
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตําบลนางัว
อําเภอ นําโสม   จังหวัดอุดรธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 76,842,300 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 10,286,420 บาท
งบบุคลากร รวม 7,720,920 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,848,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 725,760 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือน  นายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรีตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทน
อืน  ของนายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรีฯ พ.ศ.2554และ(ฉ2)พ.ศ
.2557  เป็นเงิน  725,760  บาท  (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัว
ไป-งานบริหารงานทัวไป)

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรี  รอง
นายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน  เงินค่า
ตอบแทน  และประโยชน์ตอบแทนอย่างอืน  ของนายกเทศมนตรี   รอง
นายกเทศมนตรีฯพ.ศ.2554(ฉ2) พ.ศ.2557
  (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป-งานบริหารงานทัวไป)

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี   รองนายก
เทศมนตรี   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน  เงินค่าตอบ
แทน  และประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนของนายกเทศมนตรี  รองนายก
เทศมนตรีฯ พ.ศ.2554 (ฉ2) พ.ศ.2557  
(ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป-งานบริหารงานทัวไป)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 207,360 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกเทศมนตรี  และที
ปรึกษานายกเทศมนตรีตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงิน
เดือน  เงินค่าตอบแทน  และประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนของนายก
เทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรีฯพ.ศ.2554 (ฉ2) พ.ศ.2557  
(ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป-งานบริหารงานทัวไป)

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,555,200 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนประธานสภาเทศบาล   รองประธาน
สภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยเงินเดือน   เงินค่าตอบแทน  และประโยชน์ตอบแทนอย่างอืน  ของ
นายกเทศมนตรี   รองนายกเทศมนตรีฯ พ.ศ.2554 (ฉ2) พ.ศ.2557 
(ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป-งานบริหารงานทัวไป)
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,872,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,714,720 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี สําหรับ
พนักงานเทศบาล  ตําแหน่ง  นักบริหารงานท้องถิน,นักบริหารงานทัว
ไป,นักจัดการงานทะเบียนและบัตร,นักทรัพยากรบุคคล,เจ้าพนักงาน
ธุรการ ฯลฯ 
        ( -หนังสือสํานักงาน  กจ.กท.และ ก.อบต. ที มท  0809.2/ว.138
 ลงวันที  30 ธันวาคม  2558  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่า
ใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ  อปท.)
        (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป-งานบริหารงานทัวไป)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 218,400 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนของพนักงานเทศบาลทีได้รับ
เงินประจําตําแหน่ง นักบริหารงานท้องถิน,นักบริหารงานทัว
ไป, ตําแหน่ง  ปลัดเทศบาล  รองปลัดเทศบาล  หัวหน้าสํานักปลัด
เทศบาล   หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ   เป็นเงินจํานวน  218,400  บาท 
(ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป-งานบริหารงานทัวไป)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 278,400 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง  นักบริหารงานท้องถิน,นักบริหารงาน
ทัวไป,  ตําแหน่ง  ปลัดเทศบาล  ,รองปลัดเทศบาล,หัวหน้าสํานักปลัด
เทศบาล,หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ  เป็นเงินจํานวน  278,400  บาท 
   (-หนังสือสํานักงาน   กจ.กท.และ ก.อบต. ที มท  0809.2/ ว138 ลงวัน
ที  30  ธันวาคม  2558  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้
จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ  อปท.)
(ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป-งานบริหารงานทัวไป)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 601,080 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน พนักงานจ้างทัวไปพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ  ตําแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน ฯ พนักงานดูแล
สวน  คนงานธุรการ   คนงานทัวไป   ภารโรง  
    (-หนังสือสํานักงาน   กจ.กท.และ ก.อบต. ที มท  0809.2/ ว138 ลง
วันที  30  ธันวาคม  2558  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้
จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ  อปท.)
(ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป-งานบริหารงานทัวไป)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวสําหรับพนักงานจ้างทัวไป
และพนักงานจ้างตามภารกิจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดอุดรธานี  เรือง  หลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง  และ
พนักงานจ้างของเทศบาล   ได้รับเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวและค่าตอบ
แทนพิเศษ ตามหนังสือสังการด่วนทีสุด  ที  มท  0809.3/ ว 155  ลงวัน
ที  2  ตุลาคม  2550  ตําแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียนฯ  พนักงาน
ดูแลสวน  คนงานธุรการ     คนงานทัวไป   ภารโรง  
        (-หนังสือสํานักงาน   กจ.กท.และ ก.อบต. ที มท  0809.2/ ว138
 ลงวันที  30  ธันวาคม  2558  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ  อปท.)
(ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป-งานบริหารงานทัวไป)
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งบดําเนินงาน รวม 1,698,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 200,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 100,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับพนักงาน
เทศบาล   ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างของเทศบาลตําบลนางัวเป็นกรณี
พิเศษ ( เงินรางวัลประจํา )  ตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนของ อปท.  พ.ศ.2557  
       ( -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอืนเป็นกรณีพิเศษ  อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงาน
ส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ
.2557)
(ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป-งานบริหารงานทัวไป)

ค่าเบียประชุม จํานวน 30,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าเบียประชุมให้แก่คณะกรรมการทีสภาเทศบาลแต่งตัง
หรือกรรมการทีได้รับการแต่งตังตามกฎหมาย   ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน   เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอืน
ของนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรีฯ พ.ศ.2554 (ฉ2) พ.ศ
.2557
(ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป-งานบริหารงานทัวไป)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 30,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลทีมีสิทธิได้รับเงินค่าเช่า
บ้านตามระเบียบฯ เป็นเงินจํานวน  30,000  บาท 

(ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป-งานบริหารงานทัวไป)
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลและ
ผู้บริหาร ฯลฯทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯ เป็นเงินจํานวน  40,000  บาท 
(ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป-งานบริหารงานทัวไป)

ค่าใช้สอย รวม 865,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าเย็บปกหนังสือหรือเข้าเล่มปกหนังสือ จํานวน 4,000 บาท
-สําหรับเป็นค่าเย็บปกหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ   หนังสือพิมพ์  ค่าระวาง
รถบรรทุกในการขนส่งของหรือครุภัณฑ์ต่างๆ ฯลฯ ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ของเทศบาล เช่น ค่าลงทะเบียน  ส.ท.ท. ค่าธรรมเนียมศาลฯลฯ ค่า
จ้างเหมาบริการ  เช่นแรงงานหรือจ้างบุคคลภายนอกให้ทํางานอย่างใด
อย่างหนึงเป็นเงิน  4,000  บาท  (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัว
ไป-งานบริหารทัวไป)
(แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564  ฉบับที     หน้าที    )
(ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป-งานบริหารงานทัวไป)
ค่าหนังสือพิมพ์ จํานวน 6,000 บาท
-สําหรับเพือจ่ายเป็นค่าหนังสือพิมพ์  เป็นเงิน 6,000 บาท  
(ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป-งานบริหารงานทัวไป)
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 128,000 บาท
1) ค่ารับรองของเทศบาลทีมีความจําเป็น
     -สําหรับจ่ายเป็นค่ารับรองของเทศบาลทีมีความจําเป็นโดย  ตังจ่ายไว้
ไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้จริงจากรายได้ของเทศบาล  ในปีงบประมาณ
ทีล่วงมาแล้ว  เป็นเงิน  50,000  บาท  (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัว
ไป-งานบริหารทัวไป)
    ( ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ ว2381 ลงวันที 28
 กรกฏาคม  พ.ศ.2548)
2)ค่ารับรองในการประชุมสภาท้องถินหรือคณะกรรมการหรือคณะ
อนุกรรมการ   ตังไว้  70,000 บาท 
     -สําหรับจ่ายเป็นค่ารับรองในการประชุมสภาท้องถินหรือคณะ
กรรมการหรือคณะอนุกรรมการทีได้รับแต่งตังตามกฎหมาย ฯลฯ เป็นเงิน
จํานวน 70,000 บาท (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป-งานบริหาร
ทัวไป)
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4 / ว 2381 ลงวันที 28 กร
กฏาคม พ.ศ.2548   
3) ค่าใช้จ่ายในการรับเสด็จ   ตังไว้ 5,000  บาท 
     -สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรับเสด็จต่างๆ ฯลฯ เป็นเงิน
จํานวน 5,000 บา   (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป-งานบริหารทัว
ไป)

4) ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธีและงานรัฐพิธีต่างๆ   ตังไว้  3,000  บาท 
    -สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานพิธีและงานรัฐพิธีต่างๆทีจําเป็นสําหรับ
โครงการ ฯลฯ เป็นเงินจํานวน 3,000 บาท (ปรากฎในแผนงานบริหาร
งานทัวไป-งานบริหารทัวไป)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
2.โครงการขบวนแห่  'บ่ายศรี '  วัฒนธรรมดีศรีอุดร จํานวน 5,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าโครงการเพือร่วมประเพณี  
ประจําจังวัดอุดรธานี เป็นเงิน จํานวน  5,000  บาท  
(ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป-งานบริหารทัวไป)
(แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564    หน้าที 101  )

3.เงินรางวัล จํานวน 10,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นเงินรางวัลเป็นค่าจับกุมผู้กระทําผิดตามพระราชบัญญัต
ท้องถิน  พระราชบัญญัติจราจรทางบก  พ.ศ.2552 และกฎหมายอืนที
เกียวข้อง  เป็นเงินจํานวน  10,000 บาท  (ปรากฎในแผนงานบริหารงาน
ทัวไป-งานบริหารทัวไป) 

วันทีพิมพ์ : 26/9/2561  13:11:26 หน้า : 4/82



4.โครงการจัดการเลือกตัง นายกเทศมนตรี  สมาชิกสภาฯ จํานวน 200,000 บาท
-สําหรับเพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการการเลือกตัง
นายกเทศมนตรี  สมาชิกสภาฯตามระเบียบกฎหมายทีเกียวกับ
การเลือกตัง  กําหนดประชาสัมพันธ์  การรณรงค์  ฯลฯ  
เป็นเงินจํานวน  200,000 บาท 
(ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป-งานบริหารทัวไป)
(แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564   หน้าที   109  )
(-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน  ด่วนทีสุด  
มท  0810.8/ว2217 ลงวันที  19 ตุลาคม  2560
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน  ด่วนทีสุด
  มท  0808.2/1846 ลงวันท1ี2กันยายน 2560
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด 
 มท 0810.8/ว1529ลงวันที 3 สิงหาคม  2560  

5.โครงการจัดงานวันท้องถินไทย จํานวน 50,000 บาท
-สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันท้องถินไทย  จัดกิจกรรมแสดงผล
งานนิทรรศการเทศบาล   กิจกรรมสาธารณะและพิธีการต่างๆ ทีเกียวข้อง
กับเทศบาล  เป็นเงินจํานวน   50,000  บาท (ปรากฎในแผนงานบริหาร
งานทัวไป-งานบริหารทัวไป) 

6.โครงการพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยแบบสามัคคีสมานฉันท์ จํานวน 30,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยแบบ
สามัคคีสมานฉันท์ตามหนังสือที  มท .0890.4/ว 1068  ลงวัน
ที  28 พฤษภาคม  2558   การมีส่วนร่วมและการแสดงความคิด
เห็น   เพือให้ประชาชนมีความกล้าแสดงความคิดเห็นเพือให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการเฉลิมฉลองรัฐพิธี  เป็นเงิน
จํานวน  30,000  บาท    (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัว
ไป-งานบริหารทัวไป)  
ค่าจ้างเหมาติดตังพร้อมเช่าพืนที Server  ระบบงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์             ประจําปี  2562

จํานวน 2,000 บาท

-สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาติดตัง  เช่าพืนที  Server ระบบ
งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ฯลฯ  ประจําปีงบ
ประมาณ 2562    เป็นเงินจํานวน 2,000  บาท     (ปรากฎในแผน
งานบริหารงานทัวไป-งานบริหารทัวไป)  

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 200,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร  เช่าค่าเบียเลียงเดินทาง  ค่าพาหนะ  
ค่าเช่าทีพัก  เป็นเงินจํานวน  200,000 บาท     
(ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป-งานบริหารทัวไป)  
(แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.0261-2564)เพิมเติม  ฉบับที 1  หน้า 38

โครงการศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้างประจํา   พนักงานจ้าง  เทศบาลตําบลนางัว

จํานวน 50,000 บาท

-สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมศึกษาดูงานของ
คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล   พนักงานเทศบาล  
ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้าง  เพือเพิมพูนความรู้ให้พัฒนาการ
ทํางานและองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิงขึน 
 เป็นเงินจํานวน  50,000  บาท  
 (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป-งานบริหารทัวไป) 
 (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564  เพิมเติมฉบับที 1 หน้าที38 )
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ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  อําเภอนําโสม   จังหวัดอุดรธานี

จํานวน 30,000 บาท

-สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายศูนย์ปฏิบัติการร่วมใจช่วยเหลือ  อปท.นําโสม จ
.อุดรธานี  เพือเป็นสถานทีกลางในการรวบรวมและแจ้งเวียน
กฎหมาย  ระเบียบ  หนังสือสังการ  และเป็นสถานทีกลางในการให้คํา
ปรึกษา   แนะนําให้ความรู้ความเข้าใจเกียวกับหลักเกณฑ์และวิธีการใน
การขอความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ให้กับประชาชน  เป็นเงิน
จํานวน   30,000  บาท 
(ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป-งานบริหารทัวไป)
 (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.0261-2564)เพิมเติม  ฉบับที 1  หน้า 36

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 150,000 บาท
1) ค่าบํารุงรักษา / ซ่อมแซมทรัพย์สิน   ตังไว้  150,000 บาท
   -สําหรับเพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆและทรัพย์สินของ
สํานักปลัด   ทีชํารุดเสียหายให้ใช้งานได้ตามปกติ  
เช่นเครืองปรับอากาศ,เครืองคอมพิวเตอร์,เครืองพิมพ์ดีด,
เครืองถ่ายเอกสารซ่อมแซมโต๊ะ,เต็นท์เครืองโทรสาร,รถยนต์,รถ
จักรยานยนต์,เครืองใช้ไฟฟ้าต่าง ฯลฯ บ้านพัก  อาคารสํานักงาน  
สิงปลูกสร้าง ฯลฯ   เป็นเงินจํานวน  150,000 บาท 
(ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป-งานบริหารทัวไป)

ค่าวัสดุ รวม 255,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
-สําหรับเพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่นกระดาษชําระ  ไม้
กวาด  ไม้ขนไก่   ผงซักฟอก  นํายาล้างจาน  จาน แก้ว  ถ้วย  ทีนอน  เตา
ไฟฟ้า  เตาแก๊ส   กระติกนําร้อน  ฯลฯ  เป็นเงินจํานวน  30,000  บาท 
(ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป-งานบริหารทัวไป)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น  ยางนอก  ยาง
ใน  หัวเทียน  นํามันเบรค    กระจก   ฟิล์มกรองแสง    เป็นเงิน
จํานวน  10,000 บาท  (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป-งานบริหาร
ทัวไป)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 200,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่านํามันเบนซิน,นํามันดีเซล,นํามันเครือง,จารบีสําหรับ
รถยนต์  ,รถจักรยานยนต์  ฯลฯ เป็นเงินจํานวน  200,000  บาท(ปราก
ฎในแผนงานบริหารงานทัวไป-งานบริหารทัวไป)  

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 15,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น ป้านอิงเจ็ท  สิงพิมพ์
เกียวกับการประชาสัมพันธ์ของสํานักปลัดเทศบาล  เป็นเงิน
จํานวน  15,000 บาท
 (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป-งานบริหารทัวไป)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 378,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 300,000 บาท

1)ค่าไฟฟ้า
-สําหรับเพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าทีใช้ในสํานักงานเทศบาล , โรงพัสดุเทศบาล
ศาลาเอนกประสงค์ห้องเวรยาม ฯลฯ ในเขตเทศบาล  เป็นเงินจํานวน 
 300,000  บาท   (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป-งานบริหารทัว
ไป)

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 40,000 บาท
2) ค่านําประปา
-สําหรับเพือจ่ายเป็นค่านําประปาทีใช้ในสํานักงานเทศบาล ฯลฯ  เป็นเงิน
จํานวน  40,000 บาท   (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป-งานบริหาร
ทัวไป)   

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 20,000 บาท
3) ค่าโทรศัพท์สํานักงานเทศบาล
-สําหรับเพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ทางใกล้ทางไกล ฯลฯ ทีใช้สํานักงาน
เทศบาลตําบลนางัว  ค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้บริการ   เช่นค่า
บํารุงรักษาสาย  ค่าเช่าเครือง  ค่าเช่าหมายเลข  ฯลฯ  เป็นเงิน
จํานวน  20,000  บาท   
(ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป-งานบริหารทัวไป)

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 8,000 บาท
4) ค่าไปรษณีย์ 
-สําหรับเพือจ่ายเป็นค่าโปรษณีย์  ค่าโทรเลข  ค่าธนาณัติ  ค่าซือดวงตรา
ไปรษณีย์กรของหน่วยงานต่างๆ ของเทศบาลในการติดต่อราชการ   เป็น
เงินจํานวน  20,000  บาท   (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัว
ไป-งานบริหารทัวไป)  

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท
2) ค่าโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง   
-สําหรับจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์และค่าเช่าอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
เพือใช้ในการปฏิบัติงานบริการประชาชนของสํานักทะเบียนท้องถิน
เทศบาลตําบลนางัว  เป็นเงินจํานวน  10,000  บาท  
(ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป-งานบริหารทัวไป)  

งบลงทุน รวม 805,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 105,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือเก้าอีสํานักงาน (งานทะเบียนฯ) จํานวน 2,500 บาท
-สําหรับจัดซือเก้าอีสํานักงาน (งานทะเบียนฯ)  จํานวน 1 ตัว ๆละ 2,500
  บาท  เก้าอีสํานักงาน  มีล้อปรับสูง-ตําได้  เพือใช้ในการปฏิบัติงานภาย
ในงานทะเบียนพาณิชย์และบัตร   ตลอดจนงานอืนๆ  ทีเกียวข้องโดยมี
คุณลักษณะพืนฐาน   เป็นเงินจํานวน  2,500  บาท  (ปรากฎในแผน
งานบริหารงานทัวไป-งานบริหารทัวไป)  -จัดซือราคาตามท้องตลาด  
-ตามแผนพัฒนา  4 ปี 2561-2564 แก้ไขเปลียนแปลงเพิมเติมฉบับที 3
 หน้า  122
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จัดซือเครืองโทรสาร (แบบใช้กระดาษธรรมดา ) จํานวน 18,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองโทรสาร  จํานวน  1 เครืองๆละ 
18,000 บาท  เพือใช้ในการปฏิบัติงานภายในงานการเจ้าหน้าที
และงานธุรการ  ตลอดจนงานอืนๆ  ทีเกียวข้องโดยมี
คุณลักษณะพืนฐาน  ดังนี  แบบใช้กระดาษธรรมดา
ส่งเอกสารได้ครังละ  20 แผ่น
(ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป-งานบริหารทัวไป)
  -ตามแผนพัฒนา  4 ปี 2561-2564 แก้ไขเปลียนแปลงเพิมเติม
ฉบับที 3หน้าที 120
-จัดซือตามมาตรฐานเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ประจําปี  2561  

จัดซือตู้เก็บเอกสาร จํานวน 11,000 บาท
-สําหรับจัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสาร  ขนาดสูง 90 ซม. ลึก 45.70
 ซม.กว้าง 150 ซม.จํานวน 2 หลังๆละ 5,500 บาท   เพือใช้ในการเก็บ
เอกสารภายในงานการเจ้าหน้าทีและงานธุรการ  ตลอดจนงานอืนๆทีเกียว
ข้องโดยมีคุณลักษณะพืนฐาน  เป็นเงินจํานวน  11,000  บาท  
-(ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป-งานบริหารทัวไป)  -จัดซือราคา
ตามท้องตลาด  -ตามแผนพัฒนา  4 ปี 2561-2564 แก้ไขเปลียนแปลง
เพิมเติมฉบับที 3   หน้าที  117

จัดซือตู้เก็บเอกสารเหล็กบานเลือนกระจก(งานทะเบียนฯ) จํานวน 11,000 บาท
-สําหรับจัดซือตู้เหล็กกระจกเก็บเอกสาร  งานทะเบียนฯ จํานวน 2 ตัวๆ
ละ5,500  บาท ขนาดสูง 90 ซม. ลึก 45.70 ซม.กว้าง 150
 ซม.จํานวน 2 หลังๆละ 5,500 บาท   เพือใช้ในการเก็บเอกสารภายใน
งานทะเบียนและบัตร  ตลอดจนงานอืนๆทีเกียวข้องโดยมีคุณลักษณะพืน
ฐาน  เป็นเงินจํานวน  11,000  บาท  (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัว
ไป-งานบริหารทัวไป)       
 -จัดซือราคาตามท้องตลาด  -ตามแผนพัฒนา  4 ปี 2561-2564 แก้ไข
เปลียนแปลงเพิมเติมฉบับที 3 หน้าที  117

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
จัดซือกล้องถ่ายภาพ  ระบบดิจิตอล จํานวน 19,300 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือกล้องถ่ายภาพ  ระบบดิจิตอล  จํานวน 1 เครืองๆ
ละ 19,300 บาท  เพือใช้ในการปฏิบัติงานภายในงานการเจ้าหน้าทีและ
งานธุรการ  ตลอดจนงานอืนๆ ทีเกียวข้องโดยมี คุณลักษระพืนฐานดังนี 
-ความละเอียด 20 ล้านพิกเซล
-ความละเอียดทีกําหนดเป็นความละเอียดทีเซ็นต์เซอร์ภาพ
-มีระบบเฟลชในตัว
-สามารถถอดเปลียนสือบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมือข้อมูลเต็มหรือเมือ
ต้องการเปลียน
-สามรถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครืองคอมพิวเตอร์ได้
-มีกระเป๋าบรรจุกล้อง
(ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป-งานบริหารทัวไป)  
(-จัดซือตามราคามาตรฐานเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ประจําปี 2561  
-ตามแผนพัฒนา4ปี พ.ศ.2561-2564 แก้ไขเปลียนแปลงเพิมเติม 
ฉบับที 3 หน้าที  123 
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 22,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์ประเภทเครืองคอมพิวเตอร์พร้อมอุก
ปรณ์  จํานวน 1 เครืองๆละ 22,000  บาท เพือใช้ในการปฏิบัติงานภาย
ในงานการเจ้าหน้าทีและงานธุรการ  ตลอดจนงานอืนๆทีเกียวข้องโดยมี
ลักษณะพืนฐาน  ดังนี
-มีหน่วยประมวลผลกลาง CPU ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4CORE) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.0 GHz หรือดีกว่า จํานวน 1
 หน่วย
-มีหน่วยความจําหลัก (RAM)ชนิด DDR3 หรือดีกว่า  มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4GB
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล(Hard  Disk) หรือดีกว่า  ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid  State  Disk  มีความจุไม่น้อย
กว่า  120 GB จํานวน 1 หน่วย
-มี DVD-RW หรือดีกว่า  จํานวน 1 หน่วย
-มีแป้นพิมพ์และเม้าส์
-มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Cotrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1
 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว  จํานวน 1 หน่วย
(ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป-งานบริหารทัวไป) 
-(มาตราฐานเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  ประจําปี  2561 )  
-ตามแผนพัฒนา4ปี พ.ศ.2561-2564  แก้ไขเปลียนแปลงเพิมเติม  ฉบับ
ที 3  หน้า  111 

จัดซือเครืองปรินเตอร์แบบฉีดหมึก (INKJET) จํานวน 14,200 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองปรินเตอร์  จํานวน 2 เครืองๆละ 7,100
 บาท  เป็นเงินจํานวน  14,200  บาท เพือใช้ในการปฏิบัติงานภายในงาน
การเจ้าหน้าทีและงานธุรการ  ตลอดจนงานอืนๆทีเกียวข้องโดยมี             
       คุณลักษณะพืนฐาน  ดังนี 
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200X1,200 dpi
-ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาว-ดํา  สําหรับกระดาษ ขนาด A4 ไม่น้อย
กว่า 30 หน้าต่อนาที
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 17
 หน้าต่อนาที
-มีช่องเชือมต่อ(Interfac) แบบParallel หรือ USB 2.0  หรือดี
กว่า  จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-สามารถใช้กับ A3,A4,Letter,Legal และ Custom  โดยถาดใส่
กระดาษไม่น้อยกว่า 100  แผ่น  
(ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป-งานบริหารทัวไป) 
(จัดซือตามมาตรฐานเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  ประจําปี 2561)
-ตามแผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ.2561  แก้ไขเปลียนแปลงเพิมเติม  ฉบับที 3 
หน้าที  113
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จัดซือเครืองสํารองไฟ จํานวน 7,500 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟ  จํานวน  3 เครืองๆละ 2,500
 บาท  เพือใช้ในการปฏิบัติงานภายในงานการเจ้าหน้าทีและงาน
ธุรการ  ตลอดจนงานอืนๆทีเกียวข้องโดยมีคุณลักษณะพืนฐาน  ดังนี
     - เครืองสํารองไฟ  ขนาด  800 VA / 480 W
(ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป-งานบริหารทัวไป)   
(จัดซือตามมาตรฐานเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  ประจําปี 2561)
-ตามแผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ.2561  แก้ไขเปลียนแปลงเพิมเติม  ฉบับที 3 
หน้า  114

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 700,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
โครงการปรับปรุงห้องครัวเดิมเป็นห้องนํา-ห้องส้วม เทศบาลตําบลนางัว จํานวน 500,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างห้องนําสํานักงานเทศบาลตําบลนา
งัว  เพือทําเป็นห้องนํา-ห้องส้วม  เพือใช้ในสํานักงานเทศบาลตําบลนา
งัว โดยมีปริมาณงานดังนี
1.ขนาดกว้าง 6.00 เมตร  ยาว 10.00 เมตร  สูง 2.50 เมตร  โดยมีพืนที
ใช้สอยไม่น้อยกว่า 60.00ตารางเมตร
สถานที   บ้านสันติสุข  หมู่ที 11 ตําบลนางัว  อําเภอนําโสม  จังหวัด
อุดรธานี
โครงการของเทศบาลตําบลนางัว  อําเภอนําโสม จังหวัดอุดรธานี
แบบเลขที  ตามแบบของเทศบาลตําบลนางัว  พร้อมติดตังป้าย
โครงการ  จํานวน 1 ป้าย  เป็นเงินจํานวน  500,000  บาท ตามแบบ
แปลนเทศบาลตําบลนางัว(ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัว
ไป-งานบริหารทัวไป)
  -ตามแผนพัฒนา  4 ปี 2561-2564 แก้ไขเปลียนแปลงเพิมเติมฉบับ
ที 3 
หน้าที  92
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ปรับปรุงอาคารหลังเก่าเป็นห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสาร - ห้องกองสวัสดิการสังคม จํานวน 200,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารหลังเก่าเป็นห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 -ห้องทํางานกองสวัสดิการสังคม  เพือใช้ในการปฏิบัติงาน
ตลอดจนงานอืนๆทีเกียวข้อง  โดยมีปริมาณงานดังนี
1.ปรับปรุงภายในห้อง   ขนาดกว้าง 3.00 เมตร  
ยาว 8.00 เมตร  โดยมี    พืนทีใช้สอยไม่น้อยกว่า 
24.00 ตารางเมตร
2.ปรับปรุง  ต่อเติมผนังกันห้อง (ผนังอลูมิเนียม)
ยาว 15.00เมตร    สูง 2.50เมตร        
3.ปรับปรุงด้านหน้าอาคารห้องประชุมหลังเก่า 
 ยาว 18.00 เมตร      กว้าง 2.50 เมตร  
 โดยพืนทีใช้สอยไม่น้อยกว่า  45.00 ตารางเมตร  
สถานที  บ้านสันติสุข  หมู่ที 11 ตําบลนางัว  อําเภอนําโสม
  จังหวัดอุดรธานี
โครงการของเทศบาลตําบลนางัว  อําเภอนําโสม  
จังหวัดอุดรธานี   แบบเลขที  ตามแบบของเทศบาลตําบลนางัว  
พร้อมติดป้ายโครงการ  จํานวน1ป้าย  
  เป็นเงินจํานวน  200,000 บาท 
(ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป-งานบริหารทัวไป) 
-ตามแผนพัฒนา  4 ปี 2561-2564 แก้ไขเปลียนแปลงเพิมเติม
ฉบับที 3 หน้าที  93

งบรายจ่ายอืน รวม 12,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 12,000 บาท
รายจ่ายอืน
ค่าจ้างทีปรึกษาซึงไม่เกียวกับครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้างหรือให้ได้มาซึง
ครุภัณฑ์และสิงก่อสร้าง

จํานวน 12,000 บาท

-สําหรับจ่ายเป็นค่าจ้างทีปรึกษาซึงไม่เกียวกับครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้างหรือ
ให้ได้มาซึงครุภัณฑ์และสิงก่อสร้าง  รายการ  ค่าจ้างประเมินความพึงพอ
ใจในการรับบริการในเขตเทศบาลหรืออืนๆทางวิชาการเป็นเงิน
จํานวน  12,000  บาท  (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป-งานบริหาร
ทัวไป)  
 

งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการสายตรวจบูรณาการ จํานวน 30,000 บาท
-สําหรับใช้ในการอุดหนุนให้สถานีตํารวจภูธรนําโสม  ใช้เป็นค่าใช้จ่ายใน
โครง ฯลฯ   จํานวน  30,000  บาท  
อ้างถึง หนังสือ ที 0019(อด).(14)(14)/1932  ลงวันที 3
 กันยายน  2561 
-แผนพัฒนาสีปี แก้ไขเปลียนแปลงเพิมเติม ฉบับที 3 พ.ศ.2561-2564
  หน้าที  108
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โครงการอุดหนุนงานประจําปี  ทุ่งศรีเมือง จํานวน 10,000 บาท
-อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอนําโสม  ตามโครงการอุดหนุนงาน
ประจําปีทุ่งศรีเมือง   เป็นเงิน 10,000  บาท (ปรากฎในแผนงานบริหาร
งานทัวไป-งานบริหารทัวไป) 
-ตามแผนพัฒนา  4 ปี 2561-2564 แก้ไขเปลียนแปลงเพิมเติมฉบับที 3
 หน้า 108

อุดหนุนงานบวงสรวงอนุสาวรีย์วีรชนและของดีเมืองนําโสม จํานวน 10,000 บาท
-อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอนําโสม  ตามงานบวงสรวงอนุสาวรีย์
วีรชนและของดีเมืองนําโสม   เป็นเงิน 10,000  บาท (ปรากฎในแผน
งานบริหารงานทัวไป-งานบริหารทัวไป)  -ตามแผนพัฒนา  4 ปี 2561-
2564 แก้ไขเปลียนแปลงเพิมเติมฉบับที 3 หน้าที108

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 1,936,180 บาท
งบบุคลากร รวม 1,484,760 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,484,760 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,075,920 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเดือน  พนักงานเทศบาลตําบลนางัว  ตําแหน่ง ผู้อํานวย
การกองวิชาการและแผนงาน / หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบ
ประมาณ /นิติกร   นิติกร  จํานวน 3 อัตรา  จํานวน  1,075,920
  บาท  (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป-งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ) (-ตามหนังสือสํานักงาน  กจ.กท.และ ก.อบต.ที มท.0809.2/ ว
.138  ลงวันที  30  ธันวาคม  2558  เรือง  แนวทางการคํานวณภาระค่า
ใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน )

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 67,200 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนของพนักงานเทศบาลทีได้รับ
เงินประจําตําแหน่ง นักบริหารงานทัวไป  ( ผู้อํานวยการกองวิชาการและ
แผนงาน ) ในอัตราเดือนละ  5,600  บาท  เป็นเงินจํานวน   67,200
  บาท (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป-งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ)
( ตามหนังสือสังการสํานักงาน  กจ.กท.และ ก.อบต.ที มท.0809.2 / ว
.138  ลงวันที  30 ธันาวาคม  2558  เรือง แนวทางการคํานวณภาระค่า
ใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 85,200 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาลทีได้รับเงิน
ประจําตําแหน่งรายเดือนของพนักงานทีได้รับ ตําแหน่ง  นักบริหารงาน
ทัวไป ( ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน )  และ หัวหน้าฝ่ายแผน
งานและงบประมาณ ) เป็นเงินจํานวน  85,200  บาท  (ปรากฎในแผน
งานบริหารงานทัวไป-งานวางแผนสถิติและวิชาการ) ( ตามหนังสือสํานัก
งาน  กจ.กท. และ ก.อบต.ที  มท.0808.2/ว.138 ลงวันที  30 ธันาวา
คม  2558  เรืองแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงาน
บุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน )
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 256,440 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทัวไปและพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  เป็นเงินจํานวน  256,440  บาท    (ปรากฎในแผนงานบริหาร
งานทัวไป      
 -งานวางแผนสถิติและวิชาการ)  (-ตามหนังสือสํานักงาน  กจ.กท.และ ก
.อบต. ที มท.0809.2/ ว.138  ลงวันที  30  ธันวาคม  2558   เรือง  แนว
ทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน )

งบดําเนินงาน รวม 433,120 บาท
ค่าใช้สอย รวม 267,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจัดทําวารสาร จํานวน 10,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดทําวารสาร,ประชาสัมพันธ์,ภารกิจเทศบาลตําบลนา
งัว   จํานวน 10,000  บาท    
(ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป-งานวางแผนสถิติและวิชาการ)   
( ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุทีเกียวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน   ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม   การจัดการและการประชุมของหน่วยงาน )

ค่าใช้บริการจัดทําเว็บไซต์  เทศบาลตําบลนางัว จํานวน 12,000 บาท
-สําหรับจ่ายค่าบริการเว็บโฮสติงและจดโดเมนซือเว็บไซต์รายปี  เป็น
เงิน จํานวน 12,000   บาท  ทีใช้ในกิจการของกองวิชาการและแผน
งาน  (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป-งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ) 
(-ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภารรัฐ  พ.ศ.2560 ลงวันที 23 สิงหาคม  2560  หนังสือคณะ
กรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกรม
บัญชีกลาง  ด่วนทีสุด  ที กค. (กวจ) 0405.0/ว.119  ลงวันที  9
 มีนาคม  2561 
 เรือง  แนวทางการปฏิบัติในการดําเนินการจัดหาพัสดุทีเกียวกับค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงาน  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม   การจัดการและการประชุม
ของหน่วยงาน  )

ค่าเย็บปกหนังสือ,ค่าเข้าเล่มหนังสือ จํานวน 30,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าเย็บปก  หนังสือถ่ายเอกสารต่างๆเข้าเล่มหนังสือๆ
เช่น   เข้าเล่มเทศบัญญัติ,แผนพัฒนาเทศบาล,ค่าตอบแทนพิเศษ,บริหาร
กิจการบ้านเมืองทีดี,เข้าเล่มตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติ
ราชการ ของ อปท.ฯลฯ  เป็นเงินจํานวน  30,000  บาท   (ปรากฎในแผน
งานบริหารงานทัวไป-งานวางแผนสถิติและวิชาการ)    
  (-ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภารรัฐ  พ.ศ.2560 ลงวันที 23 สิงหาคม  2560  หนังสือคณะ
กรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกรม
บัญชีกลาง  ด่วนทีสุด  ที กค. (กวจ) 0405.0/ว.119  ลงวันที  9
 มีนาคม  2561 
 เรือง  แนวทางการปฏิบัติในการดําเนินการจัดหาพัสดุทีเกียวกับค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงาน  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม   การจัดการและการประชุม
ของหน่วยงาน  )
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นเบียเลียง,ค่าเช่า,ค่าพาหนะเดินทาง,ค่าอบรม,
ประชุมสัมมนา,ค่าลงทะเบียน ฯลฯ ในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรของคณะผู้บริหาร,พนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างประจําเทศบาล  เป็นเงินจํานวน  30,000  บาท  
 (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป-งานวางแผนสถิติและวิชาการ)
(-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  
การเบิกจ่ายเงิน   การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงินและการตรวจ
เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.2547 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ.2555  และทีแก้ไขเพิมเติมถึง
 (ฉบับที 3) พ.ศ. 2553  )

3.โครงการเทศบาลพบประชาชน จํานวน 50,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเทศบาลพบประชาชน,บํารุงพืนที,ค่า
วัสดุอุปกรณ์  ทีใช้ในโครงการเทศบาลพบประชาชน  ฯลฯ  เป็นเงิน
จํานวน 50,000  บาท   
 (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป-งานวางแผนสถิติและวิชาการ)
ตามแผนพัฒนาเทศบาลสีปี  พ.ศ.2561-2564   หน้าที 101
(-ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  ลงวันที  23 สิงหาคม  2560  หนังสือคณะ
กรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  กรม
บัญชีกลาง  ด่วนทีสุด  ที กค.(กวจ) 0405.0/ว.119 ลงวันที 9
 มีนาคม  2561  
เรืองแนวทางการปฏิบัติในการดําเนินการจัดหาพัสดุทีเกียวกับค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงาน  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  การจัดการและการประชุม
ของหน่วยงาน
-เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้าน
เมืองทีดี  พ.ศ.2546  

4.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าวประจําหมู่บ้าน จํานวน 50,000 บาท
-ค่าใช้จ่ายโครงการติดตังหอกระจายข่าวประจําหมู่บ้านในเขต
เทศบาล  และเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุและอุปกรณ์เกียวกับหอกระ
จายข่าวประจําหมู่บ้าน  ฯลฯ  เป็นเงินจํานวน  50,000  บาท  
 (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป-งานวางแผนสถิติและวิชาการ) 
ตามแผนพัฒนาเทศบาลสีปี  พ.ศ.2561-2564   หน้าที 102
(-ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  ลงวันที  23 สิงหาคม  2560  หนังสือคณะ
กรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  กรม
บัญชีกลาง  ด่วนทีสุด  ที กค.(กวจ) 0405.0/ว.119 ลงวันที 9
 มีนาคม  2561
  เรืองแนวทางการปฏิบัติในการดําเนินการจัดหาพัสดุทีเกียวกับค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงาน  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  การจัดการและการประชุม
ของหน่วยงาน
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.2540 
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6.โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน  ข้อมูลข่าวสาร  แก่บุคลากรในหน่วยงาน จํานวน 10,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้ด้าน
ข้อมูลข่าวสารตาม  พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
 พ.ศ.2540 แก่พนักงาน  พนักงานจ้างเทศบาลตําบลนางัว
เป็นค่าวิทยากร  ค่าอาหารและอาหารว่าง  ค่าเอกสาร ฯลฯ
 เป็นเงินจํานวน  10,000  บาท    
 (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป-งานวางแผนสถิติและวิชาการ)
-ตามแผนพัฒนาเทศบาลสีปี  พ.ศ.2561-2564   หน้าที 104
(-ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
 ลงวันที  23 สิงหาคม  2560  หนังสือคณะกรรมการ
วินิจฉัยปัญหาการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
กรมบัญชีกลาง  ด่วนทีสุด  ที กค.(กวจ) 0405.0/ว.119 
ลงวันที 9 มีนาคม  2561  เรืองแนวทางการปฏิบัติในการดําเนิน
การจัดหาพัสดุทีเกียวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน  ค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม  การจัดการและการประชุมของหน่วยงาน
-เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองทีดี  พ.ศ.2546
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
พ.ศ.2540 

7.โครงการอบรมให้ความรู้ด้านข้อมูลข่าวสาร   แกประชาชนในเขตเทศบาล จํานวน 10,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้ด้าน
ข้อมูลข่าวสารตาม  พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
พ.ศ.2540  แก่ผู้นําชุมชน  กรรมการหมู่บ้าน ฯลฯ 
เป็นค่าวิทยากร  ค่าอาหารและอาหารว่าง  ค่าเอกสาร ฯลฯ    
 เป็นเงินจํานวน 10,000  บาท  
  (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป-งานวางแผนสถิติและวิชาการ)  
  -ตามแผนพัฒนาเทศบาลสีปี  พ.ศ.2561-2564   หน้าที 104
  (-ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  
ลงวันที  23 สิงหาคม  2560  หนังสือคณะกรรมการ
วินิจฉัยปัญหาการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
 กรมบัญชีกลาง  ด่วนทีสุด  ที กค.(กวจ) 0405.0/ว.119 
ลงวันที 9 มีนาคม  2561 
 เรืองแนวทางการปฏิบัติในการดําเนินการจัดหาพัสดุ
ทีเกียวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  
การจัดการและการประชุมของหน่วยงาน
-เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองทีดี  พ.ศ.2546
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8.โครงการอบรมให้ความรู้เกียวกับการวางระบบควบคุมภายใน จํานวน 10,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้ 
 เกียวกับระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  
ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐาาการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 
 แก่พนักงาน  พนักงานจ้างเทศบาลตําบลนางัว  ฯลฯ 
เป็นเงินจํานวน 10,000  บาท    
(ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป-งานวางแผนสถิติและวิชาการ)  
-ตามแผนพัฒนาเทศบาลสีปี  พ.ศ.2561-2564   หน้าที 105
(-ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
 ลงวันที  23 สิงหาคม  2560  หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัย
ปัญหาการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
กรมบัญชีกลาง  ด่วนทีสุด  ที กค.(กวจ) 0405.0/ว.119 
ลงวันที 9 มีนาคม  2561  เรืองแนวทางการปฏิบัติ
ในการดําเนินการจัดหาพัสดุทีเกียวกับค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงาน  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  
การจัดการและการประชุมของหน่วยงาน
-เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้าน
เมืองทีดี  พ.ศ.2546
-เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ว่าด้วยกําหนด
มาตรฐาน  การควบคุมภายใน  พ.ศ.2544  

โครงการประชาคมแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนางัว จํานวน 20,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการออกประชาคมแผนพัฒนาเทศบาล
ตําบลนางัว   ประจําปีงบประมาณ  2562  เป็นเงินจํานวน  20,000
  บาท 
  (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป-งานวางแผนสถิติและวิชาการ) 
-ตามแผนพัฒนาเทศบาลสีปี  พ.ศ.2561-2564   หน้าที 100
 ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  ลงวันที  23 สิงหาคม  2560  
หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซือจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ  กรมบัญชีกลาง  ด่วนทีสุด 
 ที กค.(กวจ) 0405.0/ว.119 ลงวันที 9 มีนาคม  2561  
เรืองแนวทางการปฏิบัติในการดําเนินการจัดหาพัสดุทีเกียวกับ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
 การจัดการและการประชุมของหน่วยงาน
      -เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี  พ.ศ.2546
       -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.  2548และ
 ฉบับที 2 ( พ.ศ.2559 )
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โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายศูนย์ยุติธรรมชุมชน  ตําบลนําร่วง
เทศบาลตําบลนางัว

จํานวน 15,000 บาท

-สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย
 ตําบลนําร่อง   เทศบาลตําบลนางัว   เป็นค่าวิทยากร 
 ค่าอาหารและอาหารว่างค่าเอกสาร  ฯลฯ  
เป็นเงินจํานวน  15,000  บาท   
 (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป-งานวางแผนสถิติและวิชาการ)  
-ตามแผนพัฒนาเทศบาลสีปี  พ.ศ.2561-2564   หน้าที 103
(-ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
 ลงวันที  23 สิงหาคม  2560  หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัย
ปัญหาการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
กรมบัญชีกลาง  ด่วนทีสุด  ที กค.(กวจ) 0405.0/ว.119 
ลงวันที 9 มีนาคม  2561  เรืองแนวทางการปฏิบัติในการ
ดําเนินการจัดหาพัสดุทีเกียวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน 
 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  การจัดการและการประชุม
ของหน่วยงาน
-เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองทีดี  พ.ศ.2546

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆและทรัพย์สินของกองวิชาการ
และแผนงานทีชํารุดเสียหาย ให้ใช้งานได้ตามปกติ  เช่น  
เครืองคอมพิวเตอร์  จักรยานยนต์   ,เครืองใช้ไฟฟ้าต่างๆ ฯลฯ 
 เป็นเงินจํานวน  20,000  บาท
(ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป-งานวางแผนสถิติและวิชาการ) 
(-ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  ลงวันที  23 สิงหาคม  2560
  หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซือจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ  กรมบัญชีกลาง  ด่วนทีสุด  ที กค.(กวจ
) 0405.0/ว.119 ลงวันที 9 มีนาคม  2561 
 เรืองแนวทางการปฏิบัติในการดําเนินการจัดหาพัสดุทีเกียวกับ
ค่าใช้จ่าย    ในการบริหารงาน  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
 การจัดการและการประชุม ของหน่วยงาน

ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น  สายไฟ  
หลอดไฟ  อะไหล่  โคมไฟ  ไฟสปอตไลท์ ฯลฯ   
เป็นเงินจํานวน   10,000  บาท
(ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป-งานวางแผนสถิติและวิชาการ) 
(-ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  ลงวันที  23 สิงหาคม  2560
  หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซือจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ  กรมบัญชีกลาง  ด่วนทีสุด  ที กค.(กวจ)
 0405.0/ว.119 ลงวันที 9 มีนาคม  2561  
เรืองแนวทางการปฏิบัติในการดําเนินการจัดหาพัสดุที
เกียวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
 การจัดการและการประชุมของหน่วยงาน
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัวใช้ในกอง  เช่น แก้ว
นํา  ,ชุดกาแฟ,  เหยือก, ถาดเสริฟ,กระติกนําร้อน ฯลฯ  เป็นเงิน
จํานวน 10,000  บาท (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป-งานวางแผน
สถิติและวิชาการ) 
(-ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  ลงวันที  23 สิงหาคม  2560  หนังสือคณะ
กรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  กรม
บัญชีกลาง  ด่วนทีสุด  ที กค.(กวจ) 0405.0/ว.119 ลงวันที 9
 มีนาคม  2561 
 เรืองแนวทางการปฏิบัติในการดําเนินการจัดหาพัสดุทีเกียวกับค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงาน  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  การจัดการและการประชุม
ของหน่วยงาน

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 50,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดทํา  วีดีทัศน์  ป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆเอกสาร
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเทียว  ฯลฯ  เป็นเงินจํานวน  50,000  บาท  
(ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป-งานวางแผนสถิติและวิชาการ) 
(-ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  ลงวันที  23 สิงหาคม  2560  หนังสือคณะ
กรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  กรม
บัญชีกลาง  ด่วนทีสุด  ที กค.(กวจ) 0405.0/ว.119 ลงวันที 9
 มีนาคม  2561  
เรืองแนวทางการปฏิบัติในการดําเนินการจัดหาพัสดุทีเกียวกับค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงาน  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  การจัดการและการประชุม
ของหน่วยงาน)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 96,120 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 1,320 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์กองวิชาการและแผนงาน  รายเดือน  เดือน
ละ 110 บาท  12 เดือนเป็นเงินจํานวน  1,320  บาท
 (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป-งานวางแผนสถิติและวิชาการ) 
(-ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  ลงวันที  23 สิงหาคม  2560  หนังสือคณะ
กรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  กรม
บัญชีกลาง  ด่วนทีสุด  ที กค.(กวจ) 0405.0/ว.119 ลงวันที 9
 มีนาคม  2561  
เรืองแนวทางการปฏิบัติในการดําเนินการจัดหาพัสดุทีเกียวกับค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงาน  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  การจัดการและการประชุม
ของหน่วยงาน
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ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 94,800 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าบริการรายเดือนละ 7,900  บาท 12 เดือน
เป็นเงินจํานวน 94,800  บาท  ทีใช้ในกิจการเทศบาลตําบลนางัว
 (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป-งานวางแผนสถิติและวิชาการ)   
(-ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  ลงวันที  23 สิงหาคม  2560 
หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซือจัดจ้างแล
ะการบริหารพัสดุภาครัฐ  กรมบัญชีกลาง  ด่วนทีสุด  
ที กค.(กวจ) 0405.0/ว.119 ลงวันที 9 มีนาคม  2561 
  เรืองแนวทางการปฏิบัติในการดําเนินการจัดหาพัสดุทีเกียวกับ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  
การจัดการและการประชุมของหน่วยงาน

งบลงทุน รวม 18,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 18,300 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
4.ตู้เก็บเอกสาร จํานวน 11,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เก็บเอกสารบานเลือนกระจก  ขนาด 5
 ฟุต  เพือใช้ในการเก็บเฟ้มเอกสาร  ของกองวิชาการและแผน
งาน  จํานวน 2 ตัวๆละ 5,500  บาท  เป็นเงินจํานวน  11,000
  บาท (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป-งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ) แผนพัฒนาสีปีแก้ไขเปลียนแปลงเพิมเติม  ฉบับที 3 พ.ศ.2561
-2564     หน้า  117 
      จัดซือตามราคาท้องตลาด  เนืองจากไม่มีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ )
(-ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  ลงวันที  23 สิงหาคม  2560  หนังสือคณะ
กรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  กรม
บัญชีกลาง  ด่วนทีสุด  ที กค.(กวจ) 0405.0/ว.119 ลงวันที 9
 มีนาคม  2561  เรืองแนวทางการปฏิบัติในการดําเนินการจัดหาพัสดุที
เกียวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  การ
จัดการและการประชุมของหน่วยงาน)

พัดลมติดผนัง จํานวน 3,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นจัดซือพัดลมติดผนัง  ใบพัดโปร่งใส 3 ใบพัด ขนาด 18
 นิว  รัศมีการส่าย  90 องศา  ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ  โดยสวิทซ์แบบสาย
ดึง  ปรับทิศทางการส่ายของพัดลมได้โดยสวิตซ์  แบบสายดึง  เป็น
เงิน จํานวน  3,000 บาท (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป-งานวาง
แผนสถิติและวิชาการ) 
 แผนพัฒนาสีปีแก้ไขเปลียนแปลงเพิมเติม  ฉบับที 3 พ.ศ.2561-2564
     หน้า  118
(จัดซือตามราคาท้องตลาด  เนืองจากไม่มีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ )ตาม
แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 
(-ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  ลงวันที  23 สิงหาคม  2560  หนังสือคณะ
กรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  กรม
บัญชีกลาง  ด่วนทีสุด  ที กค.(กวจ) 0405.0/ว.119 ลงวันที 9
 มีนาคม  2561  เรืองแนวทางการปฏิบัติในการดําเนินการจัดหาพัสดุที
เกียวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  การ
จัดการและการประชุมของหน่วยงาน)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึกพิมพ์ ( Ink  Tank  Printer ) จํานวน 4,300 บาท
-สําหรับจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึก
พิมพ์ ( Ink  Tank  Printer )  จากโรงงานผู้ผลิตมีความละเอียดในการ
พิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x1,200  dpi มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดํา
ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที หรือ 8.8 ภาพต่อนาที  มีความเร็วในการ
พิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที หรือ 4.5 ภาพ ต่อนาที  มีช่อง
เชือมต่อ  ( Interface ) แบบ USB 2.0 หรือ ดีกว่า  จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง  มีถาดใส่กระดาษไม่น้อยกว่า  50 แผ่น สามารถใช้ได้
กับ A4,Letter,Legal  และ Custom   เป็นเงินจํานวน  4,300  บาท
 (จัดซือตามราคาท้องตลาด เนืองจากไม่มีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ) (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไปงานวางแผนสถิติและ
วิชาการ) ตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564  แก้ไข เปลียนแปลงเพิม
เติม  ฉบับที 3 หน้าที  116
-ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560  ลงวันที 23 สิงหาคม  2560  หนังสือคณะ
กรรมการการวิจัยปัญหาการจัดซือจัดจ้างและกาสรบริหารพัสดุภาครัฐกรม
บัญชีกลาง  ด่วนทีสุด  ที กค (กวจ) 0405.0/ว.119  ลงวันที  9
 มีนาคม  2561  เรือง  แนวทางการปฏิบัติในการดํานเนินการจัดหาพัสดุ
ทีเกียวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  การ
จัดการและการประชุมของหน่วยงาน 

งานบริหารงานคลัง รวม 4,283,720 บาท
งบบุคลากร รวม 3,243,420 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,243,420 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,759,440 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน  ประจําปีสําหรับ
พนักงานเทศบาล  ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองคลัง นักบริหารงาน
คลัง  ( หน.ฝ่ายบริหารงานคลัง ) นักวิชาการพัสดุ    นักวิชาการจัดเก็บ
รายได้  เจ้าพนักงานการเงินและการบัญชี  เป็นเงิน จํานวน 1,759,440
 บาท
(ตามหนังสือสังการ   กจ.กท.และ ก.อบต.ที มท 0808.2/ว.138  ลงวัน
ที 30 ธันวาคม  2558  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน )
(ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป-งานบริหารงานคลัง)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 67,200 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองคลัง 1
 คน 
เป็นเงินจํานวน  67,200  บาท 
(ตามหนังสือสังการ   กจ.กท.และ ก.อบต.ที มท 0808.2/ว.138  ลงวัน
ที 30 ธันวาคม  2558  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน )
(ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป-งานบริหารงานคลัง)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 85,200 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนของพนักงานทีได้รับเงิน
ประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง   หัวหน้าฝ่ายการเงินฯ เป็นเงิน
จํานวน 85,200  บาท  
(ตามหนังสือสังการ   กจ.กท.และ ก.อบต.ที มท 0808.2/ว.138  ลงวัน
ที 30 ธันวาคม  2558  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน )
(ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป-งานบริหารงานคลัง)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,255,320 บาท
-สําหรับจ่ยเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างภารกิจและพนักงานจ้างทัว
ไป  ตําแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ   ผช.นวก.การเงินและบัญชี   ผช
.จนท.การเงิน  ผช.จพง.พัสดุ  ผช.จนท.จัดเก็บรายได้  และตําแหน่ง
พนักงานจ้างทัวไป  ตนงานจัดเก็บรายได้1 คน     คนงานแผนทีภาษี 2
 คน  คนงานทัวไป 2 คน 
เป็นเงิน  จํานวน  1,255,320 บาท 
(ตามหนังสือสังการ   กจ.กท.และ ก.อบต.ที มท 0808.2/ว.138  ลงวัน
ที 30 ธันวาคม  2558  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน )
(ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป-งานบริหารงานคลัง)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 76,260 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว  ของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ 1 คน  ตําแหน่ง  ผช.จนท.การเงินและบัญชี  และพนักงานจ้างทัว
ไป  5 คน  ตําแหน่ง  คนงานจัดเก็บรายได้ 1 คน  คนงานแผนทีภาษี 2
 คน               
คนงานทัวไป  2 คน   เป็นเงินจํานวน  76,260  บาท 
 (ตามหนังสือสังการ   กจ.กท.และ ก.อบต.ที มท 0808.2/ว.138  ลงวัน
ที 30 ธันวาคม  2558  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน )
(ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป-งานบริหารงานคลัง)

งบดําเนินงาน รวม 1,004,300 บาท
ค่าตอบแทน รวม 101,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 50,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือจัดจ้าง  คณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง   และผู้ควบคุมงาน ตามสิทธิและระเบียบทีพึงเบิกจ่าย   เป็น
เงินจํานวน  50,000  บาท  (ตามพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560  เรือง  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบ
แทนบุคคลหรือคณะกรรมการ )
(ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป-งานบริหารงานคลัง)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้างประจํา  และพนักงานจ้าง  เป็นเงินจํานวน  5,000  บาท 
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกเงินจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  พ.ศ. 2559 )
(ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป-งานบริหารงานคลัง)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล  ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่า
เช่าบ้านตามระเบียบฯ จํานวน 1 คน เดือนละ 3,500  บาท  เป็นเงิน
จํานวน 42,000  บาท
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิน (ฉบับที 3 ) พ.ศ. 2559 )
(ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป-งานบริหารงานคลัง)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 4,800 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ
ได้รับตามระเบียบฯจํานวน 1 คน  เป็นเงินจํานวน  4,800  บาท  
(ตามระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกียวกับ
การศึกษาของบุตร  พ.ศ.2560 )
(ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป-งานบริหารงานคลัง)
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ค่าใช้สอย รวม 315,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายเกียวกับการเช่าทีราชพัสดุ จํานวน 250,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการขอใช้ทีราชพัสดุ  เช่น  ค่าเช่าทีราช
พัสดุ   ค่าธรรมเนียมต่างๆ เกียวกับการขอใช้ทีราชพัสดุ ฯลฯ เป็นเงิน
จํานวน  250,000  บาท   (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัว
ไป-งานบริหารงานคลัง) 
( ตามระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทีราช
พัสดุ  พ.ศ. 2552 )

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 50,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สําหรับจ่ายเป็นค่า
เดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียง  ค่าเช่าทีพัก  ค่า
พาหนะเดินทาง  ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง  ทีมีสิทธิได้รับ
ตามระเบียบฯเป็นเงิน  จํานวน  50,000  บาท  
 (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป-งานบริหารงานคลัง)   
( ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2559 )

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 15,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินอืน  เพือให้
ใช้งานได้ตามปกติ  เช่น  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ฯลฯ  เป็นเงินจํานวน  15,000
  บาท  
 (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป-งานบริหารงานคลัง) 
( ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 )

ค่าวัสดุ รวม 572,500 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 252,500 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานต่างๆทีใช้ในกิจการของเทศบาล 1
สํานัก 6 กอง  เช่น  กระดาษ  แฟ้ม  สมุด  ปากกา  ดินสอ  ยางลบ  ไม้
บรรทัด  ฯลฯ  เป็นเงินจํานวน  252,500  บาท 
 (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป-งานบริหารงานคลัง) 
(ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน  ด่วนทีสุดที  มท
.0808.2/ว.1248  ลว.27  มิ.ย.59 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท
.0808.2/ว.0444  ลว.24  ม.ค.61 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท
.0808.2/ว.1536 ลว.19 มี.ค.61 )

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น ถังนํา
แข็ง  ถ้วย  จาน  ช้อน  นํายาล้างห้องนํา  ฯลฯ เป็นเงิน จํานวน 10,000
  บาท  
 (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป-งานบริหารงานคลัง)  
( ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน  ด่วนทีสุดที มท
.0808.2/ว.1248  ลว.27 มิ.ย.59 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท
.0808.2/ว.0444  ลว.24 ม.ค.61 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
.0808.2/ว.1536  ลว.19 มี.ค.61 )
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 5,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งทีใช้ในกิจการ กองคลัง  เช่น
ค่าจัดซือแบตเตอรี  ยางนอก  ยางใน ฯลฯ เป็นเงินจํานวน  5,000  บาท
  (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป-งานบริหารงานคลัง) 
( ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน  ด่วนทีสุดที มท
.0808.2/ว.1248  ลว.27 มิ.ย.59 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท
.0808.2/ว.0444  ลว.24 ม.ค.61 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
.0808.2/ว.1536  ลว.19 มี.ค.61 )

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 20,000 บาท
-สําหรับเป็นค่าวัสดุนํามันเชือเพลิงและหล่อลืนทีใช้กับรถจักรยานยนต์ของ
กองคลัง  ในการออกจัดเก็บภาษีค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่างๆ  ทีจํา
เป็นต้องใช้นํามัน  เช่น นํามันเบนซิน  นํามันเครือง  ฯลฯ  เป็น
เงิน จํานวน 20,000  บาท  (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัว
ไป-งานบริหารงานคลัง) 
( ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน  ด่วนทีสุดที มท
.0808.2/ว.1248  ลว.27 มิ.ย.59 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท
.0808.2/ว.0444  ลว.24 ม.ค.61 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
.0808.2/ว.1536  ลว.19 มี.ค.61 )

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุป้ายประชาสัมพันธ์ ในการจัดเก็บภาษี  ค่า
ธรรมเนียมและใบอนุญาตต่างๆ  และงานโฆษณา  ประชา
สัมพันธ์   ประจํากองคลัง  เช่น  ค่าป้ายไวนิล  กระดาษ
โปสเตอร์  สี  พู่กัน  ค่าล้างอัดฟิล์ม  ไม้อัด  ผ้า  ค่าอัตสปอร์ตโฆษณา ฯลฯ
  เป็นเงินจํานวน  5,000  บาท   (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัว
ไป-งานบริหารงานคลัง) 
( ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน  ด่วนทีสุดที มท
.0808.2/ว.1248  ลว.27 มิ.ย.59 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท
.0808.2/ว.0444  ลว.24 ม.ค.61 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
.0808.2/ว.1536  ลว.19 มี.ค.61 )

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 210,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆทีใช้ในกิจการของเทศบาล 1
สํานัก  6  กอง   เช่น  โปรแกรมคอมพิวเตอร์  ตลับหมึกพิมพ์  ตลับผ้า
หมึก   แป้นพิมพ์  แผ่นกรองแสง  แผ่นดิสเก็ต  เครืองบันทึกข้อมูล ฯลฯ
 เป็นเงิน  210,000  บาท  (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัว
ไป-งานบริหารงานคลัง) 
( ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน  ด่วนทีสุดที มท
.0808.2/ว.1248  ลว.27 มิ.ย.59 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท
.0808.2/ว.0444  ลว.24 ม.ค.61 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
.0808.2/ว.1536  ลว.19 มี.ค.61 )
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วัสดุอืน จํานวน 70,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุแบบพิมพ์ต่างๆทีใช้ในกิจการเทศบาล  สําหรับ 1
 สํานัก  สํานัก 6 กอง ทีเทศบาลตําบลนางัวไม่สามรถจัดทําได้โดยต้องสัง
ซือจากโรงพิมพ์ท้องถิน  เช่น ใบเสร็จรับเงินต่างๆ ทะเบียนคุม
ทรัพย์สิน  วัสดุแบบพิมพ์ของงานทะเบียนราษฏร์  สมุดเงินสดรับ สมุดเงิน
สดจ่าย  วมุดบัญชีแยกประเภท  ใบรับแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด
.2)ฯลฯ เป็นเงินจํานวน  70,000  บาท   
(ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป-งานบริหารงานคลัง)
( ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน  ด่วนทีสุดที มท
.0808.2/ว.1248  ลว.27 มิ.ย.59 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท
.0808.2/ว.0444  ลว.24 ม.ค.61 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
.0808.2/ว.1536  ลว.19 มี.ค.61 )

ค่าสาธารณูปโภค รวม 15,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 15,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์  ประจํากองคลัง  จํานวน 1 หมายเลข           
 เป็นจํานวน  15,000  บาท  
(ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป-งานบริหารงานคลัง) 
( ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้อง
ถิน                                     ด่วนทีสุด  ที มท.0810.8/ว.2217  ลว.19
 ต.ค.60 )

งบลงทุน รวม 36,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 36,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
1.จัดซือตู้เก็บเอกสาร จํานวน 22,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เก็บเอกสาร  จํานวน 4 หลังๆละ 5,500
 บาท  เป็นเงินจํานวน   22,000  บาท   (ปรากฎในแผนงานบริหารงาน
ทัวไป-งานบริหารงานคลัง) แผนพัฒนาสีปี  แก้ไขเปลียนแปลงเพิม
เติม  ฉบับที 3 พ.ศ.2561-2564   หน้าที 117  
(ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซือจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 )
(ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป-งานบริหารงานคลัง)
ซือเก้าอีคอมพิวเตอร์ จํานวน 9,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีคอมพิวเตอร์ เพือใช้ในงานพัสดุและงาน
การเงินและบัญชี  รวม 3 ตัวๆละ 3,000  บาท เป็นเงินจํานวน 9,000
  บาท  (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป-งานบริหารงานคลัง) แผน
พัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564 ) หน้าที 144    
(ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซือจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560 )
ซือพัดลมอุตสาหกรรม จํานวน 5,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าซือพัดลมอุตสาหกรรม  เพือใช้ในงานพัสดุ  จํานวน 2
 ตัว เป็นเงินจํานวน 5,000  บาท  โดยซือตามราคาท้องตลาด 
 (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป-งานบริหารงานคลัง) แผนพัฒนาสี
ปี  แก้ไขเปลียนแปลงเพิมเติม  ฉบับที 3 พ.ศ.2561-2564
   หน้าที 118  
(ตามระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการจัดซือจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 )
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,088,280 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,066,880 บาท
ค่าตอบแทน รวม 72,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 42,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิก  อปพร.ทีปฏิบัติงานลดอุบัติเหตุใน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่   ตามสิทธิและระเบียบทีพึงเบิกจ่าย
ได้  เป็นเงิน 42,000  บาท 
( ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน  ด่วนทีสุด ที  0808.2
/ว.7271  ลงวันที  26 ธันวาคม  2560  )
(ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบภายใน-งานบริหารทัวไปเกียวกับ
การรักษาคงามสงบภายใน)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
เทศบาล   ลูกจ้างประจํา   พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว
ไป เป็นเงิน  30,000 บาท (ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน-งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาคงามสงบภายใน)

ค่าใช้สอย รวม 599,880 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1.โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย จํานวน 100,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าโครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยไม่ว่าจะเป็นภัย
แล้ง   ภัยหนาว  อุทกภัย  วาตภัย  อัคคีภัย ฯลฯ  ในเขตเทศบาลตําบลนา
งัว  จํานวน  100,000 บาท   
(ปรากฎในแผนงานรักษาความสงบภายใน-งานบริหารทัวไปเกียวกับ
รักษาความสงบภายใน) แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564  หน้าที 94
(-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที มท 0808
 / ว.0684  ลงวันที  8 กุมภาพันธ์  2560   )

2.โครงการกิจกรรมวัน  อปพร. จํานวน 20,000 บาท
   -สําหรับจ่ายเป็นค่าโครงการจัดกิจกรรมวัน                        
อปพร. เช่นค่าอาหาร  ,ค่าอาหารว่าง ,ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีใช้ในโครงการฯ  
ค่าวิทยากร  ฯลฯ   เป็นจํานวน  20,000  บาท   (ปรากฎในแผนงานรักษา
ความสงบภายใน-งานบริหารทัวไปเกียวกับรักษาความสงบภายใน) แผน
พัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564  หน้าที  94
4.โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และปีใหม่ จํานวน 20,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลสงกรานต์  และปีใหม่  ในการจัดซือวัสดุตังจุดตรวจ 
อุปกรณ์ไฟฟ้า  ป้ายรณรงค์  เป็นจํานวน  20,000  บาท   
(ปรากฎในแผนงานรักษาความสงบภายใน-งานบริหารทัวไปเกียวกับ
รักษาความสงบภายใน)
 แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 97
(-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน  
ด่วนทีสุด ที มท  0410.4/ว.661 ลงวันที  9 มีนาคม  2561  )
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5.โครงการอาสาสมัครผู้ประสานพลังแผ่นดิน จํานวน 50,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าอาหาร  ค่าใช้จ่ายในโครงการฯอาสาสมัครผู้
ประสานพลังแผ่นดิน    สําหรับผู้เข้ารับการอบรมอาสาสมัครผู้
ประสานพลังแผ่นดินเพือให้เป็นเครือข่ายในการป้องกันแพร่ระบาดของยา
เสพติด  เป็นจํานวน  50,000  บาท   
 (ปรากฎในแผนงานรักษาความสงบภายใน-งานบริหารทัวไปเกียวกับ
รักษาความสงบภายใน) แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564  หน้าที 96 
(-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนมาก  ที มท  0816.5/ ว
.2726   ลงวันที  4  ธันวาคม  2560 )
6.โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 60,220 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าอาหาร  และค่าใช้จ่ายในโครงการฯ สําหรับผู้ทีเข้ารับ
การอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ เพือเป็นอาสา
สมัครประจําหมู่บ้าน  จํานวน  60  คน  ในการป้องกันเหตุต่างๆทีจะเกิด
ขึนในชุมชนเป็นจํานวนเงิน  60,220  บาท   (ปรากฎในแผนงานรักษา
ความสงบภายใน-งานบริหารทัวไปเกียวกับรักษาความสงบภายใน) แผน
พัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564   หน้าที 99 
(-พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  พ.ศ.2550  )
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 30,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  เช่น ฝึก
อบรม   จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์  ทําแผ่นพับ  เรืองยาเสพติดให้โทษและ
ประชาสัมพันธ์  รางวัลการประกวดกิจกรรมต่างๆ ฯลฯ เป็น
จํานวน 30,000 บาท  
(ปรากฎในแผนงานรักษาความสงบภายใน-งานบริหารทัวไปเกียวกับ
รักษาความสงบภายใน) แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564   หน้าที 95
(-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนมาก  ที  มท  0816.5/ ว
.2726  ลงวันที 4 ธันาวคม  2560 )
โครงการฝึกอบรม  อปพร.หลักสูตรจัดตัง จํานวน 137,160 บาท
-สําหรับเป็นค่าอาหาร  และค่าใช้จ่ายในโครงการฯ สําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝ่ายพลเรือน ( อป
พร.)           เพือให้ความรู้   ความสามารถในการปฏิบัติงานช่วยเหลือทาง
ราชการ  ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและระงับภัยทีเกิดขึนทีอาจเกิดขึน
ได้อย่างทันท่วงทีมีประสิทธิภาพถูกต้อง  เป็นจํานวน  137,160
  บาท  (ปรากฎในแผนงานรักษาความสงบภายใน-งานบริหารทัวไปเกียว
กับรักษาความสงบภายใน)  
(-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน  พ.ศ.2553 )
โครงการอบรมบําบัด/ฟืนฟูผู้ติดยาเสพติดและกิจกรรมอบรมอาชีพให้ผู้ติดยา
เสพติด

จํานวน 32,500 บาท

-สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมบําบัด  ฟืนฟูผู้ติดยาเสพติด
และกิจกรรมอบรมอาชีพให้ผู้ติดยาเสพติด  เป็นค่าวิทยากร  ค่าอาหาร
กลางวัน อาหารว่าง   ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ฯลฯ  เป็น
จํานวน 32,500 บาท
(-ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ )(ปรากฎในแผนงานรักษา
ความสงบภายใน-งานบริหารทัวไปเกียวกับรักษาความสงบภายใน)   

วันทีพิมพ์ : 26/9/2561  13:11:26 หน้า : 26/82



ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 150,000 บาท
1.ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์     จํานวน  100,000  บาท
   -สําหรับจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆและทรัพย์สินของงาน
ป้องกันฯและงานเทศกิจทีชํารุดเสียหายให้ใช้งานได้ตาม
ปกติ   เช่น  เครืองใช้ไฟฟ้า,วิทยุสือสาร,ถังดับเพลิง,โทรทัศน์ศุนย์
ป้องกัน ,กล้อง CCTV ฯลฯ  
(ปรากฎในแผนงานรักษาความสงบภายใน-งานบริหารทัวไปเกียวกับ
รักษาความสงบภายใน) 

2. ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน   จํานวน  50,000  บาท
   -สําหรับจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินของงาน
ป้องกันฯ เช่น รถดับเพลิง   รถบรรทุกนํา   รถกระบะ (รถตรวจการ)  ฯลฯ
    
(ปรากฎในแผนงานรักษาความสงบภายใน-งานบริหารทัวไปเกียวกับ
รักษาความสงบภายใน) 

ค่าวัสดุ รวม 305,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้า   วิทยุ  และแบตเตอรี ฯลฯของงานป้องกันฯ
สําหรับจัดซือแบตเตอรีวิทยุสือสาร  เพือเพิมกําลังส่งได้ไกล  การติดต่อสือ
สารคล่องตัวในการปฏิบัติงานในหน้าที  เป็นจํานวน 30,000  บาท  
 (ปรากฎในแผนงานรักษาความสงบภายใน-งานบริหารทัวไปเกียวกับ
รักษาความสงบภายใน) 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น  ไม้กวาดอ่อน,ไม้กวาด
แข็ง,ไม้กวาดหยากใย่,ไม้ถูพืน,ไม้ขัดห้องนํา ,นํายาล้างห้องนํา,นํายาขัด
พืน ฯลฯ  เป็นจํานวน   5,000   บาท  
(ปรากฎในแผนงานรักษาความสงบภายใน-งานบริหารทัวไปเกียวกับ
รักษาความสงบภายใน) 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 40,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น แบตเตอรี,ยาง
ล้อ,นํามันเบรก ,หม้อนํา ฯลฯ  เป็นจํานวน  40,000 บาท  
 (ปรากฎในแผนงานรักษาความสงบภายใน-งานบริหารทัวไปเกียวกับ
รักษาความสงบภายใน)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 170,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่านํามันเบนซิน,นํามันโซล่า,นํามันเครือง ฯลฯ ของรถ
บรรทุกนํา ,รถดับเพลิง,รถกระบะ,(ตรวจการ)ฯลฯ  เป็น
จํานวน  170,000  บาท   
 (ปรากฎในแผนงานรักษาความสงบภายใน-งานบริหารทัวไปเกียวกับ
รักษาความสงบภายใน) 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ เอกสาร,แผ่น
พับ,โครงการป้องกันภัยต่างๆ ป้ายวันสําคัญของชาติไทย  วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา  ฯลฯ  เป็นจํานวน   5,000  บาท  
(ปรากฎในแผนงานรักษาความสงบภายใน-งานบริหารทัวไปเกียวกับ
รักษาความสงบภายใน) 

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 50,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองดับเพลิง  เช่นสายยางดับเพลิง,หัวฉีด,ท่อ
ดูด,ข้อแยก,ข้อต่อ ,เติมนํายาเคมีถังดับเพลิง ฯลฯ เป็นจํานวน  50,000
  บาท
(ปรากฎในแผนงานรักษาความสงบภายใน-งานบริหารทัวไปเกียวกับ
รักษาความสงบภายใน) 
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 90,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 60,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็น
จํานวน 60,000  บาท   
 (ปรากฎในแผนงานรักษาความสงบภายใน-งานบริหารทัวไปเกียวกับ
รักษาความสงบภายใน)

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่านําประปาศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เป็น
จํานวน 20,000  บาท  
 (ปรากฎในแผนงานรักษาความสงบภายใน-งานบริหารทัวไปเกียวกับ
รักษาความสงบภายใน)

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์และค่าอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงของศูนย์
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   เป็นจํานวน  10,000  บาท  
 (ปรากฎในแผนงานรักษาความสงบภายใน-งานบริหารทัวไปเกียวกับ
รักษาความสงบภายใน) 

งบลงทุน รวม 21,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 21,400 บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
จัดซือเครืองตัดหญ้า   ( แบบข้อแข็ง ) จํานวน 11,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือเครืองตัดหญ้า 
( แบบข้อแข็ง )  จํานวน 11,000  บาท  
1) เป็นเครืองตัดหญ้าแบบสะพาย
2)เครืองยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า
3)ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี
4)พร้อมใบมีด (จัดซือตามราคาท้องตลาด )
(ปรากฎในแผนงานรักษาความสงบภายใน-งานบริหารทัวไปเกียวกับ
รักษาความสงบภายใน) แผนพัฒนาสีปี แก้ไขเปลียนแปลงเพิมเติม  
ฉบับที 3  พ.ศ.2561-2564    หน้าที  130
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซือเครืองปรินเตอร์ จํานวน 7,900 บาท
-สําหรับจัดซือเครืองปรินเตอร์ Multifuncttion   แบบฉีดหมึก ( Inket) 
เพือใช้ในการปฏิบัติงานในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จํานวน 1
 เครือง  จํานวน  7,900 บาท  
-เป็นอุปกรณ์ทีมีความสามารถเป็นPrinter,Copier,Scanner  
และ Fax ภายในเครืองเดียวกัน
-ใช้เทคโนลียีแบบพ่นหมึก ( Inkjet ) 
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800 x 1,200 dpi 
หรือ 1,200x4,800 dpi
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า  34 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 15  ภาพ ต่อนาที (ipm)
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 10
 ภาพต่อนาที (ipm)
-สามารถสแกนเอกสาร  ขนาด A 4 ( ขาวดํา-สี)ได้
-มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า  1,200x2,400 dpi
-มีถาดป้อนเอกสารอัตโมัติ  (Auto  Document Feed)
-สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทังสีและขาวดํา
-สามารถถ่ายสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า  99  สําเนา
-สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็น
-มีช่องเชือมต่อ (Interface)แบบUSB 2.0 หรือดีกว่า  จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
-มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย(Network  Interface)
แบบ  10/100  Base-T  หรือดีกว่า  จํานวนไม่น้อยกว่า  1 ช่อง  
-สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi)ได้
-มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า  100  แผ่น  
-สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom  
( จัดซือตามบัญชีมาตรฐาน  ICT ปี 2561 )
(ปรากฎในแผนงานรักษาความสงบภายใน-งานบริหารทัวไปเกียวกับ
รักษาความสงบภายใน) แผนพัฒนาสีปี แก้ไขเปลียนแปลงเพิมเติม  ฉบับ
ที 3 พ.ศ.2561-2564    หน้าที  115

จัดซือเครืองสํารองไฟ จํานวน 2,500 บาท
-สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือเครืองสํารองไฟ ใช้ในงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  1 ตัว     จํานวน  2,500 บาท  
   มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า  800 VA  ( 480 Watts )
   สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า  15
 นาที                                               (จัดซือตามมาตรฐาน ICT 
ปี 2561 )
(ปรากฎในแผนงานรักษาความสงบภายใน-งานบริหารทัวไปเกียวกับ
รักษาความสงบภายใน) แผนพัฒนาสีปี แก้ไขเปลียนแปลงเพิม
เติม                        ฉบับที  3  พ.ศ.2561-2564    หน้าที  114  

งานเทศกิจ รวม 868,200 บาท
งบบุคลากร รวม 688,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 688,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 328,200 บาท
-สําหรับเพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ตําแหน่ง  นักจัดการงาน   
  เทศกิจ  อัตราเงินเดือน 27,350 บาท เป็นเงิน 328,200  บาท           
 (ปรากฎในแผนงานรักษาความสงบภายใน-งานเทศกิจ)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 324,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าจ้างสําหรับพนักงานจ้างทัวไป งานเทศกิจ 3
 อัตรา  เป็นเงินจํานวน  324,000  บาท 
(ปรากฎในแผนงานรักษาความสงบภายใน-งานเทศกิจ)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวสําหรับพนักงานจ้างทัวไปและ
พนักงานจ้างตามภารกิจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดอุดรธานี  เรือง หลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างและ
พนักงานจ้างของเทศบาล  ได้รับเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว  จํานวน 3
อัตรา  เป็นเงินจํานวน  36,000  บาท  
(ปรากฎในแผนงานรักษาความสงบภายใน-งานเทศกิจ)

งบดําเนินงาน รวม 180,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 150,000 บาท

1.ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน (ครุภัณฑ์ ) จํานวน 50,000
  บาท 
 -สําหรับจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆและทรัพย์สินของงานเทศกิจที
ชํารุดเสียหายให้ใช้งานได้ตามปกติ  เช่น   แผงกัน  ไซเลนส์  เครือง
เสียง  ป้อมเทศกิจ   รถจักรยานยนต์  ฯลฯ เป็นเงิน 50,000  บาท 
(ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบภายใน-งานเทศกิจ) 
2.กิจการจราจร      จํานวน  100,000  บาท
 -สําหรับจ่ายเป็นค่าดําเนินงานจราจรต่างๆของงานเทศกิจ  เช่น  การตี
เส้นจราจร   ป้ายบังคับจราจร   ป้ายเตือน  ฯลฯ  เป็นเงิน  100,000
  บาท 
(ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบภายใน-งานเทศกิจ) 

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 5,000 บาท
 - สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(รถจักรยา
ยนต์) เช่น  แบตเตอรี  ยางล้อ  นํามัน  เบรก   หม้อนํา  ฯลฯ  เป็นเงิน
จํานวน  5,000  บาท (ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบภายใน-งาน
เทศกิจ)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 10,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่านํามันเบนซิน   ค่านํามันเครือง  รถจักรยานยนต์ของ
งานเทศกิจ   เป็นเงินจํานวน   10,000  บาท (ปรากฎในแผนงานการ
รักษาความสงบภายใน-งานเทศกิจ) 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 15,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  ป้ายอิงเจ็ท  สิงพิมพ์  ฯลฯ
 เพือประชาสัมพันธ์ของงานเทศกิจ   เป็นเงิน
จํานวน  15,000  บาท  (ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน-งานเทศกิจ) 
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 1,221,120 บาท
งบบุคลากร รวม 1,221,120 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,221,120 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 381,120 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นเงินเดือนและปรับปรุงเป็นเงินเดือนประจําปี สําหรับ
พนักงานเทศบาลเป็นเงิน  เดือนละ 31,760   บาท เป็นเงิน
จํานวน 381,120  บาท 
(ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบภายใน-งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย)  

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 756,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทัวไป  พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  จํานวน   7  อัตราๆละ 9,000  บาท  เป็นเงินจํานวน  756,000
  บาท  
ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบภายใน-งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย) 

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 84,000 บาท
 -สําหรับจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวสําหรับพนักงานจ้างทัวไป
และพนักงานจ้างตามภารกิจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดอุดรธานี  เรือง   กําหนดหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิมค่าครองชีพชัว
คราว  จํานวน 7 อัตราๆละ 1,000  บาท  เป็นเงิน
จํานวน  84,000  บาท ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน-งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย) 

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 1,732,160 บาท
งบบุคลากร รวม 1,616,160 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,616,160 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,179,600 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเดือน  พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี สําหรับ
พนักงานเทศบาล  เป็นเงิน 1,179,600  บาท (ปรากฎในแผนงานการ
ศึกษา-งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา )
(-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน  กจ.กท.และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ ว
 138  ลงวันที  30 ธันวาคม  2558  เรืองแนวทางคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน )

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 67,200 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนของพนักงานเทศบาล  ทีได้รับ
เงินประจําตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองการศึกษาในอัตราเดือนละ 5,600
 บาท  เป็นเงินจํานวน  67,200  บาท  (ปรากฎในแผนงานการ
ศึกษา-งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา )
(-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน  กจ.กท.และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ ว
 138  ลงวันที  30 ธันวาคม  2558  เรืองแนวทางคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน )
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 85,200 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาลทีได้รับเงินประจํา
ตําแหน่งผู้อํานวยการกองการศึกษา  ทีได้รับตามสิทธิในอัตราเดือน
ละ 5,600 บาท  เป็นเงินจํานวน  67,200 บาท  และหัวหน้าฝ่ายบริหาร
การศึกษา  อัตราเดือนละ 1,500 บาท   เป็นเงินจํานวน  18,000
 บาท  รวมเป็นเงินทังสิน  85,200  บาท (ปรากฎในแผนงานการ
ศึกษา-งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา )
(-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน  กจ.กท.และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ ว
 138  ลงวันที  30 ธันวาคม  2558  เรืองแนวทางคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน )

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 272,160 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว
ไป  เป็นเงินจํานวน  272,160  บาท  
(-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน  กจ.กท.และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ ว
 138  ลงวันที  30 ธันวาคม  2558  เรืองแนวทางคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน )

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพ  สําหรับพนักงานจ้างทัวไป  ตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล  เรือง กําหนดหลักเกณฑ์การให้
พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างของ  อปท.ได้รับเงิน
เพิมการครองชีพชัวคราว  อัตราเดือนละ 1,000 บาท  เป็นเงิน
จํานวน  12,000 บาท 
(-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน  กจ.กท.และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ ว
 138  ลงวันที  30 ธันวาคม  2558  เรืองแนวทางคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน )

งบดําเนินงาน รวม 102,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 42,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาล  ตําแหน่ง  นักบริหารงาน
การศึกษา  กองการศึกษา  จํานวน  1 อัตราๆละ เดือนละ 3,500
 บาท  รวม 12 เดือน  เป็นเงิน 42,000 บาท  (ปรากฎในแผนงานการ
ศึกษา-งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา )
(-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิน พ.ศ.2548  และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3 ) พ.ศ
.2559 )

ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 50,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพนักงานเทศบาล  พนักงานครู
เทศบาล  ครูผู้ดูแลเด็ก  และพนักงานจ้าง  กองการศึกษา  เช่น ค่าเบีย
เลียง  ค่าเช่าทีพัก  ค่าพาหนะเดินทาง  ค่าอบรม  ประชุม  สัมมนา ฯลฯ
  ในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร  เป็นเงินจํานวน 50,000
 บาท (ปรากฎในแผนงานการศึกษา-งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา )
(-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่าย
เงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.2547  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่า
ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ.2555  และที
แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3 ) พ.ศ.2559
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าบํารุกรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆและทรัพย์สินที
อยู่ในความรับผิดชอบของกองการศึกษา  ทีชํารุดเสียหายให้ใช้งานได้ตาม
ปกติ  เช่น  เครืองคอมพิวเตอร์  เครืองพิมพ์  ตู้  โต๊ะ  เก้าอี  ฯลฯ เป็นเงิน
จํานวน  10,000  บาท (ปรากฎในแผนงานการศึกษา-งานบริหารทัวไป
เกียวกับการศึกษา ) 
(-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการจัดวือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ลงวันที 23 สิงหาคม  2560,หนังสือคณะ
กรรมวินิจฉัยปัญหาจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกรมบัญชี
กลาง  ด่วนทีสุด  ที กค (กวจ )  0405.2/ ว119 ลงวันที 9มีนาคม 2561
 เรือง แนวทางการปฏิบัติในการดําเนินการจัดหาพัสดุทีเกียวกับค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงาน  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  การจัดการ  และการ
ประชุมของหน่วยงาน

งบลงทุน รวม 14,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 14,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ( ตู้รวม 3 ฟุต 1 บาน 4 ลินชัก ) จํานวน 5,500 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสาร (ตู้รวม 3 ฟุต  1 บาน  4
 ลินชัก)
จํานวน 1 หลัง  สําหรับเก็บเอกสารคู่มือ  ระเบียบ  กฎหมาย  หนังสือ
ราชการอืนๆ  บันทึกข้อความ  วารสาร ฯลฯ เป็นเงินจํานวน  5,500
 บาท  (จัดซือตามราคาท้องตลาด เนือง จากไม่มีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ )
(ปรากฎในแผนงานการศึกษา-งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา )
(-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการจัดวือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ลงวันที 23 สิงหาคม  2560,หนังสือคณะ
กรรมวินิจฉัยปัญหาจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกรมบัญชี
กลาง  ด่วนทีสุด  ที กค (กวจ )  0405.2/ ว119 ลงวันที 9มีนาคม 2561
 เรือง แนวทางการปฏิบัติในการดําเนินการจัดหาพัสดุทีเกียวกับค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงาน  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  การจัดการ  และการ
ประชุมของหน่วยงาน)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปีแก้ไขเปลียนแปลงเพิมเติม ฉบับที 3   พ.ศ
.2561-2564  หน้าที  137
ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลือนทึบ  ขนาด 5 ฟุต จํานวน 5,500 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสาร บานเลือนทึบ จํานวน 1
 หลัง  สําหรับเก็บเอกสารคู่มือ  ระเบียบ  กฎหมาย  หนังสือราชการ
อืนๆ  บันทึกข้อความ  วารสาร ฯลฯ เป็นเงินจํานวน  5,500 บาท (ปราก
ฎในแผนงานการศึกษา-งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา ) (จัดซือตาม
ราคาท้องตลาด เนือง จากไม่มีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ )
(-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการจัดวือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ลงวันที 23 สิงหาคม  2560,หนังสือคณะ
กรรมวินิจฉัยปัญหาจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกรมบัญชี
กลาง  ด่วนทีสุด  ที กค (กวจ )  0405.2/ ว119 ลงวันที 9มีนาคม 2561
 เรือง แนวทางการปฏิบัติในการดําเนินการจัดหาพัสดุทีเกียวกับค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงาน  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  การจัดการ  และการ
ประชุมของหน่วยงาน)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปีแก้ไขเปลียนแปลงเพิมเติม ฉบับที 3   พ.ศ
.2561-2564  หน้าที  137
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พัดลมติดผนัง จํานวน 3,000 บาท
-สําหรับจัดซือพัดลมติดผนังใบพัดขนาด 16 นิว ปรับแรงลมได้ 3
 ระดับ จํานวน 1 เครือง  เพืออํานวยความสะดวกและการบริหการ
ประชาชนทีมาติดต่อราชการ  เป็นเงินจํานวน  3,000 บาท (ปรากฎใน
แผนงานการศึกษา-งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา )
 (จัดซือตามราคาท้องตลาด เนือง จากไม่มีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ )
(-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการจัดวือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ลงวันที 23 สิงหาคม  2560,หนังสือคณะ
กรรมวินิจฉัยปัญหาจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกรมบัญชี
กลาง  ด่วนทีสุด  ที กค (กวจ )  0405.2/ ว119 ลงวันที 9มีนาคม 2561
 เรือง แนวทางการปฏิบัติในการดําเนินการจัดหาพัสดุทีเกียวกับค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงาน  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  การจัดการ  และการ
ประชุมของหน่วยงาน)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปีแก้ไขเปลียนแปลงเพิมเติม ฉบับที 3   พ.ศ
.2561-2564  หน้าที  138

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 24,337,724 บาท
งบบุคลากร รวม 2,372,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,372,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,928,400 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานปรับปรุงเงินเดือนสําหรับครูเทศบาล  เป็น
เงินจํานวน  1,928,400  บาท  (ปรากฎในแผนงานการศึกษา-งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)    (-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ราช
บัญญัติ  เงินเดือน  เงินวิทยฐานะและเงินประจําตําแหน่งข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที3)พ.ศ.2558 หนังสือสํานักงาน  ก.ค.ศ
.ด่วนทีสุด   ทีศธ  0206.7/ว8 ลงวันที 22 พฤษภาคม  2558  เรือง  พระ
ราชบัญญัติ  เงินเดือน  เงินวิทยฐานะ  และเงินประจําตําแหน่งข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที3)พ.ศ.2558

เงินวิทยฐานะ จํานวน 84,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะครูตามสิทธิในอัตราเดือนละ3,500
 บาท จํานวน 2 อัตรา  เป็นเงินจํานวน  84,000  บาท  (ปรากฎในแผน
งานการศึกษา-งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) 
(-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  เงินเดือน  เงินวิทยฐานะและเงินประจํา
ตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที3)พ.ศ.2558
 หนังสือสํานักงาน  ก.ค.ศ.ด่วนทีสุด   ทีศธ  0206.7/ว8 ลงวันที 22
 พฤษภาคม  2558  เรือง  พระราชบัญญัติ  เงินเดือน  เงินวิทยฐานะ  และ
เงินประจําตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที3)พ
.ศ.2558

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 324,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว
ไป  จํานวน  3  อัตราๆละเดือนละ 9,000 บาท  เป็นเงิน
จํานวน  324,000 บาท 
(ปรากฎในแผนงานการศึกษา-งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) 
(-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน  กจ.กท.และก.อบต.มรา มท 0809.2
/ว138 ลงวันที  30ธันวาคม  2558  เรือง  แนวทางการคํานวณภาระค่า
ใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปครองส่วนท้องถิน)
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว  สําหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทัวไป  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล  เรือง กําหนดหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
ประจําและพนักงานจ้างของ อปท.ได้รับเงินเพิมค่าครองชีพชัว
คราว จํานวน  3 อัตราๆเดือนละ 1,000  บาท  เป็นเงินจํานวน  36,000
  บาท  (ปรากฎในแผนงานการศึกษา-งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา) 
(-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน  กจ.กท.และก.อบต.มรา มท 0809.2
/ว138 ลงวันที  30ธันวาคม  2558  เรือง  แนวทางการคํานวณภาระค่า
ใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปครองส่วนท้องถิน)

งบดําเนินงาน รวม 5,335,024 บาท
ค่าตอบแทน รวม 25,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 25,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศีกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล  พนักงานครู  เป็นเงิน 25,000  บาท  (ปรากฎในแผนงานการ
ศึกษา-งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) 
(-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0809.3/ว4522ลงวัน
ที 9 สิงหาคม  2559  เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่า
เล่าเรียน  ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกียว
กับการศึกษาของบุตร พ.ศ.2560 )

ค่าใช้สอย รวม 1,340,910 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,290,910 บาท

1.1 ค่าอาหารกลางวัน                                จํานวน   818,300  บาท 
-สําหรับจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนา
งัว  จํานวน 2 ศูนย์  รวม 167 คน  อัตราคนละ 20บาท  จํานวน  245
 วัน  เป็นเงินจํานวน  818,300  บาท  ตามหนังสือสังการกระทรวง
มหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท 0816.2/ ว 3274  ลงวันที 19
 มิถุนายน  2561 
(-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเกณฑ์และวิธีการนําเงิน
รายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2551  ,หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท 0893.2/ว1918  ลงวันที  16
 มิถุนายน  2552  ,ระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการจัดซือจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ลงวันที 23 สิงหาคม  2560
  หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ   กรมบัญชีกลาง    ด่วนทีสุด  ที กค ( กวจ) 0405.2/ว119  ลงวัน
ที 9 มีนาคม  2561 )
(ปรากฎในแผนงานการศึกษา-งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 129

1.2 ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ราย
หัว)  จํานวน 283,900  บาท 
-สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนางัว (รายหัว) จํานวน 2 ศูนย์  รวม 167
 คน  อัตราคนละ 1,700 บาท/คน/ปี  เป็นเงินจํานวน  283,900
 บาท                        ตามหนังสือสังการกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที
สุด  ที มท 0816.2/ ว 3274  ลงวันที 19 มิถุนายน  2561 
(-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเกณฑ์และวิธีการนําเงิน
รายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2551  ,หนังสือ
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กระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท 0893.2/ว1918  ลงวันที  16
 มิถุนายน  2552  ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท 0893.2
/ว801 ลงวันที  11  มีนาคม  2551 ระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วย
การจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ลงวันที 23
 สิงหาคม  2560  หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาจัดซือจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ   กรมบัญชีกลาง    ด่วนทีสุด  ที กค ( กวจ
) 0405.2/ว119  ลงวันที 9 มีนาคม  2561 )
(ปรากฎในแผนงานการศึกษา-งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 129

1.3 ค่าหนังสือเรียน                                        จํานวน  33,400  บาท 
-สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดการศึกษา (หนังสือเรียน) ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก เทศบาลตําบลนางัว   จํานวน 2 ศูนย์  รวม 167 คน  อัตราคนละ 200
 บาท/คน/ปี  เป็นเงินจํานวน  33,400 บาท  ตามหนังสือสังการกระทรวง
มหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท 0816.2/ ว 3274  ลงวันที 19
 มิถุนายน  2561 
(-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเกณฑ์และวิธีการนําเงิน
รายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2551  ,หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท 0893.2/ว1918  ลงวันที  16
 มิถุนายน  2552  ,ระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการจัดซือจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ลงวันที 23 สิงหาคม  2560
  หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ   กรมบัญชีกลาง    ด่วนทีสุด  ที กค ( กวจ) 0405.2/ว119  ลงวัน
ที 9 มีนาคม  2561 )
(ปรากฎในแผนงานการศึกษา-งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปีแก้ไขเปลียนแปลงเพิมเติมฉบับที 3 พ.ศ
.2561-2564 หน้า 102 

1.4ค่าอุปกรณ์การเรียน                                  จํานวน  33,400  บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดการศึกษา (อุปกรณ์การเรียน) ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก เทศบาลตําบลนางัว   จํานวน 2 ศูนย์  รวม 167 คน  อัตราคนละ 200
 บาท/คน/ปี  เป็นเงินจํานวน  33,400 บาท  ตามหนังสือสังการกระทรวง
มหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท 0816.2/ ว 3274  ลงวันที 19
 มิถุนายน  2561 
(-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเกณฑ์และวิธีการนําเงิน
รายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2551  ,หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท 0893.2/ว1918  ลงวันที  16
 มิถุนายน  2552  ,ระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการจัดซือจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ลงวันที 23 สิงหาคม  2560
  หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ   กรมบัญชีกลาง    ด่วนทีสุด  ที กค ( กวจ) 0405.2/ว119  ลงวัน
ที 9 มีนาคม  2561 )
(ปรากฎในแผนงานการศึกษา-งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) 
เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปีแก้ไขเปลียนแปลงเพิมเติมฉบับที 3 พ.ศ.2561
-2564 หน้า 102 
1.5ค่าเครืองแบบนักเรียน                             จํานวน  50,100  บาท 
-สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดการศึกษา (เครืองแบบนักเรียน) ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก เทศบาลตําบลนางัว   จํานวน 2 ศูนย์  รวม 167 คน  อัตราคน
ละ 300 บาท/คน/ปี  เป็นเงินจํานวน  50,100  บาท  ตามหนังสือสังการ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท 0816.2/ ว 3274  ลงวันที 19
 มิถุนายน  2561 
(-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเกณฑ์และวิธีการนําเงิน
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รายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2551  ,หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท 0893.2/ว1918  ลงวันที  16
 มิถุนายน  2552  ,ระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการจัดซือจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ลงวันที 23 สิงหาคม  2560
  หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ   กรมบัญชีกลาง    ด่วนทีสุด  ที กค ( กวจ) 0405.2/ว119  ลงวัน
ที 9 มีนาคม  2561 )
(ปรากฎในแผนงานการศึกษา-งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) 
เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปีแก้ไขเปลียนแปลงเพิมเติมฉบับที 3 พ.ศ.2561
-2564 หน้า 102 
1.6ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                          จํานวน  71,810 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดการศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตําบลนางัว   จํานวน 2 ศูนย์  รวม 167 คน  อัตรา
คนละ 430 บาท/คน/ปี  เป็นเงินจํานวน  71,810 บาท  ตามหนังสือสัง
การกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท 0816.2/ ว 3274  ลงวันที 19
 มิถุนายน  2561 
(-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเกณฑ์และวิธีการนําเงิน
รายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2551  ,หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท 0893.2/ว1918  ลงวันที  16
 มิถุนายน  2552  ,ระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการจัดซือจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ลงวันที 23 สิงหาคม  2560
  หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ          กรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุด  ที กค ( กวจ) 0405.2/ว119  
ลงวันที 9 มีนาคม  2561 )
(ปรากฎในแผนงานการศึกษา-งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) 
เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปีแก้ไขเปลียนแปลงเพิมเติมฉบับที 3  
 พ.ศ.2561-2564 หน้า 102 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆและทรัพย์สินที
อยู่ในความรับผิดชอบของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เทศบาลตําบลนา
งัว  จํานวน 2 ศูนย์  ทีชํารุดเสียหายให้ใช้งานได้ตามปกติ   เช่นเครือง
คอมพิวเตอร์  เครือง
พิมพ์  ตู้  โต๊ะ  เก้าอี  ประตู  รัว  หลังคา   หน้าต่าง   ห้องนํา  ก๊อกนํา ฯลฯ
  เป็นเงินจํานวน  50,000 บาท    (ปรากฎในแผนงานการศึกษา-งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)                                     
(-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการจัดซือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ลงวันที 23 สิงหาคม  2560  หนังสือคณะ
กรรมการวินิจฉัยปัญหาจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ                กรมบัญชีกลาง    ด่วนทีสุด  ที กค ( กวจ) 0405.2
/ว119                         
ลงวันที 9 มีนาคม  2561 )
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 

ค่าวัสดุ รวม 3,885,114 บาท
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ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 3,865,114 บาท
1.1 ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     จํานวน  339,545   บาท
   -สําหรับจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 2
 ศูนย์  จํานวน 167 คนๆละ 7.37  บาท  260 วัน เป็นเงิน 320,005.40
  บาท   ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ทีมท 0816.2
/ว3274  ลงวันที 19 มิถุนายน  2561 
    -สําหรับจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน  2
 ศูนย์  จํานวน 167 คนๆละ 0.45 บาท  260วัน เป็นเงินจํานวน 19,539
  บาท 
(ปรากฎในแผนงานการศึกษา-งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) 
ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564)หน้าที 128

1.2 ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนในเขตเทศบาล                       
                                                    จํานวน     3,525,569   บาท
   -สําหรับจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) โรงเรียนในเขตเทศบาล  จํานวน 2
 โรงเรียน  จํานวน 1,734  คนๆละ 7.37  บาท  260 วัน เป็น
เงิน 3,322,690.80 บาท  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที
มท 0816.2/ว3274  ลงวันที 19 มิถุนายน  2561 
    -สําหรับจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม)โรงเรียนในเขต
เทศบาล  จํานวน  2 โรงเรียน  จํานวน1,734 คนๆละ 7.37 บาท  260
วัน เป็นเงินจํานวน 202,878 บาท 
(ปรากฎในแผนงานการศึกษา-งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) 
ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564)หน้าที 129

วัสดุอืน จํานวน 20,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุอุปกรณ์  สําหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลนางัว  (ตําบลนางัวและตําบลศรี
สําราญ) เช่น แป้ง   ไม้กวาด  ไม้ถูพืน  ผ้าขนหนู  ชันวางของ  แก้ว
นํา  เสือ ฯลฯ  เป็นเงินจํานวน  20,000  บาท  
(ปรากฎในแผนงานการศึกษา-งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) 
ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564)หน้าที 128

ค่าสาธารณูปโภค รวม 84,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 50,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนางัว ทัง 2
 ศูนย์    
  ( ศูนย์ตําบลนางัว-ศูนย์ตําบลศรีสําราญ) เป็นเงินจํานวน  50,000  บาท 
(ปรากฎในแผนงานการศึกษา-งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) 

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 10,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่านําประปา  ค่านําบาดาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลนางัว ทัง 2 ศูนย์      ( ศูนย์ตําบลนางัว-ศูนย์ตําบลศรีสําราญ) เป็น
เงินจํานวน  10,000  บาท (ปรากฎในแผนงานการศึกษา-งานระดับก่อน
วัยเรียนและประถมศึกษา) 

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 24,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ตศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลนางัว ทัง 2 ศูนย์    
  ( ศูนย์ตําบลนางัว-ศูนย์ตําบลศรีสําราญ) เป็นเงินจํานวน  24,000  บาท 
(ปรากฎในแผนงานการศึกษา-งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) 
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งบลงทุน รวม 9,694,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 37,300 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
พัดลมโคจร จํานวน 6,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับจัดซือพัดลมติดผนังใบพัดขนาด 16
 นิว  ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ  จํานวน  2  เครืองๆละ 3,000  บาท เป็น
เงิน  6,000  บาท  เพืออํานวยความสะดวกและบริการนักเรียน เจ้า
หน้าที  และผู้ปกครอง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนางัว 
 (จัดซือตามราคาท้องตลาด  เนืองจากไม่มีราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ )
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการจัดซือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560  ลงวันที  23  สิงหาคม  2560  หนังสือ
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ  กรมบัญชีกลาง  ด่วนทีสุด  ที กค (กวจ) 0405.2/ว119  ลงวันที 9
 มีนาคม  2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปีแก้ไขเปลียนแปลงเพิมเติม  ฉบับที 3  พ.ศ
.2561-2564  หน้าที 138

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เครืองทํานําเย็น จํานวน 10,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือเครืองทํานําเย็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลนางัว  จํานวน  2 เครืองๆละ 5,000  บาท  เป็นเงิน
จํานวน  10,000  บาท  เพืออํานวยความสะดวกและบริการนักเรียน  เจ้า
หน้าที      และผู้ปกครอง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนางัว (จัดซือ
ตามราคาท้องตลาด  เนืองจากไม่มีราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ )(ปราก
ฎในแผนงานการศึกษา-งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการจัดซือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560  ลงวันที  23  สิงหาคม  2560
  หนังสือ  คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ       กรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุด  ที กค (กวจ) 0405.2/ว119ลงวัน
ที 9 มีนาคม  2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปีแก้ไขเปลียนแปลงเพิมเติม  ฉบับที 3  พ.ศ
.2561-2564  หน้าที 139

วันทีพิมพ์ : 26/9/2561  13:11:26 หน้า : 39/82



ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์  All  In  One  สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ All  In One 
สําหรับงานสํานักงาน  จํานวน  1 เครืองๆละ 17,000 บาท
เพือใช้ในการปฏิบัติหน้าทีด้านสารบรรณ  การเบิกจ่ายงบประมาณ  การ
ประมวลผลด้านการพัฒนาการศึกษา  ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลนางัว  (ศูนย์ฯตําบลศรีสําราญ )  และงานอืนๆทีเกียวข้อง  (จัดซือ
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2561  
มีคุณลักษณะ  ดังนี
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า  2  แกน
หลัก  (2 CORE ) หรือ 4 แกนเสมือน (4 Thread )  โดย  มีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.4 GHz  จํานวน  1 หน่วย
-หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจํา
แบบ Cache  Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB
-มีหน่วยความจําหลัก (RAM ) ชนิด DDR4  หรือดีกว่ามีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB 
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล  (Hard  Drive) ชนิด SATA  หรือดีกว่า
 ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid  State Drive  ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า  120 GB  จํานวน  1 หน่วย
-มี DVD-RW หรือดีกว่า  จํานวน 1 หน่วย
-มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย(Network  Interface) 
แบบ  10/100/1000 Base-T  หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-มีช่องเชือมต่อ ( Interface) แบบ USB   2.0 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง
-มีแป้นพิมพ์และเมาส์
-มีจอภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิว  ความละเอียดแบบ FHD
(1,920X1,080 )
-สามารถใช้งาน  Wi  -Fi ( IEEE 802.11b,g,ac )และBluetooth
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการจัดซือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560   ลงวันที 23 สิงหาคม  2560 ,หนังสือ
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาค
รัฐ  กรมบัญชีกลาง  ด่วนทีสุด  ที  กค (กวจ) 0405.2/ ว 119 ลงวันที 9
 มีนาคม  2561  
(ปรากฎในแผนงานการศึกษา-งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปีแก้ไขเปลียนแปลงเพิมเติม  ฉบับที 3  พ.ศ
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เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก ( Ink  Tank Printer ) จํานวน 4,300 บาท
-สําหรับจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึก
พิมพ์ ( Ink  Tank  Printer )  จากโรงงานผู้ผลิตมีความละเอียดในการ
พิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x1,200  dpi มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดํา
ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที(ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm) มีความ
เร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที หรือ 4.5 ภาพ ต่อ
นาที  มีช่องเชือมต่อ                 
  ( Interface ) แบบ USB 2.0 หรือ ดีกว่า  จํานวนไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง       
  มีถาดใส่กระดาษไม่น้อยกว่า  50 แผ่น สามารถใช้ได้
กับ A4,Letter,Legal  และ Custom   เป็นเงินจํานวน  4,300
  บาท เพือใช้ในการพิมพ์แบบพิมพ์ต่างๆของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ (ศูนย์ฯ
ตําบลศรีสําราญ)และงานอืนๆทีเกียวข้อง
(ปรากฎในแผนงานการศึกษา-งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) 
 (จัดซือตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐาน ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  ประจําปี  2561  ) 
-ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560  ลงวันที 23 สิงหาคม  2560  หนังสือคณะ
กรรมการการวิจัยปัญหาการจัดซือจัดจ้างและกาสรบริหารพัสดุภาครัฐกรม
บัญชีกลาง  ด่วนทีสุด  ที กค (กวจ) 0405.0/ว.119  ลงวันที  9
 มีนาคม  2561  เรือง  แนวทางการปฏิบัติในการดํานเนินการจัดหาพัสดุ
ทีเกียวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  การ
จัดการและการประชุมของหน่วยงาน 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปีแก้ไขเปลียนแปลงเพิมเติม  ฉบับที 3  พ.ศ
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ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 9,657,000 บาท
อาคารต่าง ๆ
โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนางัว จํานวน 9,657,000 บาท
-โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนางัว บ้านเจริญ
ชัย      
 หมูที 2  ตําบลนางัว  อําเภอนําโสม  จังหวัดอุดรธานี  ตามแบบของ
เทศบาลตําบลนางัว พร้อมติดป้ายโครงการจํานวน  1  ป้าย  
    1.งานก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนางัว  ขนาด
กว้าง 40.00 เมตร  ยาว 40.50เมตร  โดยมีพืนทีไม่น้อยกว่า  1,620
  ตารางเมตร
    2.งานก่อสร้างถนน  คสล.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนา
งัว  ขนาดกว้าง 6.00  เมตร  ยาว 54.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  มีพืนที
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 324 ตารางเมตร
    3.งานก่อสร้างป้าย  คสล.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนางัว  ขนาด
กว้าง 8.00 เมตร  สูง 3.00เมตร  ติดตังตัวหนังสือสแตนเลส  ขนา 25
และ30 เซนติเมตร  ก่อสร้างประตูสแตนเลส ขนาดกว้าง  6.50เมตร  สูง
เฉลีย  2.00เมตร  
    4.งานก่อสร้างรัว  คสล.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนางัว  โดย
รือ   
รัวเดิมขนไปทิงและเก็บกองในส่วนของเหล็กรูปพรรณ  ก่อสร้างรัว
ใหม่  ขนาดสูง 2.00 เมตร  ยาว  37.00 เมตร 
    5.งานปลูกหญ้ารอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนางัว  ขนาด
กว้าง 169.00เมตร  ยาว 169.00 เมตร  มีพืนทีไม่น้อยกว่า  338.00
ตารางเมตร
    6.งานจัดเวทีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนางัว  ขนาดกว้าง 2.00
 เมตร  ยาว 4.00 เมตร  สูง 0.50เมตร 
    7.งานจัดทําม้านังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนางัว   ขนาด
กว้าง 0.40เมตร  ยาว 1.00เมตร  สูง 0.90 เมตร
    8.งานติดตังหม้อแปลงและมิเตอร์พร้อมปักเสาพาดสายศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลนางัว  โดยระยะทาง 50.00 เมตร  เสาแรงสูง 2
 ต้น         เสาแรงตํา 2 ต้น  และหม้อแปลง  100 KVA พร้อม
มิเตอร์  ขนาด 30 A
    9.งานก่อสร้างเสาธงชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนางัว  ขนาด
สูง  9.00 เมตร  พร้อมฐานเสาผิวหินล้าง  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  2.00
เมตร
    10.งานจัดซือครุภัณฑ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนางัว
(ปรากฎในแผนงานการศึกษา-งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปีแก้ไขเปลียนแปลงเพิมเติม  ฉบับที 3  พ.ศ
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งบเงินอุดหนุน รวม 6,936,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 6,936,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตเทศบาล จํานวน 6,936,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนในเขตเทศบาล  จํานวน 2 โรงเรียน รวม 1,734 คนๆละ 20
บาท จํานวน  200 วัน  เป็นเงิน  6,936,000  บาท  ตามหนังสือหระ
ทรวงมหาดไทย   ด่วนทีสุด  ที มท  0816.2/ว3274  ลงวันที 19
 มิถุนายน  2561 
(ปรากฎในแผนงานการศึกษา-งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.261-2564)หน้า 133

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 2,143,800 บาท
งบบุคลากร รวม 1,952,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,952,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,172,400 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ  ตําแหน่ง ผู้อํานวยการ
สาธารณสุข ,หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข,นักวิชาการสาธารณสุข
เป็นเงิน 1,172,400  บาท 
(ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข-งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข )
(-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน  กจ.กท.และ ก.อบต.ทีมท 0809.2/ว138
ลงวันที 30 ธันาวาคม  2558  เรืองซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่า
ใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน )

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง  ผู้อํานวยการสาธารณสุข  อัตราเดือน
ละ3,500  บาท  และ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข  อัตราเดือน
ละ 1,500  บาท  เป็นเงินจํานวน  60,000  บาท  
 (ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข-งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข )
(-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน  กจ.กท.และก.อบต.ที มท 0809.2/ว.138
 ลงวันที 30 ธันวาคม  2558   เรืองซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่า
ใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน )

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 648,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทัวไป  จํานวน  6 อัตรา  เป็น
เงิน  648,000  บาท 
  (ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข-งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข )
(-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน  กจ.กท.และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ ว
 138 ลงวันที  30 ธันวาคม  2558  เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน )

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 72,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นเงินเพิมของพนักงานจ้างทัวไป  จํานวน 6 อัตรา เดือน
ละ 1,000 บาท  รวม 12 เดือน เป็นเงินจํานวน 72,000 บาท 
 (ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข-งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข )
(-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน  กจ.กท.และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ ว
 138 ลงวันที  30 ธันวาคม  2558  เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน )
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งบดําเนินงาน รวม 174,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 32,500 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 32,500 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างประจํา  เป็นเงินจํานวน  32,500 บาท  
 (ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข-งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข )
(เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0809.3/ ว 4522 ลงวัน
ที  9  สิงหาคม  2559  เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่า
เล่าเรียน  ,ระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
เกียวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2560 )

ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 50,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของ
พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้างกองสาธารณสุขและสิงแวด
ล้อม  เป็นเงินจํานวน  50,000  บาท  
 (ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข-งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข )
(-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่าย
เงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงินและกาตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2555  และแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3 ) พ.ศ.2559  

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆทีอยู่ใน
ความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม  เช่นเครือง
คอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี  เครืองพิมพ์อิงค์เจ็ต  เครืองพิมพ์เลเซอร์  รถ
จักรยานยนต์  รถเข็น  2ล้อ  เครืองพ่นหมอกควัน  ชุดทดสอบสมรรถภาพ
ของร่างกายแบบเคลือนที  เครืองจัดทําปุ๋ยอินทรีย์  และครุภัณฑ์อืนๆ ซึง
ต้องบํารุงรักษาให้ใช้งานได้ตามปกติ เป็นเงิน 20,000  บาท  
(ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข-งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข )

ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 30,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่านํามันเชือเพลิงและหล่อลืนต่างๆ  เช่น นํามัน
เบนซิน  นํามันโซล่า  นํามันเครือง  จาระบี  นํามันไฮโดรลิค ฯลฯ  ประจํา
รถจักรยานยนต์  เครืองตัดหญ้า  เครืองพ่นหมอกควัน ฯลฯ  เป็นเงิน
จํานวน  30,000  บาท
  (ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข-งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข )
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการจัดซือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ลงวันที 23 สิงหาคม  2560 ,หนังสือคณะ
กรรมการวินิจฉัยปัญหาจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  กรม
บัญชีกลาง  ด่วนทีสุด  ที กค (กวจ) 0405.2/ว119  ลงวันที 9
 มีนาคม  2561
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2
/ว1248ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท  0808.2/ ว 1536 ลงวันที 19
 มีนาคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0808.2 / ว 0444  ลงวันที 24
 มกราคม 2561  
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 30,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์  เช่นป้ายประชา
สัมพันธ์  เอกสารประชาสัมพันธ์  เข้าเล่มหนังสือ ฯลฯ เป็นเงิน
จํานวน  30,000  บาท
 (ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข-งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข )
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการจัดซือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ลงวันที 23 สิงหาคม  2560 ,หนังสือคณะ
กรรมการวินิจฉัยปัญหาจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  กรม
บัญชีกลาง  ด่วนทีสุด  ที กค (กวจ) 0405.2/ว119  ลงวันที 9
 มีนาคม  2561
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2
/ว1248ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท  0808.2/ ว 1536 ลงวันที 19
 มีนาคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0808.2 / ว 0444  ลงวันที 24
 มกราคม 2561  

ค่าสาธารณูปโภค รวม 12,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 12,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์  ทีใช้ในกิจการของเทศบาล และงานอืนๆที
เกียวข้อง  เป็นเงินจํานวน  12,000  บาท
  (ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข-งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข )

งบลงทุน รวม 16,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 16,900 บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ตู้เย็น จํานวน 9,400 บาท
-สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือตู้เย็น  ขนาด 7 คิวบิกฟุต  จํานวน 1
 เครือง  เป็นเงินจํานวน  9,400 บาท (จัดซือตามเกณฑ์ราคากลาง ประจํา
ป2ี561)
 (ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข-งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข )
-แผนพัฒนาสีปี แก้ไขเปลียนแปลงเพิมเติม  ฉบับที 3 พ.ศ.2561-2564
หน้าที  130
คุณลักษณะพืนฐาน  ดังนี
1.ขนาดทีกําหนดเป็นความจุภายในขันตํา
2.ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  7 คิวบิกฟุต  เป็นรุ่นทีได้รับฉลาก
ประสิทธิภาพเบอร์ 5  ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการจัดซือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ลงวันที 23 สิงหาคม  2560 ,หนังสือคณะ
กรรมการวินิจฉัยปัญหาจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  กรม
บัญชีกลาง  ด่วนทีสุด  ที กค (กวจ) 0405.2/ว119  ลงวันที 9
 มีนาคม  2561
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2
/ว1248ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท  0808.2/ ว 1536 ลงวันที 19
 มีนาคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0808.2 / ว 0444  ลงวันที 24
 มกราคม 2561  
-เป็นไปตามแผนพัฒนา4ปี พ.ศ.2561-2564  แก้ไขเปลียนแปลงเพิม
เติม ฉบับที 3
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองสํารองไฟฟ้า จํานวน 7,500 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า  ขนาด 800 VA เพือให้เพียง
พอในการสํารองไฟของระบบคอมพิวเตอร์  จํานวน 3 เครืองๆละ 2,500
 บาท เป็นเงิน 7,500 บาท  (ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข-งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับสาธารณสุข )
--แผนพัฒนาสีปี แก้ไขเปลียนแปลงเพิมเติม  ฉบับที 3 พ.ศ.2561-2564
หน้าที  134
คุณลักษณะพืนฐาน   ดังนี
-มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า  800 VA ( 480 Watts)
-สามารถสํารองไฟฟ้าไม่น้อยกว่า  15 นาที (จัดซือตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ประจําปี 2561 )
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการจัดซือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ลงวันที 23 สิงหาคม  2560 ,หนังสือคณะ
กรรมการวินิจฉัยปัญหาจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  กรม
บัญชีกลาง  ด่วนทีสุด  ที กค (กวจ) 0405.2/ว119  ลงวันที 9
 มีนาคม  2561
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2
/ว1248ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท  0808.2/ ว 1536 ลงวันที 19
 มีนาคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0808.2 / ว 0444  ลงวันที 24
 มกราคม 2561  

งานโรงพยาบาล รวม 821,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 491,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 14,500 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 5,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนแพทย์และพยาบาลทีมาปฏิบัติหน้าทีราชการ
ด้านสาธารณสุข  ช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถินทีขาดแคลน
บุคลากรด้านสาธารณสุข  จากงบเงินอุดหนุน  เงินอุดหนุนทัว
ไป  ประจําปี  2562  ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถินเงินอุด
หนุนสําหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุขตามแผนงบประมาณการ
กระจายอํานาจสู่ท้องถิน  ผลผลิตองค์กรครองส่วนท้องถิน  ได้รับเงินอุด
หนุนเพือสนับสนุนการบริการสาธารณะ เป็นเงินจํานวน  5,000  บาท  
(ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข-งานโรงพยาบาล)
(-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน  กจ.กท.และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ ว
 138 ลงวันที  30 ธันวาคม  2558  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน )
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 9,500 บาท
โครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึนทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค   คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ
-สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึนทะเบียนสัตว์
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ ในเขต
เทศบาลตําบลนางัว  โดยทําการสํารวจปีละ 2 ครัง  โดยเบิกเป็นค่าตอบ
แทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานตามจํานวนสุนัขและแมวตัวละ 3 บาทต่อครัง (ปี
ละ 6บาท)  จํานวน 9,500  บาท  (ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข-งาน
โรงพยาบาล)
(-รายการเงินอุดหนุนทัวไปประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 )
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2541  แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2 และ3 ) พ.ศ
. 2543 
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง  ด่วนทีสุด  ที มท  0810 .5 / ว
 1745 ลงวันที 31 สิงหาคม  2560 

ค่าใช้สอย รวม 420,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1.โครงการอบรมกลุ่มเสียง จํานวน 15,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมกลุ่มเสียงในเขตเทศบาลตําบลนา
งัว  ได้แก่  กลุ่มจากโรคติดต่อ  เช่น โรคเอดส์  โรคเล็ปโตสไปโรซีส
  (โรคฉีหนู)ยาเสพติด  จากการประกอบอาชีพ ฯลฯ  เพือพัฒนาความรู้ใน
การควบคุมป้องกันโรคทีเกิดจากกลุ่มเสียงเป็นเงินจํานวน 15,000
 บาท (ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข-งานโรงพยาบาล)
(-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การแข่งขันกีฬาและการส่งเสริมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ..2559  
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที มท.0816.5
/ ว 2726  ลงวันที 4 ธันวาคม  2560
-เป็นไปตามระเบียบพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496

2.โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก จํานวน 30,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการป้องกันควบคุมโรค
ไข้เลือดออก  เช่น  การสํารวจลูกนํายุงลายการรณรงค์ป้องกันและควบ
คุม  โรคไข้เลือดออกในชุมชน   การกําจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุง   การพ่น
หมอกควัน  กําจัดยุงตัวเต็มวัย  โดยแกนนําเครือข่าย  อสม.ในชุมชนร่วม
กับเจ้าหน้าทีสาธารณสุขจากเทศบาลตําบลนางัว  ฯลฯ  เป็นเงิน
จํานวน  30,000  บาท 
(ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข-งานโรงพยาบาล)
(-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการจัดซือจัดจ้างและการ
บริหารงานพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560  ลงวันที  23 สิงหาคม  2560
  หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ  กรมบัญชีกลาง  ด่วนทีสุด ที กค (กวจ) 0405.2/ว119  ลงวัน
ที  9 มีนาคม  2561
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การจัดการแข่งขันและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.2559
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496
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3.โครงการตรวจมาตรฐานร้านอาหาร/แผงลอยและสถานประกอบกิจการที
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

จํานวน 5,000 บาท

-สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการตรวจคุณภาพมาตรฐานร้านอาหาร
และแผงลอยจําหน่ายอาหาร  เพือยกระดับมาตรฐานร้านอาหาร   แผงลอย
และสถานประกอบกิจการทีเป็นอันตรายต่อสุขภาพในเขตเทศบาลตําบลนา
งัว  ได้แก่มาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหารกิจการทีเกียวกับอาหาร   เครือง
ดืม  คาราโอเกะยาเวชภัณฑ์  อู่ซ่อมรถ ปัมนํามัน  ฯลฯ ให้ได้มาตรฐาน
ตามเกณฑ์ทีกําหนดไว้  และเพือให้ผู้ประกอบการมาขอใบอนุญาต/ใบ
รับรองการแจ้งให้ถูกต้องตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข  พ.ศ.2535  ฯลฯ
 เป็นเงินจํานวน  5,000  บาท  (ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข-งานโรง
พยาบาล)
(-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
-เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564 )  หน้าที 119
4.โครงการอบรมพัฒนาแกนนําด้านสุขภาพ  ในเขตเทศบาลตําบลนางัว จํานวน 300,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมศักยภาพแกนนําสุขภาพในเขต
เทศบาลตําบลนางัว  เพือพัฒนาความรู้ให้กับแกนนําสุขภาพ  อสม.จิต
อาสาทังเก่าและใหม่   ในการทํางานด้านสาธารณสุข  ส่งเสริมพฤติกรรม
ด้านสุขภาพทีถูกต้องเหมาะสมและสามารถนําไปปฏิบัติกับชุมชนได้  ฯลฯ
 จํานวน 300,000  บาท (ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข-งานโรง
พยาบาล)
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
-เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564 )  หน้าที 120
6.โครงการอบรมผู้ประกอบการอาหาร จํานวน 70,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมผู้ประกอบการอาหาร  ร้านค้า
แผงลอยและตลาดสดในเขตเทศบาลตําบลนางัว  การพัฒนาความรู้  การ
ตรวจสารปนเปือนในอาหารการทัศนศึกษาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559(ปรากฎในแผน
งานสาธารณสุข-งานโรงพยาบาล)
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
-เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564 )  หน้าที 122
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ค่าวัสดุ รวม 56,500 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 10,000 บาท
-สําหรับเป็นค่าจัดซือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  ได้แก่ ผงปูน
คลอรีน  โซดาไฟ   ชุดตรวจเชือโคลิฟอร์ม  แบคทีเรีย (SI Meduim ) 
สําหรับตรวจสอบสารปนเปือนภาชนะสัมผัสอาหาร  มือผู้สัมผัสอาหารและ
อาหาร  ชุดตรวจสอบคุณภาพนํา ฯลฯ เป็นเงินจํานวน  10,000
  บาท  (ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข-งานโรงพยาบาล)
(-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง   ว่าด้วยการจัดซือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560  ลงวันที 23 สิงหาคม  2560  หนังสือ
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ  กรมบัญชีกลาง  ด่วนทีสุด  ที กค (กวจ) 0405.2/ ว 119  ลงวันที 9
 มีนาคม 2561
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2
 / ว 1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท.0808.2/ ว.1536  ลงวันที  19
 มีนาคม  2561  
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท.0808.2/ ว.0444  ลงวันที   24
 มกราคม  2561  
-เป็นไปตามแผนพัฒนา  4 ปี (พ.ศ.2561-2561 ) แก้ไขเปลียนแปลง
เพิมเติม ฉบับที 3
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496 

วัสดุอืน จํานวน 46,500 บาท
โครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ
-สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า  เพือป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัข
บ้าให้แก่  สุนัขและแมวในชุมชนและส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความรู้ใน
การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและลดความเสียงจากการถูกสุนัขกัด  เป็นเงิน
จํานวน  46,500 บาท (ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข-งานโรงพยาบาล)
(-รายการเงินอุดหนุนทัวไปประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2541  แก้ไขเพิมเติม ( ฉบับที 2 และ 3 ) พ.ศ
.2543
-ตามหนังสือจังหวัดอุดรธานี  ด่วนทีสุด  ที มท 0810.5/ว1745 ลงวัน
ที 31 สิงหาคม  2560 
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งบเงินอุดหนุน รวม 330,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 330,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณ
สุข

จํานวน 240,000 บาท

-สําหรับจัดสรรสนับสนุนให้ชุมชน/หมู่บ้าน  ในเขตเทศบาลตําบลนา
งัว  จํานวน 12 ชุมชน/หมู่บ้านๆละ 20,000 บาท  เป็นเงิน
จํานวน  240,000  บาท  จากงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทัวไป  ประจําปี
งบประมาณ  2561  ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนถิน  (ปรากฎใน
แผนงานสาธารณสุข-งานโรงพยาบาล)
(-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2และ3)พ.ศ
.2543
-ตามหนังสือจังหวัดอุดรธานี  ด่วนทีสุด  อด 0023.3 / ว 16700  ลงวัน
ที 22 กันยายน  2560 
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง ด่วนทีสุด  ที มท 0810.5/ ว 1745
 ลงวันที 31 สิงหาคม  2560
-ตามแผนพัฒนาสีปี  แก้ไขเปลียนแปลงเพิมเติม  (พ.ศ.2561-2564)
ฉบับที 2 หน้าที 35-37
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนศุนย์บริการสาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)เพือ
สนับสนุนการดําเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุข ( อสม.)

จํานวน 90,000 บาท

-สําหรับจ่ายเป็นค่าสนับสนุนศูนย์บริการสาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช
.)ในการใชดําเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)ในเขตเทศบาล
ตําบลนางัว  จํานวน  12 ชุมชน/หมู่บ้านๆละ7,500 บาท จากงบเงินอุด
หนุน  เงินอุดหนุนทัวไป  ประจําปีงบประมาณ  2561  ของกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถินเงินอุดหนุนสําหรับบริการสาธารณสุขตามแผน
งบประมาณการกระจายอํานาจสู่ท้องถินองค์กรปกครองส่วนท้องถินได้รับ
อุดหนุนเพือสนับสนุนการบริการสาธารณะ  เป็นเงินจํานวน  90,000
  บาท
 (ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข-งานโรงพยาบาล)
(-รายการเงินอุดหนุนทัวไปประจําปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนา 4ปี พ.ศ.2561-2564)  หน้าที 134

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,640,180 บาท
งบบุคลากร รวม 942,780 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 942,780 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 723,360 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเดือนสํานักงานพนักงานเทศบาล ตําแหน่ง นักบริหารงาน
สัวสดิการสังคม  จํานวน 2 อัตรา  เป็นเงินจํานวน  723,360  บาท
 (ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห์-งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคม
สงเคราะห์)
( หนังสือสํานักงาน  กจ.กท.และ ก.อบต. ทีมท 0809.2/ว.138 ลงวัน
ที 30 ธันวาคม  2558  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  )
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาลทีได้รับเงินประจํา
ตําแหน่ง นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ( ผู้อํานวยการกองสวัสดิการ
สังคม)และ(หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน)  เป็นเงิน 60,000  บาท 
(ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห์-งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคม
สงเคราะห์)
( หนังสือสํานักงาน  กจ.กท.และ ก.อบต. ทีมท 0809.2/ว.138 ลงวัน
ที 30 ธันวาคม  2558  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  )

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 156,120 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทัวไปและพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  เป็นเงิน  156,120  บาท 
(ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห์-งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคม
สงเคราะห์)
( หนังสือสํานักงาน  กจ.กท.และ ก.อบต. ทีมท 0809.2/ว.138 ลงวัน
ที 30 ธันวาคม  2558  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  )

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 3,300 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว  สําหรับพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล  เรืองกําหนดหลัก
เกณฑ์การให้พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างของ
เทศบาลได้รับเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว  เป็นเงินจํานวน  3,300  บาท 
(ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห์-งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคม
สงเคราะห์)
( หนังสือสํานักงาน  กจ.กท.และ ก.อบต. ทีมท 0809.2/ว.138 ลงวัน
ที 30 ธันวาคม  2558  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  )

งบดําเนินงาน รวม 624,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 605,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรฯ จํานวน 10,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร  
สําหรับจ่ายเป็นค่าเบียเลียง  ค่าเช่าบ้าน  ค่าเช่าทีพัก  ค่าพาหนะเดิน
ทาง  อบรมประชุม   สัมมนา   ค่าลงทะเบียน  ฯลฯ ในการเดินทางไป
ราชการ
ในราชอาณาจักรของกองสวัสดิการสังคม  เป็นเงินจํานวน  10,000  บาท
(ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห์-งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคม
สงเคราะห์)
(เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน 
 การเบิกจ่ายเงินการฝากเงิน  การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วยท้องถิน  พ.ศ.2547  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ
.2555  และทีแก้ไขเพิมเติม (ฉบับท3ี)พ.ศ.2559
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2.โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพและผู้นําชุมชน จํานวน 200,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพและผู้
นําชุมชน  เป็นเงินจํานวน  200,000  บาท  
(ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห์-งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคม
สงเคราะห์)
( -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2560 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับ   
 การฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน    การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 )
-แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564   หน้าที 113
3.โครงการอบรมเพิมศักยภาพผู้สูงอายุ จํานวน 300,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเพิมศักยภาพผู้สูงอายุใน
เขต       
 เทศบาลตําบลนางัว  เป็นเงินจํานวน 300,000  บาท 
(ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห์-งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคม
สงเคราะห์)
(-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.2560 
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที มท  0808.2
/ ว2145 ลงวันที  11 ตุลาคม  2560 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท  0810.7/ ว.6768  ลงวัน
ที 29 พฤศจิกายน  2560
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที มท 0810.6
 / ว 24  ลงวันที  4 มกราคม  2561 )
-แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564   หน้าที 114
5.โครงการขยายผลหมู่บ้าน / ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ จํานวน 50,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเพือขยายผลหมู่บ้าน/ชุมชน
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบให้เพ่ิมจํานวนมากขึนและสนับสนุนการขับ
เคลือนกิจกรรมหมู่บ้าน/ชุมชนเป้าหมาย ฯลฯ ในเขตเทศบาลตําบลนา
งัว  เป็นเงินจํานวน  50,000  บาท 
(ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห์-งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคม
สงเคราะห์)
(-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุดที มท.0891.4/ว
.1659ลงวันที  24 สิงหาคม  2553 )
-แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564   หน้าที 116
โครงการอบรมส่งเสริมภาวะผู้นําแก่สตรีในชุมชน จํานวน 20,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมโครงการอบรมภาวะผู้นําแก่สตรีใน
ชุมชนเป็นเงินจํานวน  20,000  บาท  (ปรากฎในแผนงานสังคม
สงเคราะห์-งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์)
(-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2560
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559  
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โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพชุมชน จํานวน 20,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพชุมชน  เพือใช้จ่าย
ในการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้และการฝึกอาชีพให้กับประชาชนทีว่าง
งานให้สามารถทําเป็นอาชีพเสริมรายได้ให้กับครอบครัว  เป็นเงิน
จํานวน 20,000 บาท  (ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห์-งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์)
(-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2560
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
.2145  ลงวันที  11 ตุลาคม  2560 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท 0810.7/ว.6768  ลงวัน
ที  29 พฤศจิกายน  2560 
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที มท  0810.6
 / ว24  ลงวันที  4 มกราคม  2561 )

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 5,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆทีอยู่
ในความรับผิดชอบของทางเทศบาล  และกองสวัสดิการสังคม  เช่นเครือง
คอมพิวเตอร์  เครืองปรินเตอร์  โต๊ะ  เก้าอี  กล้องถ่ายรูป  รถ
จักรยานยนต์  ฯลฯ  ซึงต้องบํารุงรักษาให้ใช้งานได้ตามปกติ  เป็นเงิน
จํานวน  5,000  บาท 
(ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห์-งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคม
สงเคราะห์)
(-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการจัดซือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560  ลงวันที  23 สิงหาคม  2560  หนังสือ
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ  กรมบัญชีกลาง  ด่วนทีสุด  ที กค (กวจ) 0405.2/ว.119 ลงวันที  9
 มีนาคม  2561  

ค่าวัสดุ รวม 14,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้ารงานครัวเพือใช้ในศูนย์ประสานงานกลุ่มผู้
สูงอายุและศุนย์จําหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน  เช่นแก้วนํา  ชุด
กาแฟ  ถ้วยชาม  จาน  ช้อน  ไม้กวาด  ไม้ถูพืน  นํายาล้างห้องนํา  นํายา
ล้างจาน  ฯลฯ  เป็นเงินจํานวน  10,000  บาท (ปรากฎในแผนงานสังคม
สงเคราะห์-งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์)
(-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการจัดซือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ลงวันที  23 สิงหาคม  2560
-หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ  กรมบัญชีกลาง  ด่วนทีสุด  ที กค (กวจ)0405.2/ว119 ลงวันที  9
 มีนาคม  2561 
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 2,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือนํามันเชือเพลิงและหล่อลืนต่างๆนํามัน
เบนซิน  นํามันเครือง  เพือใช้ในงานกองสวัสดิการสังคม  เป็นเงิน
จํานวน 2,000  บาท
(ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห์-งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคม
สงเคราะห์)
(-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน  ด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว.1248  ลงวันที  27 มิถุนายน  2559  
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0808.2/ว.1536  ลงวัน
ที 19  มีนาคม  2561
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว. 0444  ลงวัน
ที  24 มกราคม  2561 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 2,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดทํา  วีดีทัศน์  ป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆเอกสาร
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเทียวฯลฯ เป็นเงินจํานวน  2,000  บาท
 (ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห์-งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคม
สงเคราะห์)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 2,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าศุนย์ประสานงานผู้ศุงอายุและศุนย์
จําหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน  เทศบาลตําบลนางัว  เป็นเงิน
จํานวน  2,000  บาท
(ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห์-งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคม
สงเคราะห์)
(-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน  ด่วนที
สุด ที มท 0810.8/ว.2217 ลงวันที  19 ตุลาคม  2560 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว.1846  ลงวันที  12 กันยายน  2560
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท
 0810.8/ว.1529  ลงวันที 3 สิงหาคม  2560 )

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 3,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่านําประปาศูนย์กระสานงานกลุ่มผู้สูงอายุและศูนย์
จําหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน เทศบาลตําบลนางัว  เป็นเงิน
จํานวน 3,000  บาท
(ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห์-งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคม
สงเคราะห์)
(-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน  ด่วนที
สุด ที มท 0810.8/ว.2217 ลงวันที  19 ตุลาคม  2560 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว.1846  ลงวันที  12 กันยายน  2560
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท
 0810.8/ว.1529  ลงวันที 3 สิงหาคม  2560 )
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งบลงทุน รวม 33,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 33,400 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เครืองทํานําร้อน-นําเย็น จํานวน 6,900 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองทํานําร้อน-นําเย็น  เป็นเงินจํานวน  6,900
 บาท 
 (ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห์-งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคม
สงเคราะห์)
(จัดซือตามราคาท้องตลาด )
(-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0808.2/ว1134 ลงวัน
ที 9 มิถุนายน 2559  ตามแผนพฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564  )
-แผนพัฒนาสีปี แก้ไขเปลียนแปลง  เพิมเติม  ฉบับที 3 พ.ศ.2561-2564
   หน้าที 119
โทรทัศน์จอ  LED จํานวน 26,500 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือ โทรทัศน์จอ LED สมาร์ท TV จํานวน 1เครือง  
 เป็นเงินจํานวน  26,500  บาท (มาตรฐานครุภณฑ์ปี 2561)     
    (ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห์-งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคม
สงเคราะห์)
          โดยมีคุณลักษณะ ดังนี
1.จอภาพขนาด 55  นิว
2.ระดับความละเอียดของจอภาพ 1,920x1,080 ฟิกเซล
(-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท .0808.2/ว1134  ลงวัน
ที  9 มิถุนายน  2559 )
-แผนพัฒนาสีปี แก้ไขเปลียนแปลง  เพิมเติม  ฉบับที 3 พ.ศ.2561-2564
   หน้าที 119

งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์
โครงการส่งเสริมรายได้กลุ่มอาชีพ จํานวน 40,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆภายในเขต
เทศบาลตําบลนางัว  เป็นเงินจํานวน  40,000  บาท  (ปรากฎในแผนงาน
สังคมสงเคราะห์-งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์)
(-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน  ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต. ที มท 0809.2
/ว138  ลงวันที  30 ธันวาคม  2558  )
-แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564   หน้าที 137

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 2,858,000 บาท
งบบุคลากร รวม 2,163,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,163,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,163,640 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  ตําแหน่ง  นักบริหารงานช่าง 
(ผู้อํานวยการกองช่าง) นักบริหารงานช่าง ,เจ้าพนักงานธุรการ  
เป็นเงินจํานวน 1,163,640  บาท  
( ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน-งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน)
(-ตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต.ที มท 0809.2/ ว 138
            ลงวันที 30 ธันวาคม  2558  เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระ         
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์ปกครองส่วนท้องถิน )
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เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 67,200 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานเทศบาล  ตําแหน่ง  นัก
บริหารงานช่าง (ผู้อํานวยการกองช่าง)   เป็นเงินจํานวน 67,200   บาท  
( ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน-งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน)
(-ตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต.ที มท 0809.2/ ว 138  ลงวัน
ที 30 ธันวาคม  2558  เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์ปกครองส่วนท้องถิน )

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 85,200 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนของพนักงานเทศบาลทีได้
รับเงินประจําตําแหน่ง พนักงานเทศบาล  ตําแหน่ง  นักบริหารงานช่าง (ผู้
อํานวยการกองช่าง) นักบริหารงาน (หัวหน้าฝ่ายการโยธา)   เป็นเงิน
จํานวน 85,200 บาท 
 ( ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน-งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน)
(-ตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต.ที มท 0809.2/ ว 138  ลงวัน
ที 30 ธันวาคม  2558  เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์ปกครองส่วนท้องถิน )

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 798,960 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน  พนักงานจ้างทัวไปและพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  เป็นเงินจํานวน  798,960  บาท
( ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน-งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน)
(-ตามหนังสือสํานักงาน  กจ.กท.และ ก.อบต.ที มท  0809.2/ ว 138 ลง
วันที  30 ธันวาคม  2558  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้
จ่ายด้านการบริหารงานของบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ) 

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของ พนักงานจ้างทัวไปและ
พนักงานจ้างตามภารกิจ ประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล  เรือง กําหนดหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
ประจําและพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิมการครองชีพชัวคราว
ของพนักงานจ้างของเทศบาล  เป็นเงินจํานวน  48,000  บาท
 ( ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน-งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน)
(-ตามหนังสือสํานักงาน  กจ.กท.และ ก.อบต.ที มท  0809.2/ ว 138 ลง
วันที  30 ธันวาคม  2558  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้
จ่ายด้านการบริหารงานของบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ) 

งบดําเนินงาน รวม 695,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 40,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ให้แก่พนักงานเทศบาล
และ ผู้บริหาร  ฯลฯทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ 
 เป็นเงินจํานวน  40,000  บาท 
( ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน-งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน) 
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ค่าใช้สอย รวม 350,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 50,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนการไปราชการให้แก่  พนักงานเทศบาล
ประจํากองช่าง  ซึงได้รับตําสัง  ให้ไปราชการ  ค่าเช่าทีพัก  ค่าพาหนะเดิน
ทาง ค่าอบรม  ประชุมสัมมนา  ค่าลงทะเบียนในการเดินทางไป
ราชการ  ในราชอาณาจักร  ของพนักงานเทศบาลกองช่างหรือ  ค่าใช้จ่าย
อืนๆฯลฯเป็นเงิน 50,000  บาท 
( ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน-งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน)
(-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน  การ
เก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.2547
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555  และทีแก้ไขเพิมเติมถึง(ฉบับที3 )พ.ศ
.2559

2.ค่าบํารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า จํานวน 100,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าของเทศบาลตําบลนา
งัว  เป็นเงินจํานวน  100,000  บาท  
( ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน-งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน) 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆทีอยู่ในความ
รับผิดชอบของกองช่าง  เช่น  เครืองคอมพิวเตอร์  โต๊ะเก้าอี  เครือง
ปรินเตอร์  เครืองใช้ไฟฟ้า  ลําโพง  ชุดเครืองเสียง  เครือง CPU เครือง
ปรับอากาศ  รถจักรยานยนต์  และซ่อมแซมอาคารต่างๆเครืองยนต์ ฯลฯ
 เป็นเงิน จํานวน  200,000  บาท  
( ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน-งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน)
(-ตามระเบียบกระทรวงการคลัง   ว่าด้วยการจัดซือจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุ  ภาครัฐ พ.ศ.2560  ลงวันที 23 สิงหาคม 2560  หนังสือคณะ
กรรมการวินิจฉัยปัญหาจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ   ภาครัฐกรม
บัญชีกลาง  ด่วนทีสุด  กค (กวจ) 0405.2/ ว 119  ลงวันที 9
 มีนาคม  2561 ) 

ค่าวัสดุ รวม 300,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น กระดาษชําระ  ไม้
กวาด ขนไก่  ผงซักฟอก นํายาล้างจาน ฯลฯ  เป็นเงินจํานวน  10,000
  บาท 
( ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน-งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน)
(-ตามหนังกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที  27 มิถุนายน  2559  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ที มท 0808.2/ว1536  ลงวันที 19 มีนาคม  2561  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย   ที มท 0808.2/ว0444 ลงวันที 24
 มกราคม  2561 )
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 80,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง  เช่น  ปูน ทราย หินลูกรัง  ยาง
มะตอย ไม้ น๊อต ตะปู เหล็ก สี แปรงทาสี  ปูนซิเมนต์ ฯลฯ  เป็นเงิน
จํานวน 80,000  บาท  ( ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน-งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน)
(-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที มท
 0808.2/ ว 1248  ลงวันที 27 มิถุนายน  2559  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ที มท 0808.2/ว1536 ลงวันที 19 มีนาคม  2561 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ที มท 0808.2/ ว 0444 ลงวันที 24
 มกราคม  2561 )

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือแบตเตอรี  ยางนอก  นางใน  สาย
ไมค์  เพลา ตลับลูกปืน  นํามัน  เบรก  วัสดุรถจักรยายนต์  หัวเทียน  นํา
กรด  นํากลัน  เบาะ ฯลฯ เป็นเงินจํานวน  20,000  บาท   
( ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน-งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน)
(-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที มท
 0808.2/ ว 1248  ลงวันที 27 มิถุนายน  2559  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ที มท 0808.2/ว1536 ลงวันที 19 มีนาคม  2561 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ที มท 0808.2/ ว 0444 ลงวันที 24
 มกราคม  2561 )

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 90,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุนํามันเชือเพลิงและหล่อลืนต่างๆ เช่นนํามันโซ
ล่า  นํามันเครือง  จาระบี  และนํามัน ไฮดรอลิค ฯลฯ  รถจักรยา
ยนต์  เครืองตัดหญ้า  รถกระเช้า ฯลฯ เป็นเงินจํานวน  90,000  บาท
 ( ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน-งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน)
(-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที มท
 0808.2/ ว 1248  ลงวันที 27 มิถุนายน  2559  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ที มท 0808.2/ว1536 ลงวันที 19 มีนาคม  2561 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ที มท 0808.2/ ว 0444 ลงวันที 24
 มกราคม  2561 ) 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุทําป้านประชาสัมพันธ์ในงานทีเกียวกับการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์   ประจํากองช่าง  กรดาษ
โปสเตอร์  โฟม  สี พู่กัน  ไม้อัด  ผ้า  ฯลฯ  เป็นเงิน  20,000  บาท
  ( ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน-งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน)
(-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที มท
 0808.2/ ว 1248  ลงวันที 27 มิถุนายน  2559  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ที มท 0808.2/ว1536 ลงวันที 19 มีนาคม  2561 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ที มท 0808.2/ ว 0444 ลงวันที 24
 มกราคม  2561 )
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วัสดุอืน จํานวน 80,000 บาท
-ค่าวัสดุภาพบรมพระฉายาลักษณ์,ภาพพระบรมสาทิสลักษณ์  พระบรม
วงศานุวงศ์   ธงชาติและธงตราสัญลักษณ์   ฯลฯเป็นเงิน จํานวน  80,000
  บาท
  -สําหรับจ่านจัดซือวัสดุภาพบรมพระฉายาลักษณ์,ภาพพระบรมสาทิส
ลักษณ์  พระบรมวงศานุวงศ์   ธงชาติและธงตราสัญลักษณ์   ฯลฯ  เป็น
เงิน จํานวน  80,000  บาท
( ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน-งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน)
(-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที  27 มิถุนายน  2559  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ที มท 0808.2/ว1536 ลงวันที  19 มีนาคม  2561 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ที มท 0808.2/ ว 0444 ลงวันที 24
 มกราคม  2561 )

ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 5,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์จ่ายจากเงินรายได้  เพือใช้ในการสือ
สาร  กิจการในกองช่างกับหน่วยงานทีเกียวข้อง ฯลฯ เป็นเงิน
จํานวน  5,000  บาท
( ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน-งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน)
(-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท
 0810.8/ว2217 ลงวันที 19 ตุลาคม  2560 )
(-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2
/ว1846 ลงวันที  12 กันยายน  2560 )
(-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.8
/ว 1529  ลงวันที 3 สิงหาคม  2560 )

งานไฟฟ้าถนน รวม 1,409,420 บาท
งบบุคลากร รวม 159,420 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 159,420 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 157,920 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทัวไปและพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  เป็นเงิน  157,920  บาท
 ( ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน) 
(ตามหนังสือสํานักงาน   กจ.กท.และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที 30 ธันวาคม  2558  เรืองซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้
จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนืองถิน )
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 1,500 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว  สําหรับพนักงานจ้างทัวไปและ
พนักงานจ้างตามภารกิจตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล  เรืองกําหนดหลักเกณฑ์การให้พนักงานให้พนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างของเทศบาลตําบลนางัว  ได้รับเงินเพิมการ
ครองชีพชัวคราว  เป็นเงินจํานวน  1,500  บาท 
( ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน)
  (-ตามหนังสือสํานักงาน   กจ.กท.และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที 30 ธันวาคม  2558  เรืองซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้
จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนืองถิน )

งบดําเนินงาน รวม 1,100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 500,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 500,000 บาท
      โครงการซ่อมแซมถนน  คสล.ซ่อมแซมถนนลาดยาง  ถนนลูกรังและ
ถนนหินคลุก  ซ่อมแซมรางระบายนําท่อระบายนํา  บ่อพักพร้อมฝา  คัน
หิน  ทางเท้า เป็นเงิน จํานวน  500,000 บาท  สําหรับจ่ายเงินโครงการ
ซ่อมแซมถนนภายในเขตเทศบาลตําบลนางัว ฯลฯ 
( ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน)
(ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 )

ค่าวัสดุ รวม 500,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 500,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น  อุปกรณ์ไฟฟ้าสาธารณะ
หลอดไฟ  อะไหล่  กระบอกไฟฉาย ถ่านวิทยุสือสาร  เสา
อากาศ  โคม ไฟ  ไฟสปอร์ตไลท์  ถ่านไฟฉาย  รองเท้านิรภัย (หัว
เหล็ก) ฯลฯ เป็นเงินจํานวน  500,000  บาท   ( ปรากฎในแผนงานเคหะ
และชุมชน-งานไฟฟ้าถนน)
(-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที มท
  0808.2/ ว 1248  ลงวันที 27 มิถุนายน  2559  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ที  มท  0808.2/ว 1536 ลงวันที 19 มีนาคม  2561  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ที มท 0808.2/ ว 0444  ลงวันที  24
 มกราคม  2561 )

ค่าสาธารณูปโภค รวม 100,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 100,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสาธารณะทีเกินสิทธิ 10 % ของสํานักงาน
เทศบาลตําบลนางัว  เป็นเงิน  100,000 บาท  
( ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน)  
(ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน   ด่วนทีสุด  ที มท
 0810.8 / ว 2217  ลงวันที  19 ตุลาคม  2560)
(หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2
/ ว1846  ลงวันที 12  กันยายน  2560 )
(หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.8
/ว1529  ลงวันที  3 สิงหาคม  2560 )
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งบเงินอุดหนุน รวม 150,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 150,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์
เงินอุดหนุนโครงการขยายเขตประปา จํานวน 100,000 บาท
-สําหรับอุดหนุนโครงการขยายเขตประปา  เขตเทศบาลตําบลนางัวตาม
แบบมาตรฐาและรายละเอียดของการประปาส่วนภูมิภาค  เป็นเงิน
จํานวน 100,000  บาท  ( ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน-งานไฟฟ้า
ถนน)
(-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  เงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน  พ.ศ.2559  )
(-หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ ว 3616 ลงวัน
ที  24 มิถุนายน  2559 )
(-หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที  มท 0808.2
/ ว1791             
 ลงวันที  3 เมษายน  2560 )
-แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564  หน้าที 136 
เงินอุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้า จํานวน 50,000 บาท
สําหรับอุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้า  เขตเทศบาลตําบลนางัวตามแบบ
มาตรฐาและรายละเอียดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  เป็นเงิน
จํานวน 50,000  บาท   ( ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน-งานไฟฟ้า
ถนน)
(-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  เงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน  พ.ศ.2559  )
(-หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ ว 3616 ลงวัน
ที  24 มิถุนายน  2559 )
(-หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที  มท 0808.2/ ว1791  ลงวัน
ที  3 เมษายน  2560 )
-แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564  หน้าที 135

งานสวนสาธารณะ รวม 944,160 บาท
งบบุคลากร รวม 779,160 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 779,160 บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 232,920 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างประจําแก่ลูกจ้างประจํา  พร้อมเงินปรับปรุง  เงินเดือน
ประจําปี  เป็นเงินจํานวน  232,920 บาท  
  ( ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน-งานสวนสาธารณะ)
(ตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว138  ลงวัน
ที 30 ธันวาคม  2558 เรือง  ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน )

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 498,240 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทัวไป  และพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ เป็นเงิน  498,240  บาท    
( ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน-งานสวนสาธารณะ)  
  (ตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว138  ลง
วันที 30 ธันวาคม  2558 เรือง  ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้
จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน )
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว  สําหรับพนักงานจ้างทัวไปและ
พนักงานต้างตามภารกิจ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล  เรืองกําหนดหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
ประจําและพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว   
เป็นเงินจํานวน  48,000 บาท  
  ( ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน-งานสวนสาธารณะ)
(ตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว138  ลงวัน
ที 30 ธันวาคม  2558 เรือง  ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน )

งบดําเนินงาน รวม 165,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 110,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 100,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุการเษตรต่างๆเช่น ไม้ดอกไม้ประดับ ใบมีดตัด
หญ้า  สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืช  วัสดุเพาะชํา ท่อนํา  สาย
ยาง  อุปกรณ์ในการขยายพันธ์ ค่าวัสดุสําหรับเครืองตัด
หญ้า  เช่น มีด  เชือก  ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก  ฯลฯ เป็นเงิน
จํานวน 100,000  บาท  
 ( ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน-งานสวนสาธารณะ)   
(ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน  2559  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที 19 มีนาคม  2561  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย 
 ที มท 0808.2/ ว 0444  ลงวันที  24 มกราคม  2561 )

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 10,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองแต่งกายต่างๆเช่นรองเท้า  ถุง
มือ  หมวก  เสือกางเกง ฯลฯ เป็นเงิน 10,000 บาท  
 ( ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน-งานสวนสาธารณะ) 
(ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน  ด่วนทีสุด 
 ที มท 0808.2/ว1248  ลงวันที 27 มิถุนายน  2559  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ที มท 0808.2/ว1536  ลงวันที 19 มีนาคม  2561  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท  0808.2/ ว 0444 
ลงวันที 24 มกราคม  2561 )

ค่าสาธารณูปโภค รวม 55,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 45,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสนามกีฬา 1,2 ค่าไฟฟ้าป้ายโอเวอร์เฮดเทศบาล
ตําบลนางัว  ค่าซุ้มไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติเทศบาลตําบลนางัว  ภายในเขต
เทศบาลตําบลนางัว  เป็นเงิน 45,000 บาท   
 ( ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน-งานสวนสาธารณะ)  
(-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที มท
 0810.8/ว2217 ลงวันที 19 ตุลาคม  2560 )
(-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว1846 ลงวันที  12 กันยายน  2560 )
(-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.8
/ว 1529 ลงวันที  3 สิงหาคม  2560 )
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ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 10,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าประปาสนามกีฬา 1,2 ภายในเขตเทศบาลตําบลนา
งัว  เป็นเงิน 10,000 บาท  
  ( ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน-งานสวนสาธารณะ)   
(-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที มท
 0810.8/ว2217 ลงวันที 19 ตุลาคม  2560 )
(-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว1846 ลงวันที  12 กันยายน  2560 )
(-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.8
/ว 1529 ลงวันที  3 สิงหาคม  2560 )

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 3,304,240 บาท
งบบุคลากร รวม 2,274,240 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,274,240 บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 262,560 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานลูกจ้างประจํา  พร้อมค่าตอบแทนพิเศษ
ร้อยละ  6  เป็นเงินจํานวน  262,560  บาท 
  ( ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน-งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง
ปฏิกูล) 
(-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน  กจ.กท.และ ก.อบต.ที มท  0809.2/ ว
 138 ลงวันที  30 ธันวาคม  2558  เรืองซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน )
   

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,843,680 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทัวไป  จํานวน  14 คน และ
พนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน  2 คน  รวม 16 คน  เป็น
จํานวน  1,843,680  บาท
( ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน-งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล) 
(-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน  กจ.กท.และ ก.อบต.ที มท  0809.2/ ว
 138 ลงวันที  30 ธันวาคม  2558  เรืองซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน )

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 168,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆสําหรับพนักงานจ้างทัวไป  คนงานเก็บขยะคน
งานทัวไป  จํานวน 14 อัตรา  เป็นเงินจํานวน  168,000  บาท   
( ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน-งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล) 
(-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน  กจ.กท.และ ก.อบต.ที มท  0809.2/ ว
 138 ลงวันที  30 ธันวาคม  2558  เรืองซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน )
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งบดําเนินงาน รวม 1,030,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้าง  ซึงได้รับคําสังให้ปฏิบัติ
หน้าทีนอกเวลาราชการปกติ  ได้แก่  การล้างตลาด  การปฏิบัติงานเก็บ
ขยะมูลฝอยในช่วงเทศกาลปีใหม่/สงกรานต์  การตรวจมาตรฐานร้าน
อาหารและแผงลอย  การตรวจมาตรฐานกิจการทีเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ  การพ่นหมอกควันกําจัดยุงตัวเต็มวัย ฯลฯ  เป็นเงิน
จํานวน  30,000  บาท 
  ( ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน-งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง
ปฏิกูล) 
(-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน  กจ.กท.และ ก.อบต.ที มท  0809.2/ ว
 138 ลงวันที  30 ธันวาคม  2558  เรืองซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน )

ค่าใช้สอย รวม 430,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1.รายจ่ายเพือปรับปรุงสถานทีกําจัดขยะ จํานวน 200,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือปรับปรุงสถานทีกําจัดขยะเทศบาลตําบลนา
งัวให้ได้มาตรฐานขึนและเพียงพอต่อปริมาณขยะทีนําไปกําจัด ฯลฯ เป็น
เงิน 200,000 บาท 
 ( ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน-งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล) 
(-พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง (ฉบับท2ี) พ.ศ.2560
-ประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรือง  การจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560  ลงวัน
ที 18 ตุลาคม  2560
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท  0810.5/ ว 0263 ลงวัน
ที 16 มกราคม  2561
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
-เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)หน้าที 84

2.โครงการชุมชนปลอดขยะ  ลดโลกร้อน  สู่เมืองคาร์บอนตํา จํานวน 30,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการชุมชนปลอดขยะ  ลดโลกร้อน  สู่เมือง
คาร์บอนตํา  เพือพัฒนาความรู้และกระตุ้นให้ประชาชนทุกครัวเรือนเข้า
มามีส่วนร่วมจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนและชุมชน  กิจกรรมรณรงค์
ลดโลกร้อน  กิจกรรมการพัฒนาสู่เมืองคาร์บอนตํา  ฯลฯ  เป็นเงิน
จํานวน  30,000  บาท ( ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน-งานกําจัด
ขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล) 
(-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท 0891.4
/ว.164 ลงวันที 26 มกราคม  2558 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496
-เป็นไปตามแผนพัฒนา  4 ปี ( พ.ศ.2561-2564 )หน้าที 85
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3.โครงการขุดลอกคลองสวยสาธารณะและท่อระบายนํา จํานวน 50,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าขุดลอกคลองสาธารณะ  ค่าล้างท่อในเขตเทศบาล  เป็น
เงิน 50,000  บาท   ( ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน-งานกําจัดขยะ
มูลฝอยและสิงปฏิกูล) 
(-พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง (ฉบับท2ี) พ.ศ.2560
-ประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรือง  การจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560  ลงวัน
ที 18 ตุลาคม  2560
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท  0810.5/ ว 0263 ลงวัน
ที 16 มกราคม  2561
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
-เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 86

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 150,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือบํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินทีอยู่ในความ
ดูแลของกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อมเกียวกับงานกําจัดขยะมูลฝอยที
ชํารุดเสียหาย เช่น รถบรรทุกขยะมูลฝอย  ถังขยะ  รถยนต์บรรทุก ฯลฯ
  เป็นเงินจํานวน  150,000 บาท  
( ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน-งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล) 
(-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการจัดซือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560 ลงวันที 23 สิงหาคม  2560  หนังสือ
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ  กรมบัญชีกลาง  ด่วนทีสุด ที กค ( กวจ) 0405.2/ว 119  ลงวันที  9
 มีนาคม  2561 )

ค่าวัสดุ รวม 570,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 40,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์เก็บกวาดขยะมูลฝอย   เช่น ไม้
กวาด  บุ้งเต้า  พลัว  เข่ง  จอบ  เสียม  ถุงคัดแยกขยะและอืนๆทีเกียวกับ
งานกําจัดขยะมูลฝอย ฯลฯ เป็นเงินจํานวน  35,000  บาท
 ( ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน-งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล) 
 (-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการจัดซือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  ลงวันที 23 สิงหาคม  2560  หนังสือ
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ  กรมบัญชีกลาง  ด่วนทีสุด  ที กค (กวจ) 0405.2/ว.119 ลงวันที  9
 มีนาคม 2561
-พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง ( ฉบับที 2 ) พ.ศ.2560 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือแบตเตอรี  ยางนอก  ยางใน เพลา ตลับลูก
ปืน  นํากรด  นํากลัน  เบาะ ฯลฯ ของรถบรรทุกขยะ  รถยนต์บรรทุก ฯลฯ
 เป็นเงิน 100,000  บาท   
 ( ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน-งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง
ปฏิกูล)  
(-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการจัดซือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560  ลงวันที  23 สิงหาคม  2560  หนังสือ
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ  กรมบัญชีกลาง  ด่วนทีสุด ที กค ( กวจ ) 0405.2/ ว 119  ลงวันที  9
 มีนาคม  2561 )

 
วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 300,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือเชือเพลิงและหล่อลืนต่างๆ  เช่น นํามัน
เบนซิน นํามันโซล่า   นํามันดีเซล  นํามันเครือง  จาระบี นํามันไฮโดลิค
 ฯลฯ ประจํารถบรรทุกขยะ  รถยนต์บรรทุกของกองสาธารณสุขและสิง
แวดล้อม ฯลฯ เป็นเงินจํานวน  300,000  บาท 
  ( ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน-งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง
ปฏิกูล) 
(-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการจัดซือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560  ลงวันที 23 สิงหาคม  2560  หนังสือ
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ  กรมบัญชีกลาง  ด่วนทีสุด  ที กค (กวจ) 0405.2 / ว 119  ลงวันที 9
 มีนาคม  2561 )

 
วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 30,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองแต่งกาย เช่นถุงมือ  รองเท้าบู๊ท  เสือกันฝนที
ครอบจมูก  ผ้าปิดจมูก  หมวก   ชุดปฏิบัติการและอืนๆทีมีความจําเป็นต่อ
การปฏิบัติงาน ฯลฯ
 ( ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน-งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง
ปฏิกูล) เป็นเงิน จํานวน  30,000  บาท 
(-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการจัดซือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560  ลงวันที  23 สิงหาคม  2560  หนังสือ
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ  กรมบัญชีกลาง  ด่วนทีสุด ที กค ( กวจ ) 0405.2/ ว 119  ลงวันที  9
 มีนาคม  2561 )
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วัสดุอืน จํานวน 100,000 บาท
 ค่าจัดซือถังขยะพลาสติก (ไฟเบอร์) 
 -สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือถังขยะพลาสติก (ไฟเบอร์)  ขนาดบรรจุ 120
 ลิตรพร้อมหูจับ 2 ข้าง  มีฝาปิดถังเจาะรูก้นถังระบายนํา  ถังขยะใหญ่แบบ
มีล้อ  ได้รับการรับรองมาตรฐาน  มอก.ขนาดบรรจุ  120 ลิตร  (สี
ฟ้า)  พร้อมหูจับ2ข้าง  พ่นตราเทศบาล  เพือมีไว้รองรับขยะในถนนสาย
หลักในเขตรับผิดชอบ  เป็นเงินจํานวน  100,000  บาท  
( ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน-งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล) 
(-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการจัดซือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ลงวันที  23 สิงหาคม  2560  หนังสือ
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ  กรมบัญชีกลาง  ด่วนทีสุด  ที กค (กวจ) 0405.2/  ว 119  ลงวันที 9
 มีนาคม  2561
-พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง (ฉบับที 2 )พ.ศ.2560
-ประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรือง  การจัดการมูลฝอย  พ.ศ.2560  ลง
วันที 18 ตุลาคม  2560
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท 0810.5 / ว 0263 ลงวัน
ที 16 มกราคม  2561  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 )

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 230,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 230,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 230,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
3.โครงการแข่งขันมินิมาราธอนเทศบาลตําบลนางัว จํานวน 30,000 บาท
-สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดแข่งขันมินิมาราธอน  เทศบาลตําบลนา
งัว  โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าจัดสถานที  ค่าป้าย
ต่างๆ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน  ค่าพิธีกร  ค่าถ้วยรางวัล   เงิน
รางวัล  และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นสําหรับโครงการนี ฯลฯ เป็นเงิน
จํานวน 30,000 บาท
(ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานกีฬาและ
นันทนาการ)
(-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน  การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2559 ลงวันที 19 ธันวาคม  2559
 ระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการจัดวือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 ลงวันที 23 สิงหาคม  2560,หนังสือคณะกรรม
วินิจฉัยปัญหาจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกรมบัญชี
กลาง  ด่วนทีสุด  ที กค (กวจ )  0405.2/ ว119 ลงวันที 9มีนาคม 2561)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 127
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4.โครงการแข่งขันฟุตซอลเทศบาลตําบลนางัวคัพ จํานวน 30,000 บาท
-สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดแข่งฟุตซอล เทศบาลตําบลนางัวคัพ  โดยมี
ค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าจัดสถานที  ค่าป้ายต่างๆ ค่า
ตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน  ค่าพิธีกร  ค่าถ้วยรางวัล   เงินรางวัล  และ
ค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นสําหรับโครงการนี ฯลฯ เป็นเงินจํานวน 30,000
 บาท
(ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานกีฬาและ
นันทนาการ)
(-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน  การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2559 ลงวันที 19 ธันวาคม  2559
 ระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการจัดวือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 ลงวันที 23 สิงหาคม  2560,หนังสือคณะกรรม
วินิจฉัยปัญหาจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกรมบัญชี
กลาง  ด่วนทีสุด  ที กค (กวจ )  0405.2/ ว119 ลงวันที 9มีนาคม 2561)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564  หน้าที 128
5.โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านการกีฬา จํานวน 40,000 บาท
-สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ต่างๆ             โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าจัดสถาน
ที  ค่าป้ายต่างๆ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน  ค่าพิธีกร  ค่าถ้วย
รางวัล   เงินรางวัล  และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นสําหรับโครงการนี ฯลฯ
 เป็นเงินจํานวน 40,000 บาท
  (ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานกีฬาและ
นันทนาการ)  (-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิก
จ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2559 ลงวันที 19
 ธันวาคม  2559 ระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการจัดวือจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ลงวันที 23 สิงหาคม  2560,หนังสือ
คณะกรรมวินิจฉัยปัญหาจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกรมบัญชี
กลาง  ด่วนทีสุด  ที กค (กวจ )  0405.2/ ว119 ลงวันที 9มีนาคม 2561)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 129
โครงการแข่งขันฟุตบอล  6  คน จํานวน 30,000 บาท
-สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดแข่งขันฟุตบอล 6 คน   เทศบาลตําบลนา
งัว  โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าจัดสถานที  
ค่าป้ายต่างๆ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน  ค่าพิธีกร  ค่าถ้วยรางวัล  
 เงินรางวัล  และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นสําหรับโครงการนี ฯลฯ เป็นเงิน
จํานวน 30,000 บาท  
(ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานกีฬาและ
นันทนาการ)
(-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน  การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2559 ลงวันที 19 ธันวาคม  2559
 ระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการจัดวือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 ลงวันที 23 สิงหาคม  2560,หนังสือคณะกรรม
วินิจฉัยปัญหาจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกรมบัญชี
กลาง  ด่วนทีสุด  ที กค (กวจ )  0405.2/ ว119 ลงวันที 9มีนาคม 2561)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี แก้ไขเปลียนแปลงเพิมเติม ฉบับที 3  
 พ.ศ.2561-2564  หน้าที 101 
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โครงการแข่งขันฟุตบอล  เทศบาลตําบลนางัวคัพ จํานวน 100,000 บาท
-สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดแข่งขันกีฬาฟุตบอล เทศบาลตําบล
นางัวคัพ   โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย  ค่าวัสดุอุปกรณ์  
ค่าจัดสถานที  ค่าป้ายต่างๆ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน 
 ค่าพิธีกร  ค่าถ้วยรางวัล   เงินรางวัล 
 และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นสําหรับโครงการนี ฯลฯ 
เป็นเงินจํานวน 100,000 บาท
(ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
-งานกีฬาและนันทนาการ)  
(-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิก
จ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2559
 ลงวันที 19 ธันวาคม  2559 ระเบียบกระทรวงการคลัง  
ว่าด้วยการจัดวือจัดจ้าง   และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
ลงวันที 23 สิงหาคม  2560,
หนังสือคณะกรรมวินิจฉัยปัญหาจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐกรมบัญชีกลาง  ด่วนทีสุด  ที กค (กวจ )  0405.2/ ว119
 ลงวันที 9มีนาคม 2561)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564  หน้าที 126

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 525,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 525,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 525,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1.โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 100,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงโดยมีค่า
ใช้จ่ายประกอบด้วย   ค่าวัสดุ  ค่าสนับสนุนกระทง  ค่าสนับสนุนค่าแต่ง
กายผู้เข้าประกวด  ค่ากิจกรรมการแสดงบนเวที  ค่าจัดตกแต่งสถานที  ค่า
ตอบแทนกรรมการตัดสิน  ค่าตอบแทนพิธีกร  ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม (สําหรับเจ้าหน้าทีและผู้เข้ามาร่วมงาน)เงินรางวัลประกวดกระทงและ
นางนพมาศ  ค่าถ้วยรางวัล  ค่าสนับสนุนวงดุริยางค์มหรสพ   ค่าป้าย
ต่างๆ  และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นสําหรับโครงการนี  เป็นเงิน
จํานวน  100,000 บาท (ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ-งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน)
(-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน  การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2559 ลงวันที 19 ธันวาคม  2559
 ระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการจัดวือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 ลงวันที 23 สิงหาคม  2560,หนังสือคณะกรรม
วินิจฉัยปัญหาจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกรมบัญชี
กลาง  ด่วนทีสุด  ที กค (กวจ )  0405.2/ ว119 ลงวันที 9มีนาคม 2561
 เรือง แนวทางการปฏิบัติในการดําเนินการจัดหาพัสดุทีเกียวกับค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงาน  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  การจัดการ  และการ
ประชุมของหน่วยงาน)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564   หน้าที 123
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2.โครงการจัดงานประเพณีบุญบังไฟ จํานวน 200,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณีบุญบังไฟ โดยมีค่า
ใช้จ่ายประกอบด้วย   ค่าวัสดุอุปกรณ์    ค่าจัดตกแต่งสถานที  ค่าตอบแทน
กรรมการตัดสิน  ค่าตอบแทนพิธีกร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม (สําหรับ
เจ้าหน้าทีและผู้เข้ามาร่วมงาน)เงินรางวัล  ค่าถ้วยรางวัล  ค่าสนับสนุนวง
ดุริยางค์มหรสพ   ค่าป้ายต่างๆ  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ฯลฯ ทีจําเป็นสําหรับ
โครงการนี  เป็นเงินจํานวน  200,000 บาท (ปรากฎในแผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน)
(-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน  การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2559 ลงวันที 19 ธันวาคม  2559
 ระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการจัดวือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 ลงวันที 23 สิงหาคม  2560,หนังสือคณะกรรม
วินิจฉัยปัญหาจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกรมบัญชี
กลาง  ด่วนทีสุด  ที กค (กวจ )  0405.2/ ว119 ลงวันที 9มีนาคม 2561
 เรือง แนวทางการปฏิบัติในการดําเนินการจัดหาพัสดุทีเกียวกับค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงาน  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  การจัดการ  และการ
ประชุมของหน่วยงาน)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 124 
3.โครงการจัดงานวันสงกรานต์ จํานวน 60,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย   ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดตกแต่งสถานที  ค่าตอบ
แทนกรรมการตัดสิน  ค่าตอบแทนพิธีกร  ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม (สําหรับเจ้าหน้าทีและผู้เข้ามาร่วมงาน) ค่าถ้วยรางวัล  เงินรางวัล  ค่า
สนับสนุนวงดุริยางค์มหรสพ   ค่าป้ายต่างๆ  และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็น
สําหรับโครงการนี  เป็นเงินจํานวน  60,000 บาท (ปรากฎในแผนงาน
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน)
(-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน  การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2559 ลงวันที 19 ธันวาคม  2559
 ระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการจัดวือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 ลงวันที 23 สิงหาคม  2560,หนังสือคณะกรรม
วินิจฉัยปัญหาจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกรมบัญชี
กลาง  ด่วนทีสุด  ที กค (กวจ )  0405.2/ ว119 ลงวันที 9มีนาคม 2561
 เรือง แนวทางการปฏิบัติในการดําเนินการจัดหาพัสดุทีเกียวกับค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงาน  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  การจัดการ  และการ
ประชุมของหน่วยงาน)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 124
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4.โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา จํานวน 60,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา 
  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย   ค่าวัสดุอุปกรณ์    ค่าจัดตกแต่ง
สถานที ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน  ค่าตอบแทนพิธีกร  ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม (สําหรับเจ้าหน้าทีและผู้เข้ามาร่วมงาน)เงินรางวัล   
ค่าถ้วยรางวัล     ค่าสนับสนุนวงดุริยางค์มหรสพ   ค่าป้ายต่างๆ 
 และค่าใช้จ่ายอืนๆ  ฯลฯ      
 ทีจําเป็นสําหรับโครงการนี  เป็นเงินจํานวน  60,000 บาท 
(ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิน)
(-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน  การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2559 ลงวันที 19
 ธันวาคม  2559 ระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการจัดวือจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ลงวันที 23 สิงหาคม  2560,
หนังสือคณะกรรมวินิจฉัยปัญหาจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง  ด่วนทีสุด  ที กค (กวจ )  0405.2/ ว119 
ลงวันที 9มีนาคม 2561 เรือง แนวทางการปฏิบัติในการดําเนิน
การจัดหาพัสดุทีเกียวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน  ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม  การจัดการ  และการประชุมของหน่วยงาน)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 125
5.โครงการวันวิสาขบูชา จํานวน 5,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันวิสาขบูชา โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าป้ายต่างๆและค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียว
ข้องกับโครงการนี   เป็นเงินจํานวน  5,000 บาท 
(ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิน)
(-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน  การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2559 ลงวันที 19 ธันวาคม  2559
 ระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการจัดวือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 ลงวันที 23 สิงหาคม  2560,หนังสือคณะกรรม
วินิจฉัยปัญหาจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกรมบัญชี
กลาง  ด่วนทีสุด  ที กค (กวจ )  0405.2/ ว119 ลงวันที 9มีนาคม 2561
 เรือง แนวทางการปฏิบัติในการดําเนินการจัดหาพัสดุทีเกียวกับค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงาน  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  การจัดการ  และการ
ประชุมของหน่วยงาน)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 126 
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โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 100,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่ชาติ  
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย   ค่าวัสดุอุปกรณ์    ค่าจัดตกแต่งสถาน
ที                               ค่าพิธีกร เงินรางวัล  ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม (สําหรับเจ้าหน้าทีและผู้เข้ามาร่วมงาน)  ค่าสนับสนุนวงดุริยางค์
มหรสพ     ค่าป้ายต่างๆ  และค่าใช้     
 จ่ายอืนๆ ฯลฯ ทีจําเป็นสําหรับโครงการนี  เป็นเงินจํานวน  100,000
 บาท 
(ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิน)
(-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน  การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2559 ลงวันที 19 ธันวาคม  2559
 ระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการจัดวือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 ลงวันที 23 สิงหาคม  2560,หนังสือคณะกรรม
วินิจฉัยปัญหาจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกรมบัญชี
กลาง  ด่วนทีสุด  ที กค (กวจ )  0405.2/ ว119 ลงวันที 9มีนาคม 2561
 เรือง แนวทางการปฏิบัติในการดําเนินการจัดหาพัสดุทีเกียวกับค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงาน  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  การจัดการ  และการ
ประชุมของหน่วยงาน)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564  หน้าที 125

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 3,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 3,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค รวม 3,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 3,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าอาคารแปรรูปอาหารสัตว์ 
เป็นเงินจํานวน  3,000  บาท  
 (ปรากําในแผนงานการเกษตร-งานส่งเสริมการเกษตร)  

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 33,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 33,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 25,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
2.ค่าใช้จ่ายในการตรวจหรือทดสอบคุณภาพนําอุปโภคบริโภคของ  อปท. จํานวน 10,000 บาท
-สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการทดสอบหรือตรวจคุณภาพนําอุปโภคบริโภค
ในพืนทีเขตเทศบาลตําบลนางัวให้ได้มาตรฐานนําอุปโภค-บริโภค ฯลฯ
 เป็นเงินจํานวน  10,000  บาท 
(ปรากฎในแผนงานการเกษตร-งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้)
(-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496 )
-แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564    หน้าที  93 
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โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯและโครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระ
ราชดําริฯ

จํานวน 15,000 บาท

-สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปลูกป่าเพิมพืนทีสีเขียวและ
โครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวทางพระราชดําริเพือเพิมพืนทีปลูกป่า   
ลดภาวะโลกร้อนรณรงค์เกิดกระแสตืนตัวในการร่วมลดปัญหา
สภาวะโลกร้อนและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิงแวดล้อมในชุมชน  
ลดการพังทลายของหน้าดิน ฯลฯ เป็นเงินจํานวน  15,000  บาท
 (ปรากฎในแผนงานการเกษตร-งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้) 
(-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่วนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน 
 ด่วนทีสุด ที มท 0891.4/ ว 164  ลงวันที  26  มกราคม  2558 )
-แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564    หน้าที   92

ค่าวัสดุ รวม 8,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 8,000 บาท
-สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุปรับสภาพนําเสีย    แหล่งนํา
สาธารณะภายในเขตเทศบาลตําบลนางัว  เป็นเงินจํานวน  8,000  บาท 
(ปรากฎในแผนงานการเกษตร-งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้)
(-ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง (ฉบับที 2 ) พ.ศ.2560
-ประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรือง  การจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560 ลงวัน
ที 18 ตุลาคม  2560
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท.0810.5/ว.0263 ลงวัน
ที 16 มกราคม  2561
-เป็นไปตามระเบียบพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496 )
-แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564   หน้าที  

แผนงานการพาณิชย์
งานตลาดสด รวม 380,000 บาท
งบบุคลากร รวม 120,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 120,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   พร้อมเงินปรับปรุง พนักงาน
จ้างทัวไป  ตําแหน่ง คนงานทัวไปมีหน้าทีดูแลตลาดสด  จํานวน  1
 อัตรา  เดือนละ 9,000  บาท  เป็นเงินจํานวน  108,000  บาท 
 ( ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์-งานตลาดสด)
(-ตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ที มท 0809.2/ ว.138 ลงวัน
ที 30 ธันาวาคม  2558  เรืองซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน -)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆของพนักงานจ้างทัวไป  จํานวน 1 อัตรา
 เดือนละ 1,000  บาท  เป็นเงินจํานวน  12,000  บาท  
 ( ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์-งานตลาดสด)
(-ตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ที มท 0809.2/ ว.138 ลงวัน
ที 30 ธันวาคม  2558  เรืองซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน -)  
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งบดําเนินงาน รวม 260,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมตลาดสดเทศบาลตําบล
นางัวให้ได้มาตรฐาน  ได้แก่  การสร้างบ่อดักไขมันสร้างตะแกรงดักมูล
ฝอย  ปรับปรุงร่องระบายนํา  รางระบายนํา  ห้องนําสาธารณะ  การจัดทํา
ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ  เป็นเงินจํานวน  30,000  บาท  
(ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์-งานตลาดสด)
(-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการจัดซือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560  ลงวันที 23  สิงหาคม  2560  หนังสือ
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ  กรมบัญชีกลาง  ด่วนทีสุด  ที กค ( กวจ ) 0405.2/ว.119 ลงวันที 9
 มีนาคม  2561)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 230,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 200,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสถานีจอดรถขนส่งโดยสาร  ตลาด  บขส
.ห้องนําห้องส้วมสาธารณะตลาด  บขส. ตลาดสดเทศบาลและห้องนํา
สาธารณะตลาดสด  เป็นเงินจํานวน  200,000 บาท  ( ปรากฎในแผนงาน
การพาณิชย์-งานตลาดสด)
(-พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง (ฉบับที 2 ) พ.ศ.2560 
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท 0891.4/ว407
 ลงวันที  26  กุมภาพันธ์  2559 )
-แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564   หน้าที   

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 30,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่านําประปาสถานีจอดรถขนส่งโดยสาร  ตลาด  บขส
.ห้องนําห้องส้วมสาธารณะตลาด  บขส.ตลาดสดเทศบาลและห้องนํา
สาธารณะตลาดสดเทศบาล  เป็นเงินจํานวน  30,000  บาท( ปรากฎใน
แผนงานการพาณิชย์-งานตลาดสด)
(-พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง (ฉบับที 2 ) พ.ศ.2560
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนมาก ที มท 0891.4/ว
 407 ลงวันที  26  กุมภาพันธ์  2559  )
แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564   หน้าที   

งานโรงฆ่าสัตว์ รวม 273,000 บาท
งบบุคลากร รวม 120,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 120,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าจ้าง  พร้อมเงินปรับปรุง  พนักงานจ้างทัว
ไป  ตําแหน่ง  คนงานประจําโรงฆ่าสัตว์  จํานวน 1 อัตรา    เป็นเงิน
จํานวน  108,000 บาท
( ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์-งานโรงฆ่าสัตว์)
(-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน  กจ.กท.และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ ว
 138 ลงวันที 30 ธันวาคม  2558  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน )
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆของพนักงานจ้างทัวไป  เป็นเงิน
จํานวน12,000 บาท ( ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์-งานโรงฆ่าสัตว์)
(-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน  กจ.กท.และ ก.อบต.ที มท  0809.2/ ว
 .138 ลงวันที  30  ธันวาคม  2558  เรืองซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน )

งบดําเนินงาน รวม 153,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 18,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 18,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานตรวจโรคสัตว์  ประจําโรงฆ่าสัตว์
เทศบาลตําบลนางัว  เป็นเงิน จํานวน  18,000  บาท
 ( ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์-งานโรงฆ่าสัตว์)
(-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน  กจ.กท.และ ก.อบต. ที มท  0809.2/ ว
 138  ลงวันที  30 ธันวาคม  2558  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน )

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของโรงฆ่าสัตว์  เช่น
โครงหลังคาโรงฆ่าสัตว์หลังเก่าใช้สําหรับฆ่าโค  โรงฆ่าสุกร  คอกพัก
สัตว์  เครืองสูบบนํา  ห้องนํา  รัว  ร่องระบายนํา  บ่อบําบัดนําเสีย  บ้านพัก
คนงานประจําโรงฆ่าสัตว์  ฯลฯ  เป็นเงิน จํานวน  20,000  บาท
(ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์-งานโรงฆ่าสัตว์)
(-เป็นไปตามระเบียบกรทรวงการคลัง  ว่าด้วยการจัดซือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560 ลงวันที 23 สิงหาคม  2560  หนังสือ
คณะกรรมการวินิจฉัยปัยหาจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  กรม
บัญชีกลาง  ด่วนทีสุด  ที กค ( กวจ) 0405.2/ว.119  ลงวันที  9
 มีนาคม  2561 )

ค่าวัสดุ รวม 55,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว  เพือทําความสะอาดโรงฆ่า
สัตว์ห้องนํา  ตลอดจนกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล  เช่น ขันนํา  นํายา
ล้างห้องนํา  ผงซักฟอก  สายยางฉีดนํา  ไม้กวาด  แปรงขัด  บุ้งเต้า  รอง
เท้าบู๊ท  ถุงดําใส่ขยะ  ฯลฯ  เป็นเงินจํานวน  5,000  บาท 
 ( ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์-งานโรงฆ่าสัตว์)
(-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการจัดซือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560 ลงวันที 23 สิงหาคม  2560  หนังสือ
คณะกรรมการวินิจฉัยปัยหาจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  กรม
บัญชีกลาง  ด่วนทีสุด 
 ที กค ( กวจ) 0405.2/ว.119  ลงวันที  9 มีนาคม  2561 )

วัสดุอืน จํานวน 50,000 บาท
วัสดุเชือเพลิง (ไม้ฟืน)
-สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิง (ไม้ฟืน ) ในโรงฆ่าสัตว์และงาน
อืนๆเป็นเงิน 50,000  บาท  ( ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์-งานตลาด
สด)
(-เป็นไปตามระเบียบกรทรวงการคลัง  ว่าด้วยการจัดซือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560 ลงวันที 23 สิงหาคม  2560  หนังสือ
คณะกรรมการวินิจฉัยปัยหาจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  กรม
บัญชีกลาง  ด่วนทีสุด  ที กค ( กวจ) 0405.2/ว.119  ลงวันที  9
 มีนาคม  2561 )
 ( ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์-งานโรงฆ่าสัตว์)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 60,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 40,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตําบลนางัว  เป็นเงิน
จํานวน  40,000  บาท  
( ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์-งานโรงฆ่าสัตว์)

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 20,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่านําประปาโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตําบลนางัว  เป็นเงิน
จํานวน  12,000  บาท  
 ( ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์-งานโรงฆ่าสัตว์)

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 16,523,696 บาท
งบกลาง รวม 16,523,696 บาท
งบกลาง รวม 16,523,696 บาท
ค่าชําระหนีเงินต้น จํานวน 1,510,975 บาท
-สําหรับจ่ายชําระหนีเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  ตามสัญญาเงิน
กู้ เลขที 1137/144/2555 ลงวันที  18 มิถุนายน  2555  จํานวนเงินผ่อน
ชําระเงินต้น งวดที 6 จํานวนเงิน 1,510,974.99 บาท (ปรากฎในแผน
งานงบกลาง -งานงบกลาง ) 

ค่าชําระดอกเบีย จํานวน 240,660 บาท
-สําหรับจ่ายชําระเบียเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  ตามสัญญาเงิน
กู้  เลขที 1137/144/2555 ลงวันที 18 มิถุนายน  2555  งวด
ที 6 จํานวน 240,659.13  บาท  (ปรากฎในแผนงานงบกลาง -งานงบ
กลาง ) 

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 444,849 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงาน เทศบาล
ตําบลนางัว เพือจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคม  ในอัตราร้อยละฝ่ายละ 5
 โดยคํานวณตังจ่ายอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างชัวคราว  แยกเป็นพนักงาน
จ้างตามภารกิจ  จํานวน 16 คน  เป็นเงิน 2,776,980 บาท  พนักงานจ้าง
ทัวไป  จํานวน 51 คน  เป็นเงิน  6,120,000 บาท  รวมเป็นเงินทัง
สิน  8,896,980  บาท  ร้อยละ 5 คือ 444,849  บาท  ตังไว้  444,849
  บาท   (ปรากฎในแผนงานงบกลาง -งานงบกลาง ) (-ตามหนังสือด่วนที
สุด ที   มท.0809.5/ว9ลงวันที 22 มกราคม  2557  และหนังสือด่วนที
สุด  มท.0809.5/ว81 ลงวันที  10 กรกฎาคม  2557  
     1.หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ด่วนทีสุด  ที มท 0809.5
/ว9ลงวันที 22 มกราคม  2557
    2.พระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ.2533
    3.หนังสือสํานักงาน  ก.จ.ก.ท.และก.อบต.ด่วนทีสุด  ที มท 0809.5
/ว81 ลงวันที 10 กรกฎาคม  2557 
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เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 9,854,400 บาท
-สําหรับจ่ายค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้  ให้แก่ผู้สูง
อายุในเขตเทศบาบลตําบลนางัว  จํานวน  1,272 บาท  เพือจ่ายเป็นเบียยัง
ชีพผู้สูงอายุ  ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์ เพือการยัง
ชีพขององค์กรปครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2548
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียยังชีพผู้
สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2553
3.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน  ที มท 0891.3/ว118 ลง
วันที 15 มกราคม  พ.ศ. 2556  เรือง  ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียยังชีพผู้สูง
อายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.2553 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทย   ว่าด้วยเกณฑ์การจ่ายเงินเบียยังชีพความพิการให้คนพิการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2553
4.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที มท
  0810.6/ ว 146  ลงวันที  23  มกราคม  2560  เรือง  แนวทางการ
ดําเนินงานเงินอุดหนุนทัวไปเบียยังชีพผู้สูงอายุ  คนพิการ  และผู้ป่วย
เอดส์  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2560  
5.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน  ที มท 0891.3/ว1502
 ลงวันที  2 สิงหาคม  2559  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการตังงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2560  เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุน
การสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ  และรายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่าย
สนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ
6.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.2541  ข้อ 17 
(ปรากฎในแผนงานงบกลาง -งานงบกลาง ) 
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เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 2,688,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคม  ให้แก่ผู้
พิการหรือทุพพลภาพในเขตเทศบาลตําบลนางัว  จํานวน 280 คน  เพือ
จ่ายเป็นเบียยังชีพให้แก่ผู้พิการ  ตามระเบียบและหนังสือสังการ  ดังนี
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือการยัง
ชีพขอองค์กรปครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2548
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียความ
พิการให้คนพิการขององค์กรปครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2553
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบียความพิการ
ให้คนพิการขององค์กรปครองส่วนท้องถิน  ฉบับที 2 พ.ศ.2559
4)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน  ที มท  0891.3/ว118
  ลงวันที 15 มกราคม  พ.ศ.2556  เรือง  ซักซ้อมแนงทางปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียยังชีพผู้สูง
อายุขององค์กรปครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2553
5)หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ทีมท 0891.3/ว3609  ลงวัน
ที  24 มิถุนายน  2559  เรืองแนวทางการจ่ายเบียคนพิการ  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบียความพิการให้คน
พิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2553 (ฉบับที 2 ) พ.ศ.2559
6)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที มท 0810.6
/ว146  ลงวันที 23 มกราคม  2560 เรือง  แนวทางการดําเนินงานเงินอุด
หนุนทัวไปเบียยังชีพผู้สูงอายุ  คนพิการ  และผู้ป่วยเอดส์  ประจําปี งบ
ประมาณ พ.ศ.2560 
7)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0891.3/ว1502 ลงวัน
ที 2 สิงหาคม  2559  เรือง  การซัีกซ้อมแนวทางการตังงบประมาณราย
จ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560  เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการ
สร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ  และรายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่าย
สนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ
8)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ         
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2541  ข้อ 17  
(ปรากฎในแผนงานงบกลาง -งานงบกลาง ) 
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เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 150,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าเบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาส  ในเขตเทศบาล
ตําบลนางัว  จํานวน 25 คน  เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ   เพือ
จ่ายเป็นเบียยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์  ตามบัญชีรายชือทีได้รับอนุมัติจากผู้
บริหาร  ตามระเบียบและหนังสือสังการ  ดังนี
1.กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือการยังชีพของ
องค์กรปครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.2548  ข้อ 16 และ ข้อ 17
2.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที มท 0810.6
/ว1198 ลงวันที  20 มิถุนายน  2560   เรือง ซักซ้อมแนวทางการตังงบ
ประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2561  เงินอุดหนุนทัว
ไป  สําหรับสนับสนุนการจ่ายเงินสงเคราะห์  เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์
3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.2541  ข้อ 17 
(ปรากฎในแผนงานงบกลาง -งานงบกลาง ) 
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สํารองจ่าย จํานวน 610,402 บาท
-สําหรับ  จ่ายในกรณีฉุกเฉิน หรือจําเป็นเร่งด่วน  หรือไม่สามารถเบิก
จ่าย  งบประมาณรายจ่ายประเภทหนึงได้  จํานวน 610,402 บาท  
(-เพือสํารองจ่าย   เป็นรายจ่ายทีตังไว้เพือใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินทีมีสาธารณ
ภัยเกิดขึน   หรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม
เท่านัน   และในการช่วยเหลือองค์กรปครองส่วนท้องถินอืนและจังหวัดที
ประสบสาธารณภัย  ตามพระราชบัญญัติและหนังสือสังการ  ดังนี
1.พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท 0313.4/ว667 ลงวัน
ที 12 มีนาคม  2545  เรือง  การช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย   ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว4224  ลงวัน
ที 10 ตุลาคม  2554  เรือง  การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  นําท่วมฉับ
พลัน  นําป่าไหลหลาก  และนําล้นตลิง
4.หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0808.2/ว3215  ลงวันที 6
 มิถุนายน  2559  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณเพือช่วย
เหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
5.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที  มท
  0891.2/ว76  ลงวันที  13  มกราคม  2558  เรือง   การเตรียมการ
ป้องกันและการแกไขปัญหาภัยหนาว 
6.หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท  0891.2/ว4515  ลงวัน
ที 11 สิงหาคม  2558   เรือง  การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุทกภัย  นําท่วมฉับพลัน   นําป่าไหลหลาก  และดินถล่ม
7.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที มท 0891.2 / ว
 843  ลงวันที  28 เมษายน  เรือง การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ภัยแล้ง
8.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที มท  0891.4
/ ว2360  ลงวันที 2 พฤศจิกายน  2558  เรือง  การเตรียมความพร้อม
เพือจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน  ประจําปี  2559
9.หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว3358  ลงวัน
ที 29 ตุลาคม  2553
10.หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ ว3456 ลงวัน
ที  19 มิถุนายน  2558  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2559  ขององค์กรปครองส่วนท้องถิน
11.หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วยทีสุด  ที มท 0808.2/ว0684 ลงวัน
ที 8 กุมภาพันธ์  เรืองหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติสําหรับองค์กรปครอง
ส่วนท้องถินในการช่วยเหลือองค์กรครองส่วนท้องถินอืนและจังหวัดที
ประสบสาธารณภัยตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  พ
.ศ.2560
12.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ที มท 0810.4/ว526 ลงวัน
ที  8 มีนาคม  2560
13.หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุดที มท 0808.2/ว2989 ลงวัน
ที 31 พฤษภาคม  2560  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่าย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  ขององค์กรปครองส่วนท้องถิน 
(ปรากฎในแผนงานงบกลาง -งานงบกลาง ) 
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน
กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิน จํานวน 200,000 บาท
-สําหรับเงินสมทบเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพท้องถินของเทศบาลตําบลนางัว  ทีได้รับสมัครเข้าร่วม
โครงการกับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ( สปสช)ของกระทรวง
สาธารณสุข ฯลฯ (ตามหนังสือ ที อด 0027/5327 ลงวันที 7 เมษายน      
2553)  เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
เทศบาล  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  ของค่าบริการสาธารณสุขทีได้รับจาก
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับเทศบาล  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ
ค่าบริการสาธารณสุขทีได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่ง
ชาติ  จํานวน  200,000  บาท  ตามประกาศหนังสือสังการ  ดังนี
1.ประกาศคณะกรรมการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปครองส่วนท้อง
ถิน  เรือง หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหาร
จังหวัด  เทศบาล  และองค์การบริหารส่วนตําบลในการให้บริการ
สาธารณะ  ลงวันที 23 พฤศจิกายน  2552
2.ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เรืองกําหนดหลัก
เกณฑ์  เพือสนับสนุนให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถินดําเนินงานและการ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ  ในระดับท้องถินหรือพืนที พ.ศ
.2557
3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
4.หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  0808.2/ว3616  ลงวันที  24
 มิถุนายน เรืองระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.2559
5.หนังสือกระทรวงมหาดไทย   ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว3616  ลงวัน
ที 30 พฤษภาคม  2557
6.หนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิน  ที มท 0808.2/ว1202  ลง
วันที  30 มิถุนายน  2553  เรือง  สอบถามการตังงบประมาณ   หมวดเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
7.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน   ด่วนทีสุด  ที มท
  0891.3/ว 2199  ลงวันที  10 พฤศจิกายน  2552  เรือง  การดําเนิน
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ
8.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน  ที มท0891.3/ว1514 ลง
วันที 26  กรกฎาคม  2554
9.หนังสือกรมส่งเสริมปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท 0891.3/ว1202
 ลงวันที  17 กรกฎาคม  2557  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2558  รายการเงินอุดหนุน
ทัวไป    สําหรับสงเคราะห์เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์  และการสนับสนุนการ
บริการสาธารณสุข  และรายการจ่ายทีเป็นภาระผูกพัน(การสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ )
(ปรากฎในแผนงานงบกลาง-งานงบกลาง)

เงินช่วยเหลือพิเศษ (ค่าทําศพ) จํานวน 1,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าทําศพของพนักงานเทศบาล  พนักงานจ้าง  หรือผู้มี
สิทธิได้รับตามกฎหมายทุกอย่าง  ทุกฝ่าย  เป็นเงิน
จํานวน  1,000  บาท  (ปรากฎในแผนงานงบกลาง -งานงบกลาง )
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เงินบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ( ส.ท.ท.) จํานวน 63,410 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นบํารุงสันนิบาตแห่วประเทศไทย  โดยคํานวณตังจ่ายใน
อัตราร้อยละ 1/6  ของรายรับจริงของปีทีผ่านมา  ไม่รวมเงินกู้เงินจ่ายขาด
จากเงินสะสม  เงินอุดหนุนหรือเงินได้อืน  คํานวณจากยอดรายรับจริง
ปี 2560  ไม่รวมเงินอุดหนุน  คือ 37,969,595.75 คํานวณร้อย
ละ 0.00167  บาท  เป็นเงิน  63,409.22  บาท  ตังไว้ 63,409.22
  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงสันนิบาตแห่งประเทศไทย
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรส่วนท้องถิน
เกียวกับค่าบํารุงสมาคม พ.ศ.2555  และข้อบังคับสมาคมสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศไทย  พ.ศ.2556 )
(ปรากฎในแผนงานงบกลาง-งานงบกลาง)

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 760,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญพนักงานเทศบาลตําบล
นางัว  โดยคํานวณตังจ่ายในอัตรา  ร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับ
ประจําปี  2562 (ไม่รวมเงินอุดหนุนทุกประเภทหรืออืนใด)ไม่รวมเงินอุด
หนุนทุกประเภทหรือเงินได้อืนจํานวนเงินคือ  38,000,000  บาท  ร้อย
ละ 2 คือ 743,662  บาท (ที มท 0808.5/ว30  ลงวันที 24
  กันยายน 2550       
  (ตามหนังสือด่วนมากที มท  0808.5/ว30ลงวันที  24 กันยายน  2550)
1.พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ.2500 
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิน  พ.ศ.2546
3.หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน  ด่วนที
สุด  ที มท  0808.5/ว40ลงวันที  14 สิงหาคม  2558  เรืองซักซ้อมการ
ส่งเสริมเงินสมทบกองทุนบําเหน็จข้าราชการส่วนท้องถิน  ประจําปี  งบ
ประมาณ พ.ศ.2559
4.หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน  ด่วนที
สุด ที มท 0808.5/ว41 ลงวันที 14 สิงหาคม  2558  เรือง  ซักซ้อมส่ง
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน  ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2561  
(ปรากฎในแผนงานงบกลาง-งานงบกลาง)
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