 4 หนา 147
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โครงการพัฒนามาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร จํานวน 30,000 บาท

 - เพื่อจายเปนคาใชจายการดําเนินการโครงการมาตรฐาน
สุขาภิบาลอาหาร ของรานจําหนายอาหารและแผงลอย โดยจาย
เปน คาวัสดุอุปกรณ์สําหรับการฝึกอบรม คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คาป้ายโครงการ คาป้าย
โครงการ และคาใชจายอื่นที่จําเปน
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับ
ที่ 14 พ.ศ.2562 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 หนา 146

โครงการสงเสริมการดูแลสุขภาพดวยสมุนไพรไทย จํานวน 50,000 บาท

 - เพื่อจายเปนคาใชจายการดําเนินการโครงการสงเสริมการดูแล
สุขภาพดวยสมุนไพรไทยเชน คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ์ฝึกอบรม คาป้ายโครงการ คาตอบ
แทนวิทยากร และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับ
ที่ 14 พ.ศ.2562 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่เพิ่ม
เติม แกไข/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 หนา 149
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โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา จํานวน 30,000 บาท

 - เพื่อจายเปนคาใชจายการดําเนินการโครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบาตามพระปณิธานของ
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี โดยมีคาใชจาย เชน คาสํารวจขอมูล
จํานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ คาจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ใน
การฉีด และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน 
 - เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับ
ที่ 14  พ.ศ. 2562 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดสวัส
ดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว 1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่เพิ่ม
เติม แกไข/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 หนา 147

โครงการสุขภาพดีวิถีนาขา จํานวน 50,000 บาท

 - เพื่อจายเปนคาใชจายการดําเนินการโครงการสุขภาพดีวิถีนาขา
โดยมีคาใชจาย เชน โดยจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการใชและการ
ตกแตงสถานที่ คาใชจายในพิธีเปิดและปิด คาวัสดุ เครื่อง
เขียน และอุปกรณ์ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพ์
เอกสารและสิ่งพิมพ์ คาหนังสือสําหรับหรับผูเขารับการฝึก
อบรม คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณ์ตางๆ ในการ
ฝึกอบรม คากระเป่าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสาร สําหรับผูเขารับการ
ฝึกอบรม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คา
อาหาร คายานพาหนะ คาป้ายโครงการ คาใชจายอื่นที่จําเปน
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับ
ที่ 14 พ.ศ. 2562 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่เพิ่ม
เติม แกไข/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 หนา 150
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ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 50,000 บาท

 -เพื่อจายเปนคาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
เชน แอลกอฮอล์ น้ํายาตางๆ เวชภัณฑ์ ถุงมือ สําลี ผาพัน
แผล เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ฯลฯ
 -เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
 1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

งบรายจ่ายอื่น รวม 10,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 10,000 บาท
รายจายอื่น

คาจางตรวจผลทางวิทยาศาสตร์ จํานวน 10,000 บาท

  -เพื่อจายเปนเงินคาจางองค์กร หรือสถาบันที่ทําการตรวจผลทาง
วิทยาศาสตร์ เชน การตรวจหาหนอนไขพยาธิในกากสิ่ง
ปฏิกูล การตรวจวัดสารปนเปอนในแหลงน้ําสาธารณะ เปนตน ให
กับผูดําเนินการใหบริการของเทศบาลตําบลนาขา
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับ
ที่ 14  พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว 1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าและประปา รวม 365,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 365,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 365,000 บาท
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ําและติดตั้งโคมไฟฟ้าสองสวาง
สาธารณะ

จํานวน 365,000 บาท

 -เพื่อจายเปนคาขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ําและติดตั้งโคมไฟฟ้าสอง
สวางสาธารณะ ภายในเขตเทศบาลตําบลนาขา ดังนี้  
(1) เพื่อจายเปนคาขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ําแบบปักเสาพาดสาย 
    1) ซอยเชียงสาพันธ์ บานดงยวด หมู 9 ปักเสาคอนกรีตอัดแรง
ขนาด 8 เมตร จํานวน 10 ตน พาดสายอลูมิเนียม หุมฉนวน
ขนาด 50 ตร.ม. ระบบ 1 เฟส 2 สาย จํานวน 2 เสน
    2) ซอยสังฆ์ทอง บานเหลาศรีจารย์ หมู 10 ปักเสาคอนกรีตอัด
แรง ขนาด 8 เมตร จํานวน 1 ตน พาดสายอลูมิเนียม
หุมฉนวน ขนาด 50 ตร.ม.ระบบ 1 เฟส 2 สาย จํานวน 2 เสน
(2) เพื่อจายเปนคาติดตั้งโคมไฟฟ้าสองสวางสาธารณะ
    1)  ถนนดงไร–ดงยวด บานดงไร หมู 11 ติดตั้งโคมไฟฟ้าสอง
สวางสาธารณะ หลอด LED ขนาด 20 วัตต์ จํานวน 25  โคม
-เปนไปตามพระราชบัญยัติและระเบียบดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบบัท
 ี่ 14 พ.ศ.2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับที่เพิ่ม
เติม แกไข/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 หนา 140–141
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งานสวนสาธารณะ รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 50,000 บาท

 เพื่อจายเปนคาวัสดุการเกษตร เชน ตนไม ปุย วัสดุเพาะชํากลา
ไม  อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช จอบ มีด ฯลฯ เปนตน (กองชาง)
-เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2 /ว 0444 ลงวัน
ที่ 24 มกราคม 2561
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2 /ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ์ 2562

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 670,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 550,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 450,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาบริการกําจัดขยะมูลฝอย จํานวน 420,000 บาท

 -เพื่อจายเปนคาบริการกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน/ขยะติดเชื้อ ให
แก เทศบาลนครอุดรธานี ฯลฯ
 -เปนไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับ
ที่ 14 พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบ
รอยของบานเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
3) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ
.2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0263
 ลงวันที่ 16 มกราคม 2561
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 627 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
 -เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่เพิ่ม
เติม แกไข/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 หนา 144
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดการขยะที่ตนทาง จํานวน 30,000 บาท

 -เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการจัดการขยะที่
ตนทาง โดยจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตง
สถานที่ คาใชจายในพิธีเปิดและปิดคาวัสดุ เครื่องเขียนและ
อุปกรณ์ คาประกาศนียบัตรคาถายเอกสาร คาพิมพ์เอกสารและสิ่ง
พิมพ์ คาหนังสือสําหรับหรับผูเขารับการฝึกอบรมคาใชจายในการ
ติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณ์ตางๆ ในการฝึกอบรม คากระเป่า
หรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสาร สําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คายาน
พาหนะ คาป้ายโครงการคาใชจายอื่นที่จําเปน
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและประกาศ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแกไขเพิ่มเติมจน
ถึง ฉบับที่14 พ.ศ.2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557
3) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบ
รอยของบานเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
4) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ
.2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ฉบับที่เพิ่ม
เติม แกไข/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 หนา 144
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ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุอื่น จํานวน 100,000 บาท

 -เพื่อจายเปนคาวัสดุอื่น เชน ถังขยะแบบยางรถยนต์ ถังขยะแบบ
พลาสติกประเภทตางๆ ฯลฯ
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแกไขเพิ่มเติมจน
ถึง ฉบับที่14 พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบ
รอยของบานเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
3) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ
.2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ์ 2562

งบลงทุน รวม 120,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 120,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางบอบาดาลพรอมซับเมิร์สสูบน้ํา จํานวน 120,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาเจาะบอบาดาลเสนผาศูนย์กลางขนาด 6
 นิ้ว พรอมติดตั้งซับเมิร์สสูบน้ํา ขนาดไมนอยกวา 1 แรงมา เพื่อ
แกไขปัญหาการขาดแคลนน้ําที่บอบําบัดสิ่งปฏิกูลและดูแลตนไม
สวนเฉลิมพระเกียรติ และมีน้ําสะอาดใชอุปโภคที่บอบําบัดสิ่ง
ปฏิกูล ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลนาขา
-เปนไปตามพระบัญญัติ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแกไขเพิ่มเติมจน
ถึง ฉบับที่14 พ.ศ.2562
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่ม
เติม แกไข/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 หนา 145
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 1,332,300 บาท

งบบุคลากร รวม 1,121,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,121,300 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 901,800 บาท

 -เพื่อจายเปนเงินเดือนขาราชการหรือพนักงานสวนทอง
ถิ่น ตําแหนง ผูอํานวยการกอง หัวหนาฝ่ายพัฒนาชุมชน และเจา
พนักงานธุรการ โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน
-เปนไปตามพระราชบัญญัติและหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก. อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

 -เพื่อจายเปนเงินประจําของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น
ตําแหนง ผูอํานวยการกอง และหัวหนาฝ่ายพัฒนาชุมชน โดย
คํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก. อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 143,600 บาท

 -เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจตําแหนง ผูชวย
เจาพนักงานพัฒนาชุมชน โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน
-เปนไปตามพระราชบัญญัติและหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542
2) หนังสือสํานักงน ก.จ. ก.ท. และ ก. อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 15,900 บาท

 -เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจางตาม
ภารกิจ ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานพัฒนาชุมชน โดยคํานวณตั้ง
จายไวไมเกิน 12 เดือน
-เปนไปตามพระราชบัญญัติละหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก. อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 203,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 10,000 บาท

 -เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของขาราชการหรือ
พนักงานสวนทองถิ่น ที่มีสิทธิที่เบิกจายไดตามระเบียบ
-เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563

ค่าใช้สอย รวม 148,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาปฏิบัติงาน จํานวน 108,000 บาท

 -เพื่อจายเปนคาจางเหมาปฏิบัติงานจัดทําเอกสาร ขอมูลระบบ
สารสนเทศการจัดการฐานขอมูลผูสูงอายุ คนพิการ ผูป่วย
เอดส์ จัดทําขอมูลเด็กแรกเกิด การจัดทําเอกสารการเบิกจาย
เงิน และงานบริการอื่นที่เขาลักษณะงานประเภทนี้
-เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว4044
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 15,000 บาท

 -เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการของขาราชการ
หรือพนักงานสวนทองถิ่นและพนักงานจาง เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดิน
ทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนาม
บิน คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น(ฉบับที่2) พ.ศ.2559 และแกไขเพิ่ม
เติม

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 15,000 บาท

 -เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมตางๆ ของขาราชการ
หรือพนักงานสวนทองถิ่น และพนักงานจาง กองสวัสดิการสังคม
-เปนไปตามระเบียบ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น(ฉบับที่2)พ.ศ.2559 และแกไขเพิ่ม
เติม

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

 -เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินที่ชํารุดเสีย
หาย เพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ เชน คอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ โทรทัศน์ และทรัพย์สินอื่นที่จํา
เปนตองบํารุงรักษาและซอมแซม
-เปนไปตามหนังสือ ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2 /ว 254 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2563
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3 /ว 6046 ลงวัน
ที่ 19 ตุลาคม 256
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ค่าวัสดุ รวม 45,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

 -เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงานเชน กระดาษ ดินสอ ปากกา ไม
บรรทัดยางลบ คลิป ลวดเย็บ กาว แฟ้ม แบบพิมพ์ ตรา
ยาง ซอง สิ่งพิมพ์ที่ไดจากการซื้อหรือจางพิมพ์ ตะแกรงวาง
เอกสาร เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กระดาน
ไวท์บอร์ด แผนป้ายตางๆ เครื่องคํานวณเลข ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 10,000 บาท

 -เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันดีเซล น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2563

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท

  -เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน อุปกรณ์บันทึก
ขอมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผนกรอง
แสง แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป เมาส์  เครื่องอานและ
บันทึกขอมูลแบบตางๆ เครื่องอานขอมูลแบบซีดีรอม โปรแกรม
คอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์มีราคาไมเกิน 20,000 บาท ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
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งบลงทุน รวม 8,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 8,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึก (Lnkjet) จํานวน 8,000 บาท

 -เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)จํานวน 1 เครื่องจัดซื้อตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ของกระทรวงดิจิ
ตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีรายละเอียดคุณลักษณะฯดังนี้
-เปนอุปกรณ์ที่มีความสามารถเปน Printer, Copier Scanner 
และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน -เปนเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer)จากโรงงานผูผลิต 
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi 
-มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดําสําหรับกระดาษA4 ไมนอยกวา 15
หนาตอนาที (ppm)หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm)
-สามารถสแกนเอกสาร ขนาดA4 (ขาวดํา-สี)ได -มีความละเอียด
ในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา 1,200x600หรือ600x1,200 dpi - 
มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) - สามารถ
ถายสําเนาเอกสารไดทั้งสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา -สามารถยอ
และขยายได 25ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ -มีชองเชื่อตอ (lnterface)
แบบ USB 2.0 หรือดีกวาจํานวนไมนอยกวา 1 ชอง -มีชองเชื่อตอ
ระบบเครือขาย (Network  lnterface) แบบ 10/100Base-T 
หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชองหรือ สามารถใชงานผาน
เครือขายไรสาย Wi-Fi (IEEE 082.11b,g,n)ได
-มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน
-สามารถใชไดกับ A4,Letter,Legal และสามารถกําหนดขนาด
กระดาษเองได
-เปนไปตามหนังสือ ดังนี้
1)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2 /ว0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม  2561 
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 300,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 300,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการชวยเหลือประชาชนผูประสบปัญหาทางสังคม จํานวน 100,000 บาท

 -เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการชวยเหลือ
ประชาชน ผูไดรับความเดือดรอนหรือประสบปัญหาทาง
สังคม โดยจายเปนคาใชจายดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับ
ที่ 14 พ.ศ.2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2560 และที่แกไขเพิ่มเติม
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับที่เพิ่ม
เติม แกไข/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 หนา 174 

โครงการเตรียมความพรอมเขาสูสังคมผูสูงอายุ จํานวน 50,000 บาท

 -เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการเตรียมความ
พรอมเขาสูสังคมผูสูงอายุ โดยจายเปนคาตกแตงสถานที่อบรม คา
ใชจายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรมคาวัสดุ อุปกรณ์ คา
ประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ คา
ใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณ์ตางๆ คากระเป่าหรือสิ่ง
ที่ใชบรรจุเอกสาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณ
วิทยากร คาอาหาร คายานพาหนะ คาป้ายโครงการ ฯลฯ
-เปนไปตามระราชบัญญัติ และระเบียบดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับ
ที่ 14 พ.ศ.2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ขและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับที่เพิ่ม
เติม แกไข/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 หนา 173
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โครงการโรงเรียนผูสูงอายุ “โรงเรียนพลังสรางสุขผูสูงอายุ” จํานวน 50,000 บาท

 -เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการโรงเรียนผูสูง
อายุ “โรงเรียนพลังสรางสุขผูสูงอายุ” โดยจายเปนคาตกแตง
สถานที่อบรม คาใชจายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม คาวัสดุ
อุปกรณ์ คาประกาศ นียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพ์เอกสารและ
สิ่งพิมพ์ คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณ์ตางๆ คา
กระเป่าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
สมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คายานพาหนะ คาป้าย
โครงการ ฯลฯ 
-เปนไปตามระราชบัญญัติ และระเบียบดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับ
ที่ 14 พ.ศ.2562
2) รระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ขและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับที่เพิ่ม
เติม แกไข/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 หนา 173

โครงการสงเสริมและพัฒนาคนพิการ จํานวน 50,000 บาท

 -เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการสงเสริมและ
พัฒนาคนพิการ โดยจายเปนคาตกแตงสถานที่อบรม คาใชจายใน
พิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม คาวัสดุ อุปกรณ์ คาประกาศนีย
บัตร คาถายเอกสาร คาพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ คาใชจายในการ
ติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณ์ตางๆ คากระเป่าหรือสิ่งที่ใชบรรจุ
เอกสาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คา
อาหาร คายานพาหนะ คาป้ายโครงการ ฯลฯ
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับ
ที่ 14 พ.ศ.2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ขและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับที่เพิ่ม
เติม แกไข/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 หนา 171
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โครงการสงเสริมอาชีพระยะสั้น จํานวน 50,000 บาท

 -เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงกาสงเสริมอาชีพ
ระยะสั้น โดยจายเปนคาตกแตงสถานที่อบรม คาใชจายในพิธีเปิด
และปิดการฝึกอบรม คาวัสดุ อุปกรณ์ คาประกาศนียบัตร คาถาย
เอกสาร คาพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ คาใชจายในการติดตอสื่อ
สาร คาเชาอุปกรณ์ตางๆ คากระเป่าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสาร  คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คายาน
พาหนะ คาป้ายโครงการ ฯลฯ
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแกไขเพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 14 พ.ศ.2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ขและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับที่เพิ่ม
เติม แกไข/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 หนา 182

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ รวม 128,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 128,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 128,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการสนับสนุนการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ จํานวน 80,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนประเพณีบุญบั้งไฟใหกับคณะกรรมการ
หมูบานในเขตเทศบาลจํานวน 8 หมูบานๆ ละ 10,000 บาท
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ.2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย เงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่มเติม
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่เพิ่ม
เติม แกไข/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 หนา 154
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โครงการสนับสนุนการจัดงานประเพณีบุญมหาชาติ จํานวน 48,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนการจัดงานประเพณี
บุญมหาชาติ(บุญเผวส) ใหกับคณะกรรมการหมูบานในเขต
เทศบาลตําบลนาขาจํานวน 8 หมูบานๆ ละ 6,000 บาท
-เปนไปตามพระราชบัญญัติและระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ.2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย เงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่มเติม
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่เพิ่ม
เติม แกไข/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 หนา 154

งานกีฬาและนันทนาการ รวม 170,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 170,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดการแขงขันกีฬาประชาชนและเยาวชน จํานวน 120,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาดําเนินการโครงการจัดการแขงขันกีฬาประชาชน
และเยาวชนโดยจายเปนเงินรางวัล ถวยรางวัล ของรางวัล ชุด
กีฬา คาตอบแทนกรรมการตัดสินกีฬา คาตอบแทนเจาหนาที่
ประจําสนาม คาน้ําแข็งและน้ําดื่ม คาจัดสถานที่การแขงขัน คาใช
จายในพิธีเปิด-ปิดการแขงขัน และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน 
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้  
 1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ.2562
 2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) ฉบับที่เพิ่ม
เติม แกไข/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 หนา 163
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โครงการพัฒนาทักษะดานกีฬาแกเด็กและเยาวชน จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝึกอบรม ไดแก คาอาหาร คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาประกาศนียบัตร คา
เอกสารสิ่งพิมพ์ คาอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์ประกอบการฝึก คา
จัดสถานที่การฝึกอบรมและคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน
-เปนไปตามพระราชบัญญัติและระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ.2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) ฉบับที่เพิ่ม
เติม แกไข/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 หนา 162

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 140,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 130,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง จํานวน 120,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานสืบสาน
ประเพณีลอยกระทงเชน คาตอบแทนกรรมการจัดสินการประกวด
ประเภทตางๆ เงินรางวัลการประกวด ของรางวัล คาเชาเครื่อง
เสียง คาจัดและตกแตงสถานที่ คาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ คา
พลุ ตะไล คาจางการแสดงประเภทตางๆ และคาใชจายอื่นที่จํา
เปนตลอดโครงการ
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ.2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 หนา 153
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โครงการสงเสริมประเพณีและภูมิปัญญาทองถิ่น จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดขบวนแหบายศรีวัฒนธรรมดีศรี
อุดรธานีโดยเทศบาลตําบลนาขารวมกับเทศบาลในเขตจังหวัด
อุดรธานีในงานประเพณีทุงศรีเมืองและคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ของ (สํานักปลัดเทศบาล)
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแกไขเพิ่มเติมจน
ถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ.2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่เพิ่ม
เติม แกไข/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 หนา 153

งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการสงเสริมประเพณีและภูมิปัญญาทองถิ่น จํานวน 10,000 บาท

 -เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนตามโครงการสงเสริมประเพณีและ
ภูมิปัญญาทองถิ่น กิจกรรมงานประเพณีทุงศรีเมืองอุดรธานีใหกับ
ที่ทําการปกครองอําเภอเมืองอุดรธานี (สํานักปลัดเทศบาล)
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับ
ที่14 พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่มเติม
-ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่เพิ่ม
เติม แกไข/เปลี่ยนปลงครั้งที่ 4 หนา 153
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งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 220,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 220,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 220,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหลงทองเที่ยว จํานวน 100,000 บาท

 -เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์แหลงทองเที่ยวเชน คาพันธุ์พืช คาปุย คาวัสดุอุปกรณ์การ
เกษตร คาป้าย คากระถางตนไม ดินปลูกและคาใชจายอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ (สํานักปลัดเทศบาล)
-เปนไปตามพระราชบัญญัติและระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ.2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่เพิ่ม
เติม แกไข/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 หนา 181

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูการทองเที่ยวเชิงเกษตร จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการแลกเปลี่ยนเรียน
รูการทองเที่ยวเชิงเกษตร เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาป้าย คาวัสดุ เครื่องเขียน และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ของ (สํานักปลัดเทศบาล)
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ.2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่เพิ่ม
เติม แกไข/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 หนา 181
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โครงการออนซอนวิถีอีสาน สืบสานผาหมี่ขิดบานนาขา จํานวน 100,000 บาท

 -เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการออนซอนวิถี
อีสาน สืบสานผาหมี่ขิดบานนาขา เชน คาบํารุงสถานที่ คาวัสดุ
อุปกรณ์ คาจัดและตกแตงสถานที่ คาการแสดง คาจางเหมา
ประชาสัมพันธ์งาน คาใชจายในการประกวดหรือแขงขัน คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาป้าย และคาใชจายอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ (สํานักปลัดเทศบาล)
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแกไขเพิ่มเติมจน
ถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ.2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดงาน การจัดการแขง
ขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่เพิ่ม
เติม แกไข/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 หนา 180

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 3,672,200 บาท

งบบุคลากร รวม 2,971,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,971,600 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,802,100 บาท

 -เพื่อจายเปนเงินเดือนของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น
ตําแหนง ผูอํานวยการกอง หัวหนาฝ่ายแบบแผนและกอ
สราง วิศวกรโยธา ชํานาญการ นายชางไฟฟ้า ชํานาญงาน นาย
ชางโยธา ชํานาญงาน โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก. อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 152,400 บาท

 -เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของขาราชการหรือพนักงานสวน
ทองถิ่น ตําแหนง ผูอํานวยการกอง หัวหนาฝ่ายแบบแผนและกอ
สรางโดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก. อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 262,600 บาท

 -เพื่อจายเปนคาจางลูกจางประจํา ตําแหนง ผูชวยชางไฟฟ้า โดย
คํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก. อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 719,700 บาท

 -เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผู
ชวยชางโยธา พนักงานขับรถกระเชาไฟฟ้า ผูชวยเจาพนักงาน
ธุรการ และพนักงานจางทั่วไป ตําแหนง คนงานทั่วไป 2
 อัตรา และ ตําแหนง คนงานจางเหมาจํานวน 3 อัตรา โดย
คํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก. อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 34,800 บาท

   -เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจาง
ตามภารกิจ จํานวน 1 อัตรา และพนักงานจางทั่วไป จํานวน 2
 อัตรา   โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน
-เปนไปตามพระราชบัญญัติและหนังสือ ดังนี้
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก. อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

งบดําเนินงาน รวม 678,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 128,000 บาท
คาเชาบาน จํานวน 108,000 บาท

   -เพื่อจายเปนคาเชาบานของขาราชการหรือพนักงานสวนทอง
ถิ่น ที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ กําหนดโดยคํานวณตั้งจายไวไม
เกิน 12 เดือน
-เปนไปตามระเบียบ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่4) พ.ศ.2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 20,000 บาท

  -เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของขาราชการหรือ
พนักงานสวนทองถิ่นที่มีสิทธิที่เบิกจายไดตามระเบียบ
-เปนไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563 
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ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คางจางเหมาบริการ จํานวน 30,000 บาท

  -เพื่อจายเปนคาจางเหมาบุคคลภายนอก และจางใหดําเนินการ
ตางๆ ตามความจําเปน เชน คาจางเหมาบริการ คาธรรมเนียม
ตางๆ คาบํารุงรักษาหมอแลงไฟฟ้า คาติดตั้งไฟฟ้า คาติดตั้งมิเตอร์
ไฟฟ้าสาธารณะ คาแกกระแสไฟฟ้าขัดของ คาติดตั้งประปา คา
ปรับปรุงระบบประปา คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบ
ประปา ฯลฯ 
-เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120
 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 10,000 บาท

  -เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการของขาราชการ
หรือพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจางประจํา และพนักงาน
จาง เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการ
จอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมใน
การใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ และคาใชจายอื่นที่จําเปน
-เปนไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น(ฉบับที่2) พ.ศ.2559 และแกไขเพิ่ม
เติม

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

 -เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมตางๆ ของขาราชการ
หรือพนักงานสวนทองถิ่น และพนักงานจาง กองชาง
-เปนไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น(ฉบับที่2)พ.ศ.2559 และแกไขเพิ่ม
เติม
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

  -เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินที่ชํารุดเสีย
หาย เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ เชน เครื่อง
คอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ เครื่องปรับอากาศ รถยนต์รถ
จักรยานยนต์ และทรัพย์สินอื่นที่จําเปนตอง บํารุงรักษาและซอม
แซม
-เปนไปตามหนังสือ ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2563
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6046 ลงวันที่ 19
 ตุลาคม 2561

ค่าวัสดุ รวม 450,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

 -เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานัก
งาน เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไมบรรทัด ยางลบ คลิป
 เป๊ก เข็มหมุด เทปพีวีซีแบบใส ลวดเย็บ กระดาษ กาว แฟ้ม แบบ
พิมพ์ ตรายาง ซอง สิ่งพิมพ์ที่ไดจากการซื้อหรือจางพิมพ์ ตะแกรง
วางเอกสาร น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชน เครื่องตัด
กระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กระดานไวท์บอร์ด แผนป้าย
ตางๆ เครื่องคํานวณเลข ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 250,000 บาท

 -เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ไดแก ฟิวส์ หลอด
ไฟฟ้า บัลลาสต์ สตาร์ทเตอร์ สายไฟฟ้า เทปพันสายไฟ สวิทซ์
ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า คัตเอาท์ เซอร์กิตเบรกเกอร์ ฯลฯ 
 -เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
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วัสดุกอสราง จํานวน 50,000 บาท

 -เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสราง ไดแก ไมตางๆ น้ํามัน
ทา ทินเนอร์ สี แปรงทาสี หิน ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์
บล็อก กระเบื้อง ตะปู คอน คีม ชะแลง จอบ เสียม ขวาน สวาน เล
 ื่อย เหล็กเสน เหล็กแผน ตลับเมตร ลูกดิ่ง ทอน้ํา อุปกรณ์
ประปา ลวดเชื่อม สีสเปย์ ยางมะตอยสําเร็จรูป ฯลฯ เปนตน
-เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

 -เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรี่ ยาง
นอก ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับปน น้ํามันเบรก หัวเทียน นอต
และสกรู กระจกมองขางรถยนต์ หมอน้ํารถยนต์ คีมลอค ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

 -เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันดีเซล น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2563
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วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 5,000 บาท

 -เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องแตงกาย เชน เครื่องแบบ เสื้อ กางแกง
ผา ถุงเทา รองเทา เข็มขัด ผาผูกคอ ฯลฯ 
-เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาวัสดุ เครื่อง
แตงกายของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2560
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ์ 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

 -เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน อุปกรณ์บันทึกขอมูล เทป
บันทึกขอมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร์ แผนกรองแสง แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป
 เมาส์ เครื่องกระจายสัญญาณ แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครื่อง
อานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เครื่องอานขอมูลแบบซีดี
รอม โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์มีราคาไมเกิน 20,000
 บาท ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
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งบลงทุน รวม 22,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 22,600 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน จํานวน 22,600 บาท

 -เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนแบบติด
ผนังขนาด 18,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง จัดซื้อตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์
- เปนไปตามหนังสือ ดังนี้
 1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นดวนที่สุดที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่ เพิ่ม
เติม แกไข/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 หนา 199

งานก่อสร้าง รวม 6,102,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

 -เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินที่ชํารุดเสีย
หาย เชน ไฟกระพริบ เครื่องหมายสัญญาณจราจรตางๆ ในเขต
เทศบาลตําบลนาขา ฯลฯ ที่จําเปนตองบํารุงรักษาและซอมแซม
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2563
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6046 ลงวันที่ 19
 ตุลาคม 2561
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งบลงทุน รวม 6,002,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,375,500 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร

รถแทรกเตอร์ จํานวน 1,200,000 บาท

 -เพื่อจายเปนคาจัดซื้อรถแทรกเตอร์  ขนาดไมต่ํากวา 50 แรงมา
พรอมติดตั้งอุปกรณ์ตัดหญาและอุปกรณ์กวาดถนนหรือ
ผิวถนนจํานวน 1 คัน จัดซื้อนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ตาม
ราคาทองตลาด เนื่องจากมีความจําเปนตองใชในการตัดหญา
บริเวณไหลทางและกวาดถนน ภายในเขตเทศบาลตําบลนาขา
-เปนไปตามพระราชบัญญัติและหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พงศ.2496และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ.2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 0444 ลงวัน
ที่ 24 มกราคม 2561
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่เพิ่ม
เติม แกไข/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 หนา 198

เลื่อยโซยนต์ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเลื่อยโซยนต์ เครื่องยนต์เบนซิน ปริมาตร
กระบอกสูบไมนอยกวา 30 ซีซี กําลังแรงมาไมนอยกวา 2 แรง
มา ความยาวบาร์โซไมนอยวา 18 นิ้ว จํานวน 1 ตัว จัดซื้อนอก
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ตามราคาทองตลาด เนื่องจากมีความ
จําเปนตองใชในการตัดแตงกิ่งไมตามแนวสายไฟฟ้า ภายในเขต
เทศบาลตําบลนาขา
-เปนไปตามพระราชบัญญัติและหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับ
ที่ 14  พ.ศ.2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 0444 ลงวัน
ที่ 24 มกราคม 2561
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่ เพิ่ม
เติม แกไข/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 หนา 199

วันที่พิมพ์ : 30/3/2565  12:58:10 หนา : 106/123



ครุภัณฑ์กอสราง

โครงการติดตั้งป้ายบอกชื่อถนน/หมูบาน จํานวน 30,000 บาท

 -เพื่อจายเปนคาจัดซื้อและติดตั้งป้ายชื่อถนน ซอยตางๆและป้าย
ชื่อหมูบาน ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลนาขา
-เปนไปตามพระราชบัญญัติและหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับ
ที่ 14  พ.ศ.2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่ เพิ่ม
เติม แกไข/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 หนา 131

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

โครงการติดตั้งระบบตรวจจับและควบคุมการใชพลังงานไฟฟ้า
อัจฉริยะ (PEA IHAPM)

จํานวน 250,000 บาท

 -เพื่อจายเปนคาจัดซื้อและติดตั้งระบบตรวจจับและควบคุมการใช
พลังงานไฟฟ้าอัจฉริยะ(PEA IHAPM) สําหรับใชงานภายในอาคาร
สํานักงานเทศบาลตําบลนาขา
-เปนไปตามพระราชบัญญัติและหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ.2496 และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับ
ที่ 14 พ.ศ.2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่เพิ่ม
เติม แกไข/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 หนา 141
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โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าดวยเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar 
Rooftop)

จํานวน 420,000 บาท

 -เพื่อจายเปนคาจัดซื้อและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าดวยเซลล์แสง
อาทิตย์ ขนาด 10 กิโลวัตต์ สําหรับใชงานภายในอาคารสํานักงาน
เทศบาลตําบลนาขา
- เปนไปตามพระราชบัญญัติและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไขเพิ่มเติม
ถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 0444 ลงวัน
ที่ 24 มกราคม 2561
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่เพิ่ม
เติม แกไข/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 หนา 141

โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรและเครื่องหมายจราจร จํานวน 300,000 บาท

 -เพื่อจายเปนคาจัดซื้อและติดตั้งสัญญาณไฟจราจรและเครื่อง
หมายจราจรในเขตชุมชนทั้ง 8 ชุมชน จํานวน 20 จุด
 ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลนาขา
-เปนไปตามพระราชบัญญัติและหนังสือดังนี้
1) พระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ.2496 และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับ
ที่ 14 พ.ศ.2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 0444 ลงวัน
ที่ 24 มกราคม 2561
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่ เพิ่ม
เติม แกไข/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 หนา 131
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ครุภัณฑ์โรงงาน

เครื่องเจียร์ไฟฟ้า จํานวน 5,500 บาท

 - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องเจียร์ไฟฟ้า  กําลังไฟฟ้าไมนอย
กวา 1,000 วัตต์ ความเร็วรอบไมนอยกวา 10,000 รอบตอ
นาที สามารถใชกับใบเจียร์ขนาดเสนผานศูนย์กลางไมนอยกวา 4
 นิ้ว จํานวน 1 ตัว จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
- เปนไปตามหนังสือ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 0444 ลงวัน
ที่ 24 มกราคม 2561
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่เพิ่ม
เติม แกไข/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 หนา 199

ครุภัณฑ์อื่น

โครงการติดตั้งกระจกโคงจราจร จํานวน 150,000 บาท

 -เพื่อจายเปนคาจัดซื้อและติดตั้งกระจกโคงจราจรทุกชุมชน ใน
เขตเทศบาลตําบลนาขา ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลนาขา
-เปนไปตามพระราชบัญญัติและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ.2496 และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับ
ที่ 14 พ.ศ.2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 0444 ลงวัน
ที่ 24 มกราคม 2561
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่ เพิ่ม
เติม แกไข/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 หนา 131
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,626,500 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยชานนท์ บานดงไร หมูที่ 11 จํานวน 222,000 บาท

 -เพื่อจายเปนกอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 3.00 ม
. ยาว 137.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ดําเนินการไมนอย
กวา 411.00 ตร.ม. พิกัดจุดเริ่มตน
โครงการ E266918 N1939656  จุดสิ้นสุด
โครงการ E266891 N1939540 พรอมป้ายโครงการ จํานวน 1
 ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลนาขา 
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับ
ที่ 14 พ.ศ.2562
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับที่เม
เติม แกไข/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 หนา 129

โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยเทพเทวานาคาเทวี บานนาขา หมูที่ 
1

จํานวน 261,000 บาท

 -เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 4.00 ม. ความ
ยาวไมนอยกวา 122.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ดําเนินการ
ไมนอยกวา 488.00 ตร.ม. พิกัดจุดเริ่มตน
โครงการ E266715 N1942221จุดสิ้นสุด
โครงการ E266812 N1942311 พรอมป้ายโครงการ จํานวน 1
 ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลนาขา
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับ
ที่ 14 พ.ศ.2562
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่เพิ่ม
เติม แกไข/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 หนา 128
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โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยบุญประสงค์ 1 บานดงไร หมูที่ 11 จํานวน 46,000 บาท

 -เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 4.00 ม
.ยาว 21.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ดําเนินการไมนอย
กวา 84.00 ตร.ม. พิกัดจุดดําเนินการ E266212 N1939950 ตาม
แบบแปลนเทศบาลตําบลนาขา  
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับ
ที่ 14 พ.ศ.2562
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับที่เพิ่ม
เติม แกไข/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 หนา 129 

โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยวะจีประสี บานนาเหลาคํา หมูที่ 12 จํานวน 136,000 บาท

 -เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 4.00 ม
.ยาว 63.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ดําเนินการไมนอย
กวา 252.00  ตร.ม. พิกัดจุดเริ่มตน
โครงการ E267427 N1940064  จุดสิ้นสุด
โครงการ E267387 N1940072  พรอมป้ายโครงการ จํานวน 1
 ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลนาขา  
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับ
ที่ 14 พ.ศ.2562
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่เพิ่ม
เติม แกไข/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 หนา 130

โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยสารีวงษ์ บานนาขา หมูที่ 1 จํานวน 87,000 บาท

 -เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 3.00 ม
.ยาว 54.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ดําเนินการไมนอย
กวา 162.00 ตร.ม. พิกัดจุดเริ่มตน
โครงการ E267065 N1941393 จุดสิ้นสุด
โครงการ E267103 N1941439 ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลนา
ขา
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับ
ที่ 14 พ.ศ.2562
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่เพิ่ม
เติม แกไข/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 หนา 129
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โครงการกอสรางถนน คสล. พรอมวางทอระบายน้ํา คสล. พรอมบอ
พัก ซอยหอพัก บานดงไร หมูที่ 11

จํานวน 130,300 บาท

 -เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 3.00 ม
. ยาว 44.00 ม. หนา 0.15 ม. พรอมวางทอระบายน้ําขนาดเสน
ผานศูนย์กลาง 0.30 ม. พรอมบอพัก ความยาวรวมไมนอยกวา 53
 ม.พิกัดจุดเริ่มตนโครงการ E266081 N1939154 จุดสิ้นสุด
โครงการ E266100 N1939204 พรอมป้ายโครงการ  จํานวน 1
 ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลนาขา
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับ
ที่ 14 พ.ศ.2562
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับที่เพิ่ม
เติม แกไข/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 หนา 130

โครงการบํารุงรักษาถนนงานเสริมผิวทางดวยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ถนนสายทางบานถอนใหญ-ลําหวยเปรม บานถอนใหญ หมูที่ 7

จํานวน 441,000 บาท

 -เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาถนนงานเสริมผิวทางปูทับดัว
ยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิวการจราจรกวาง 5.00 ม
. ยาว 300.00 ม. หรือมีพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 1,500.00 ตร
.ม. พิกัดจุดเริ่มตน E268813 N1941317 พิกัดจุดสิ้นสุด
โครงการ E268738 N1941082 พรอมป้ายโครงการ จํานวน 1
 ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลนาขา
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับ
ที่ 14 พ.ศ.2562
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับที่เพิ่ม
เติม แกไข/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 หนา 129
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โครงการปรับปรุงซอมแซมถนน คสล. ซอยไพโรจน์ภิมุข บานนาขา 
หมูที่ 1

จํานวน 414,000 บาท

 -เพื่อจายเปนคาปรับปรุงซอมแซมถนน คสล. ขนาดพื้นที่ดําเนิน
การไมนอยกวา 670.00 ตร.ม. ความหนา 15.00 ซม. 
พิกัดจุดเริ่มตนโครงการ E266481 N1941097 จุดสิ้นสุด
โครงการ E266240 N1941132 พรอมป้ายโครงการ จํานวน 1
 ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลนาขา
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับ
ที่ 14 พ.ศ.2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับที่เพิ่ม
เติม แกไข/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 หนา 128

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนน สายทางหลังตลาดบานดงไร หมู 11- 
ซอยนาเหลาคํา 1 หมูที่ 12

จํานวน 112,000 บาท

 -เพื่อจายเปนคารื้อและปรับปรุงถนน คสล. โดยมีพื้นที่ดําเนินการ
ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว 50.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่
ดําเนินการไมนอยกวา 200.00 ตร.ม.พิกัดจุดดําเนิน
การ E266658 N1940088 พรอมป้ายโครงการ จํานวน 1
 ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลนาขา  
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับ
ที่ 14 พ.ศ.2562
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับที่เพิ่ม
เติม แกไข/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 หนา 130 
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โครงการปรับปรุงถนน คสล.แบบปูทับดวยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ถนนสายทุงตูมตํา-ถนนมิตรภาพ บานนาขา หมูที่ 1

จํานวน 266,000 บาท

 -เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนน คสล. ปูทับดวยแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ขนาดผิวการจราจรกวาง 4.00 ม. ยาว 225.00 ม. 
หนา 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 900  ตร.ม. พิกัด
จุดเริ่มตนโครงการ E267079  N1941365 จุดสิ้นสุด
โครงการ  E267018  N1941298 พรอมป้ายโครงการ  
จํานวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลนาขา
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับ
ที่ 14 พ.ศ.2562
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับที่เพิ่ม
เติม แกไข/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 หนา 130

โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. พรอมบอพัก สายทางโพธิ์ทอง-ซอย
วรรณไสย บานดงยวด หมูที่ 9

จํานวน 462,000 บาท

 -เพื่อจายเปนคาวางทอระบายน้ํา คสล. ขนาดเสนผานศูนย์
กลาง 0.30 ม. พรอมบอพัก คสล. ความยาวรวมไมนอย
กวา 280.00 ม. พิกัดจุดเริ่มตนโครงการ E268701 N1939391
 จุดสิ้นสุดโครงการ E268638 N1939581 พรอมป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลนาขา
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับ
ที่ 14 พ.ศ.2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับที่เพิ่ม
เติม แกไข/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 หนา 128
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โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. พรอมบอพัก สายทางสมาน
มิตร-โชคพัฒนา บานดอนแตง หมู 8

จํานวน 24,600 บาท

 -เพื่อจายเปนคาวางทอระบายน้ํา คสล. ขนาดเสนผานศูนย์
กลาง 0.30 ม. พรอมบอพัก คสล. ความยาวรวมไมนอย
กวา 16.00 ม. พิกัดจุดดําเนินการ E268638  N1942850 ตาม
แบบแปลนเทศบาลตําบลนาข 
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับ
ที่ 14 พ.ศ.2562
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่เพิ่ม
เติม แกไข/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 หนา 128

โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. พรอมบอพัก สายทางสมาน
มิตร-ซอยศรีเชียงใหม บานเหลาศรีจารย์ หมูที่ 10

จํานวน 262,600 บาท

 -เพื่อจายเปนคาวางทอระบายน้ํา คสล. ขนาดเสนผาศูนย์
กลาง0.30 ม. พรอมบอพัก ความยาวรวมไมนอยกวา 174.00 ม
. พิกัดจุดเริ่มตนโครงการ E268959 N1942801 จุดสิ้นสุด
โครงการ E268918 N1942856  พรอมป้ายโครงการจํานวน 1
 ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลนาขา  
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับ
ที่ 14 พ.ศ.2562
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับที่เพิ่ม
เติม แกไข/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 หนา 129
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โครงการวางทอระบายน้ํา คสล.พรอมบอพัก ซอยฝายดงยวด บานดง
ยวด หมูที่ 9

จํานวน 158,300 บาท

 -เพื่อจายเปนคาวางทอระบายน้ํา คสล. ขนาดเสนผาศูนย์
กลาง 0.40 ม. พรอมบอพัก ความยาวรวมไมนอยกวา 100.00 ม
. พิกัดจุดเริ่มตนโครงการ E269106 N1939093 จุดสิ้นสุด
โครงการ E269023 N1939067 พรอมป้ายโครงการ จํานวน 1
 ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลนาขา  
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับ
ที่ 14 พ.ศ 2562
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่เพิ่ม
เติม แกไข/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 หนา 129

โครงการวางทอระบายน้ํา คสล.พรอมบอพัก สายทางซอยโมรา-ซอย
ปู่-ตา บานนาขา หมูที่ 1

จํานวน 289,700 บาท

 -เพื่อจายเปนคาวางทอระบายน้ํา คสล. ขนาดเสนผาศูนย์
กลาง0.40 ม. พรอมบอพัก  ความยาวรวมไมนอยกวา 184.00 ม. 
พิกัดจุดเริ่มตนโครงการ E266493 N1941656 จุดสิ้นสุด
โครงการ E266373  N1941671 พรอมป้ายโครงการ จํานวน 1
 ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลนาขา 
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับ
ที่ 14 พ.ศ.2562
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับที่เพิ่ม
เติม แกไข/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 หนา 128
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โครงการวางทอระบายน้ํา คสล.พรอมบอพัก สายทางมิตรภาพ-ทุง
ตูมคํา(ดานทิศใต) บานนาขา หมูที่ 1

จํานวน 241,600 บาท

 -เพื่อจายเปนคาวางทอระบายน้ํา คสล. ขนาดเสนผานศูนย์
กลาง 0.40 ม. พรอมบอพักความยาวไมนอยวา160.00 ม. พิกัด
จุดเริ่มตนโครงการ E268841 N1939322 จุดสิ้นสุด
โครงการ E268701 N1939293 พรอมป้ายโครงการ จํานวน 1
 ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลนาขา
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับ
ที่ 14 พ.ศ. 2562
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับที่เพิ่ม
เติม แกไข/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 หนา 130

โครงการวางรางระบายน้ําสําเร็จรูป พรอมฝาปิด สายทางซอยเจริญ
กลาง-ซอยตะวันลับฟ้า บานถอนใหญ หมูที่ 7

จํานวน 72,400 บาท

 -เพื่อจายเปนคาวางรางระบายน้ําสําเร็จรูป ขนาด 0.58 x 0.60 ม
. พรอมฝาปิด ความยาวรวมไมนอยกวา 32.00 ม. พิกัดจุดเริ่ม
ตน โครงการ  E268518  N1941958 จุดสิ้นสุด
โครงการ E268486 N1941955 ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลนา
ขา
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับ
ที่ 14 พ.ศ.2562
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับที่เพิ่ม
เติม แกไข/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 หนา 13
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 200,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมการเกษตรแบบชีวภาพ จํานวน 50,000 บาท

 -เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงกาสงเสริมการ
เกษตรแบบชีวภาพ โดยจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการใชและการ
ตกแตงสถานที่อบรมคาใชจายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรมคา
วัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ คาประกาศนียบัตรคาถาย
เอกสาร คาพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ คาหนังสือสําหรับหรับผูเขา
รับการฝึกอบรม คาใชจายในการติดตอสื่อสารคาเชาอุปกรณ์ตางๆ
ในการฝึกอบรม คากระเป่าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสาร สําหรับผูเขา
รับการฝึกอบรม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณ
วิทยากร คาอาหาร คายานพาหนะ คาป้ายโครงการ คาใชจายอื่น
ที่จําเปนสําหรับการจัดทําโครงการ (กองสวัสดิการสังคม)
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับ
ที่ 14 พ.ศ.2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาทีทองถิ่น พ.ศ.2557
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับที่เพิ่ม
เติม แกไข/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 หนา 183
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โครงการสตรีกับวิถีเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 100,000 บาท

 -เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการสตรีกับวิถี
เศรษฐกิจพอเพียง โดยจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการใชและการ
ตกแตงสถานที่อบรม คาใชจายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรมคา
วัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ คาประกาศนียบัตรคาถาย
เอกสาร คาพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ คาหนังสือสําหรับหรับผูเขา
รับการฝึกอบรม คาใชจายในการติดตอสื่อสารคาเชาอุปกรณ์ตางๆ
ในการฝึกอบรม คากระเป่าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสาร สําหรับผูเขา
รับการฝึกอบรม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณ
วิทยากร คาอาหาร คาพาหนะ คาป้ายโครงการ คาใชจายอื่นที่จํา
เปนสําหรับการจัดทําโครงการ (กองสวัสดิการสังคม)
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับ
ที่ 14 พ.ศ.2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาทีทองถิ่น พ.ศ.2557
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับที่เพิ่ม
เติม แกไข/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 หนา 175
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โครงการสรางพื้นที่ตนแบบตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง และ
เกษตรทฤษฎีใหม  ประยุกต์ “โคก  หนอง  นาโมเดล”

จํานวน 50,000 บาท

  -เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการสรางพื้นที่ตน
แบบตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียงและเกษตรทฤษฎีใหม
ประยุกต์ “โคก หนอง นาโมเดล” โดยจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับ
การใชและการตกแตงสถานที่อบรม คาใชจายในพิธีเปิดและ
ปิด การฝึกอบรมคาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ คา
ประกาศนีย บัตร คาถายเอกสาร คาพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ คา
หนังสือสําหรับหรับ ผูเขารับการฝึกอบรม คาใชจายในการติดตอ
สื่อสารคาเชาอุปกรณ์ ตางๆในการฝึกอบรม คากระเป่าหรือสิ่งที่
ใชบรรจุ เอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คายานพาหนะ คาป้าย
โครงการ คาใชจายอื่นที่จําเปนสําหรับการจัดทําโครงการ (กอง
สวัสดิการสังคม)
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ.2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาทีทองถิ่น
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับที่เพิ่ม
เติม แกไข/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 หนา 184
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งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 120,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการ 1 ชุมชน 1 ถนนสวยงาม จํานวน 50,000 บาท

 -เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการ 1 ชุมชน 1
 ถนนสวยงาม โดยจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการใชและการ
ตกแตงสถานที่ คาใชจายในพิธีเปิดและปิด คาวัสดุ เครื่อง
เขียน และอุปกรณ์ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพ์
เอกสารและสิ่งพิมพ์ คาหนังสือสําหรับหรับผูเขารับการฝึก
อบรม คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณ์ตางๆ ในการ
ฝึกอบรม คากระเป่าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสาร สําหรับผูเขารับการ
ฝึกอบรม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คา
อาหาร คายานพาหนะ คาป้ายโครงการ คาใชจายอื่นที่จํา
เปน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและประกาศ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแกไขเพิ่มเติมจน
ถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ.2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาทีทองถิ่น พ.ศ.2557
3) ะเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
4) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบ
รอยของบานเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
5) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ
.2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติม แกไข/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 หนา 143
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โครงการปลูกตนไมรักษ์ป่าชุมชน จํานวน 20,000 บาท

 -เพื่อจายเปนคาใชจายการดําเนินการโครงการปลูกตนไมรักษ์ป่า
ชุมชนเชน คาอาหาร คาอาหารอาหารวางและเครื่องดื่ม คาป้าย
โครงการ คาจัดซื้อตนไม อุปกรณ์การปลูก ปุย และคาใชจายอื่นที่
จําเปน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับ
ที่ 14  พ.ศ. 2562 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาทีทองถิ่น พ.ศ.2557
3) ะเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติม แกไข/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 หนา 142

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช จํานวน 20,000 บาท

 -เพื่อจายเปนคาใชจายการดําเนินการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืช เชน คาอาหาร คาอาหารอาหารวางและเครื่องดื่ม คาป้าย
โครงการ คาจัดซื้อตนไม อุปกรณ์การปลูก ปุย และคาใชจายอื่นที่
จําเปน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับ
ที่ 14 พ.ศ.2562 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาทีทองถิ่น พ.ศ.2557
3) ะเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.6/ว
 1470 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2560
5)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 1425 ลงวันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2562
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติม แกไข/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 หนา 142
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ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท

  -เพื่อจายเปนคาวัสดุการเกษตร เชน ตนไม ปุย วัสดุเพาะชํากลา
ไม อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช จอบ มีด ฯลฯ เปนตน (กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 
-เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริ มการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2 /ว 0444 ลงวัน
ที่ 24 มกราคม 2561
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2 /ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ์ 2562
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