
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลนางัว

อําเภอ น้ําโสม   จังหวัดอุดรธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 78,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 9,297,120 บาท

งบบุคลากร รวม 7,518,120 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,848,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 725,760 บาท

          
-  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน  นายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  เงินค่าตอบแทนและ
ประโยชน์ตอบแทนอื่น  ของนายกเทศมนตรี  รองนายก
เทศมนตรีฯ พ.ศ.2554และ(ฉ2)พ.ศ.2557  เป็นเงิน  725,760
  บาท  (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป-งานบริหารงานทั่ว
ไป)

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท

-สําหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก
เทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินเดือน  เงินค่าตอบแทน  และประโยชน์ตอบแทนอย่าง
อื่น  ของนายกเทศมนตรี   รองนายกเทศมนตรีฯพ.ศ.2554(ฉ2) พ
.ศ.2557
  (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป-งานบริหารงานทั่วไป)
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เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท

  
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี   รองนายก
เทศมนตรี   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน  เงิน
ค่าตอบแทน  และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายก
เทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรีฯ พ.ศ.2554 (ฉ2) พ.ศ.2557  
(ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป-งานบริหารงานทั่วไป)
     
      
 

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

จํานวน 207,360 บาท

-       
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายก
เทศมนตรี  และที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย  ว่าด้วยเงินเดือน  เงินค่าตอบแทน  และประโยชน์ตอบ
แทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรีฯพ.ศ
.2554 (ฉ2) พ.ศ.2557  
(ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป-งานบริหารงานทั่วไป)
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เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,555,200 บาท

 
 -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนประธานสภาเทศบาล   รอง
ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล   ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน   เงินค่าตอบแทน  และ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น  ของนายกเทศมนตรี   รองนายก
เทศมนตรีฯ พ.ศ.2554 (ฉ2) พ.ศ.2557 
(ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป-งานบริหารงานทั่วไป)
     
      
 
     

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,669,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,498,600 บาท

-สําหรับจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําป สําหรับพนักงานเทศบาล  ตําแหน่ง  นักบริหารงานท้อง
ถิ่น,นักบริหารงานทั่วไป,นักจัดการงานทะเบียนและบัตร,นัก
ทรัพยากรบุคคล,เจ้าพนักงานธุรการ ฯลฯ 
        ( -หนังสือสํานักงาน  กจ.กท.และ ก.อบต. ที่ มท  0809.2
/ว.138 ลงวันที่  30 ธันวาคม  2558  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ  อปท.)
        (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป-งานบริหารงานทั่วไป)
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 218,400 บาท

-         
-สําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนของพนักงานเทศบาล
ที่ได้รับเงินประจําตําแหน่ง นักบริหารงานท้องถิ่น,นักบริหารงาน
ทั่วไป, ตําแหน่ง  ปลัดเทศบาล  รองปลัดเทศบาล  หัวหน้าสํานัก
ปลัดเทศบาล   หัวหน้าฝายอํานวยการ   เป็นเงิน
จํานวน  218,400  บาท 
(ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป-งานบริหารงานทั่วไป)
  1.หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
  ลงวันที่ 30  ธันวาคม  2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ อปท.    
  

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 278,400 บาท

 
 -สําหรับจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง  นักบริหารงานท้องถิ่น,นัก
บริหารงานทั่วไป,  ตําแหน่ง  ปลัดเทศบาล  ,รองปลัดเทศบาล,หัว
หน้าสํานักปลัดเทศบาล,หัวหน้าฝายอํานวยการ  เป็นเงิน
จํานวน  278,400  บาท 
   (-หนังสือสํานักงาน   กจ.กท.และ ก.อบต. ที่ มท  0809.2
/ ว138 ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ  อปท.)
(ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป-งานบริหารงานทั่วไป)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 614,400 บาท

          
-สําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตําแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน ฯ
 พนักงานดูแลสวน  คนงานธุรการ   คนงานทั่วไป   ภารโรง  
    (-หนังสือสํานักงาน   กจ.กท.และ ก.อบต. ที่ มท  0809.2
/ ว138 ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ  อปท.)
(ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป-งานบริหารงานทั่วไป)
     
      
 
     

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท

          
-สําหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้าง
ทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดอุดรธานี  เรื่อง  หลักเกณฑ์การให้
พนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้างของเทศบาล   ได้รับ
เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและค่าตอบแทนพิเศษ ตามหนังสือสั่ง
การด่วนที่สุด  ที่  มท  0809.3/ ว 155  ลงวันที่  2
  ตุลาคม  2550  ตําแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ทะเบียนฯ  พนักงานดูแลสวน  คนงานธุรการ     คนงานทั่ว
ไป   ภารโรง  
        (-หนังสือสํานักงาน   กจ.กท.และ ก.อบต. ที่ มท  0809.2
/ ว138 ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ  อปท.)
(ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป-งานบริหารงานทั่วไป)
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งบดําเนินงาน รวม 1,687,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 200,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

          
-สําหรับจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสําหรับพนักงาน
เทศบาล   ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างของเทศบาลตําบลนางัว
เป็นกรณีพิเศษ ( เงินรางวัลประจํา )  ตามหลักเกณฑ์ประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลและระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นราย
จ่ายอื่นของ อปท.  พ.ศ.2557  
       ( -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ  อันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2557)
(ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป-งานบริหารงานทั่วไป)
     
      
 

ค่าเบี้ยประชุม จํานวน 30,000 บาท

          
-สําหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการที่สภาเทศบาล
แต่งตั้งหรือกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย   ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน   เงินค่าตอบแทน
และประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรีและรองนายก
เทศมนตรีฯ พ.ศ.2554 (ฉ2) พ.ศ.2557
(ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป-งานบริหารงานทั่วไป)
     
 
     

วันที่พิมพ์ : 3/7/2563  10:39:06 หน้า : 6/154



ค่าเช่าบ้าน จํานวน 30,000 บาท

 
          
-สําหรับจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับ
เงินค่าเช่าบ้านตามระเบียบฯ เป็นเงินจํานวน  30,000  บาท 

(ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป-งานบริหารงานทั่วไป)
  
     

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท

 
          
-สําหรับจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงาน
เทศบาลและผู้บริหาร ฯลฯที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯ เป็นเงิน
จํานวน  40,000  บาท 
(ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป-งานบริหารงานทั่วไป)
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ค่าใช้สอย รวม 872,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าเย็บปกหนังสือหรือเข้าเล่มปกหนังสือ จํานวน 4,000 บาท

 
          
-สําหรับเป็นค่าเย็บปกหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ   หนังสือ
พิมพ์  ค่าระวางรถบรรทุกในการขนส่งของหรือครุภัณฑ์
ต่างๆ ฯลฯ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ของเทศบาล เช่น ค่าลง
ทะเบียน  ส.ท.ท. ค่าธรรมเนียมศาลฯลฯ ค่าจ้างเหมาบริการ  เช่น
แรงงานหรือจ้างบุคคลภายนอกให้ทํางานอย่างใดอย่างหนึ่งเป็น
เงิน  4,000  บาท  (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป-งานบริหารทั่วไป)
 - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
     
        
 
     

ค่าหนังสือพิมพ์ จํานวน 6,000 บาท

     
-สําหรับเพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือพิมพ์  เป็นเงิน 6,000 บาท  
(ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป-งานบริหารงานทั่วไป)
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 135,000 บาท

1) ค่ารับรองของเทศบาลที่มีความจําเป็น
     -สําหรับจ่ายเป็นค่ารับรองของเทศบาลที่มีความจําเป็น
โดย  ตั้งจ่ายไว้ไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้จริงจากรายได้ของ
เทศบาล  ในปงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว  เป็นเงิน  50,000
  บาท  (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป)
    ( ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ ว2381 ลง
วันที่ 28 กรกฏาคม  พ.ศ.2548)
2)ค่ารับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการ   ตั้งไว้  70,000 บาท 
     -สําหรับจ่ายเป็นค่ารับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะ
กรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย ฯลฯ
 เป็นเงินจํานวน 70,000 บาท (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป-งานบริหารทั่วไป)
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4 / ว 2381 ลงวัน
ที่ 28 กรกฏาคม พ.ศ.2548   
3) ค่าใช้จ่ายในการรับเสด็จ   ตั้งไว้ 5,000  บาท 
     -สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรับเสด็จต่างๆ ฯลฯ เป็นเงิน
จํานวน 5,000 บาท   (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป-งานบริหารทั่วไป)

4) ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธีและงานรัฐพิธีต่างๆ   ตั้งไว้  10,000
  บาท 
    -สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานพิธีและงานรัฐพิธีต่างๆที่จํา
เป็นสําหรับโครงการ ฯลฯ เป็นเงินจํานวน 10,000 บาท (ปราก
ฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป)
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

2.โครงการขบวนแห่  'บ่ายศรี '  วัฒนธรรมดีศรีอุดร จํานวน 5,000 บาท

  
 -สําหรับจ่ายเป็นค่าโครงการขบวนแห่ วัฒนธรรมดีศรีอดรธานี
เป็นประเพณีประจําจังวัดอุดรธานี เป็นเงิน จํานวน  5,000
  บาท  
(ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป)
 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
     
        
 

3.เงินรางวัล จํานวน 10,000 บาท

          
-สําหรับจ่ายเป็นเงินรางวัลเป็นค่าจับกุมผู้กระทําผิดตามพระราช
บัญญัตท้องถิ่น  พระราชบัญญัติจราจรทางบก  พ.ศ.2552 และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  เป็นเงินจํานวน  10,000 บาท  (ปราก
ฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป) 
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4.โครงการจัดการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรี  สมาชิกสภาฯ จํานวน 400,000 บาท

 
          
-สําหรับเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรี  สมาชิกสภาฯตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวกับ
การเลือกตั้ง  อีกทั้งให้ให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์  การ
รณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิ
และหน้าที่และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งฯลฯ  
เป็นเงินจํานวน  400,000 บาท 
(ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป)
 -หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๖๗๕ ลงวัน
ที่  ๖ กรกฎาคม  ๒๕๖๑
     
    
     

5.โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย จํานวน 30,000 บาท

          
-สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันท้องถิ่นไทย  จัดกิจกรรม
แสดงผลงานนิทรรศการเทศบาล   กิจกรรมสาธารณะและพิธีการ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทศบาล  เป็นเงินจํานวน   30,000
  บาท (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป) 
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6.โครงการพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยแบบสามัคคีสมานฉันท์ จํานวน 20,000 บาท

          
-สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย
แบบสามัคคีสมานฉันท์ตามหนังสือที่  มท .0890.4/ว 1068  ลง
วันที่  28 พฤษภาคม  2558   การมีส่วนร่วมและการแสดงความ
คิดเห็น   เพื่อให้ประชาชนมีความกล้าแสดงความคิดเห็นเพื่อให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการเฉลิมฉลองรัฐพิธี  เป็นเงิน
จํานวน  20,000  บาท    (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป-งานบริหารทั่ว ไป)  
     
        
 

7.โครงการอบรมจริยธรรมประจําป จํานวน 10,000 บาท

- สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ตามโครงการอบรมจริยธรรม
ประจําป  เพื่อขัดเกลาจิตใจพนักงานเทศบาล เสริมสร้างคุณธรรม
และจริยธรรมให้มีในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทํางาน เป็นเงิน 10,000 บาท 
(ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป - งานบริหารทั่วไป)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565)

ค่าจ้างเหมาติดตั้งพร้อมเช่าพื้นที่ Server ระบบงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์

จํานวน 2,000 บาท

-สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาติดตั้ง  เช่า
พื้นที่  Server ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ฯลฯ  ประจําปงบประมาณ 2563    เป็นเงิน
จํานวน 2,000  บาท     (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป-งานบริหารทั่วไป)  
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

          
-สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราชอาณาจักร  เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่า
พาหนะ  ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน ฯลฯ สําหรับคณะผ้
บริหาร สมาชิกสภาฯ  พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง  เป็น
เงินจํานวน  50,000 บาท     
(ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป)  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
     
        
 
     

โครงการศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  
พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจํา   พนักงานจ้าง  เทศบาลตําบลนา
งัว

จํานวน 50,000 บาท

        
-สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมศึกษาดูงานของ
คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล   พนักงานเทศบาล  
ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้าง  เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้พัฒนาการ
ทํางานและองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 เป็นเงินจํานวน  50,000  บาท  
 (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป) 
 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 150,000 บาท

 
2. ค่าบํารุงรักษา / ซ่อมแซมทรัพย์สิน   ตั้งไว้  150,000 บาท
   -สําหรับเพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆและทรัพย์สิน
ของ
สํานักปลัด   ที่ชํารุดเสียหายให้ใช้งานได้ตามปกติ  
เช่นเครื่องปรับอากาศ,เครื่องคอมพิวเตอร์,เครื่องพิมพ์ดีด,
เครื่องถ่ายเอกสารซ่อมแซมโต๊ะ,เต็นท์เครื่องโทรสาร,รถยนต์,รถ
จักรยานยนต์,เครื่องใช้ไฟฟาต่าง ฯลฯ บ้านพัก  อาคารสํานัก
งาน  
สิ่งปลูกสร้าง ฯลฯ   เป็นเงินจํานวน  150,000 บาท 
(ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป)

     
 
     

ค่าวัสดุ รวม 255,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท

          
-สําหรับเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่นกระดาษ
ชําระ  ไม้กวาด  ไม้ขนไก่   ผงซักฟอก  น้ํายาล้าง
จาน  จาน แก้ว  ถ้วย  ที่นอน  เตาไฟฟา  เตาแก๊ส   กระติกน้ํา
ร้อน  ฯลฯ  เป็นเงินจํานวน  30,000  บาท 
(ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป)
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท

          
-สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น  ยาง
นอก  ยางใน  หัวเทียน  น้ํามันเบรค    กระจก   ฟล์มกรอง
แสง    เป็นเงินจํานวน  10,000 บาท  (ปรากฎในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป)
     
      
 
     

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 200,000 บาท

 
          
-สําหรับจ่ายเป็นค่าน้ํามันเชื้อเพลิง  เช่น น้ํามันเบนซิน,น้ํามัน
ดีเซล,น้ํามันเครื่อง,จารบีสําหรับรถยนต์  ,รถจักรยานยนต์  ฯลฯ
 เป็นเงินจํานวน  200,000  บาท(ปรากฎในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป-งานบริหารทั่วไป)  
     
    
     

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 15,000 บาท

      
-สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น ปานอิงเจ็ท  สิ่ง
พิมพ์เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ของสํานักปลัดเทศบาล  เป็นเงิน
จํานวน  15,000 บาท
 (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 360,000 บาท
ค่าไฟฟา จํานวน 300,000 บาท

         
1)ค่าไฟฟา
-สําหรับเพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟาที่ใช้ในสํานักงานเทศบาล , โรงพัสดุ
เทศบาลศาลาเอนกประสงค์ห้องเวรยาม ฯลฯ ในเขต
เทศบาล  เป็นเงินจํานวน 
 300,000  บาท   (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป-งานบริหารทั่วไป)
 
     

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 20,000 บาท

          
2) ค่าน้ําประปา
-สําหรับเพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาที่ใช้ในสํานักงานเทศบาล ฯลฯ
  เป็นเงินจํานวน  20,000 บาท   (ปรากฎในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป-งานบริหารทั่วไป)   
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ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 30,000 บาท

            
3) ค่าโทรศัพท์สํานักงานเทศบาล
-สําหรับเพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ทางใกล้ทางไกล ฯลฯ ที่ใช้สํานัก
งานเทศบาลตําบลนางัว  ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้
บริการ   เช่นค่าบํารุงรักษาสาย  ค่าเช่าเครื่อง  ค่าเช่าหมาย
เลข  ฯลฯ  เป็นเงินจํานวน  20,000  บาท   
(ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป)         
 4) ค่าโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง   
-สําหรับจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์และค่าเช่าอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานบริการประชาชนของสํานักทะเบียนท้อง
ถิ่นเทศบาลตําบลนางัว  เป็นเงินจํานวน  10,000  บาท  
(ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป)  
     
    
 
     

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท

         
5) ค่าไปรษณีย์ 
-สําหรับเพื่อจ่ายเป็นค่าโปรษณีย์  ค่าโทรเลข  ค่าธนาณัติ  ค่าซื้อ
ดวงตราไปรษณีย์กรของหน่วยงานต่างๆ ของเทศบาลในการติดต่อ
ราชการ   เป็นเงินจํานวน  10,000  บาท   (ปรากฎในแผน
งานบริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป)  
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งบรายจ่ายอื่น รวม 12,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 12,000 บาท
รายจ่ายอื่น

ค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งไม่เกี่ยวกับครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างหรือให้ได้มาซึ่ง
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง

จํานวน 12,000 บาท

           
-สําหรับจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งไม่เกี่ยวกับครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อ
สร้างหรือให้ได้มาซึ่งครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง  รายการ  ค่าจ้าง
ประเมินความพึงพอใจในการรับบริการในเขตเทศบาลหรืออื่นๆ
ทางวิชาการเป็นเงินจํานวน  12,000  บาท  (ปรากฎในแผน
งานบริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป)  
 
     
    
 

งบเงินอุดหนุน รวม 80,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 80,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการปองกันการแพร่ระบาดยาเสพติดในเด็กและเยาวชน จํานวน 30,000 บาท

-สําหรับใช้ในการอุดหนุนให้สถานีตํารวจภูธรนําโสม เป็นค่าใช้
จ่ายโครงการปองกันการแพร่ระบาดยาเสพติดในเด็กและ
เยาวชน   จํานวน  30,000 บาท
(ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

โครงการอุดหนุนงานประจําป  ทุ่งศรีเมือง จํานวน 10,000 บาท

 -   สําหรับจ่ายเป็นโครงการอุดหนุนงานประจําป  ทุ่งศรีเมือง
จํานวน 10,000 บาท
 (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป)
    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
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ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  อําเภอน้ําโสม  จังหวัดอุดรธานี

จํานวน 30,000 บาท

-สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายศูนย์ปฏิบัติการร่วมใจช่วยเหลือ  ประชาชน
ของ อปท.น้ําโสม จ.อุดรธานี  เพื่อเป็นสถานที่กลางในการรวบ
รวมและแจ้งเวียนกฎหมาย  ระเบียบ  หนังสือสั่งการ  และเป็น
สถานที่กลางในการให้คําปรึกษา   แนะนําให้ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอความช่วยเหลือในด้าน
ต่างๆ ให้กับประชาชน  เป็นเงินจํานวน   30,000  บาท 
(ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป)
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)   
     

อุดหนุนงานบวงสรวงอนุสาวรีย์วีรชนและของดีเมืองน้ําโสม จํานวน 10,000 บาท

               
-อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอน้ําโสม  ตามงานบวงสรวง
อนุสาวรีย์วีรชนและของดีเมืองน้ําโสม   เป็นเงิน 10,000
  บาท (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป)     
 
-  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
 

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 2,087,320 บาท
งบบุคลากร รวม 1,548,600 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,548,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,129,440 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน พนักงานเทศบาลตําบลนางัว ตําแหน่ง
 ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน/หัวหน้า ฝายแผนงาน
และงบประมาณ/ นิติกร จํานวน 3 อัตรา
 เป็นเงิน 1,129,440 บาท
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน  กจ.กท.และ ก.อบต.มรา มท
  0809.2/ ว138ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  เรื่อง  แนวทาง
คํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  - งานวางแผนสถิติ
วิชาการ )     
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 67,200 บาท

-สําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนของพนักงาน
เทศบาล ที่ได้รับเงินประจําตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไป(ผู้อํานวย
การกองวิชาการและแผนงาน) ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท เป็น
เงิน 67,200 บาท-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน  กจ.กท.และ ก
.อบต.มรา มท  0809.2/ ว138ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
  เรื่อง  แนวทางคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  - งานวางแผนสถิติวิชาการ )   

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 85,200 บาท

   -สําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาล
ที่ได้รับเงินประจําตําแหน่งรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้
รับตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไป (ผู้อํานวยการกองวิชาการและ
แผนงาน)และ(หัวหน้า ฝายแผนงานและงบประมาณ) เป็น
เงิน 85,200 บาท 
 -เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน  กจ.กท.และก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138  
ลงวันที่ 30 ธันวาคม  2558  เรื่อง  แนวทางการคํานวณภาระค่า
ใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
 (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป - งานวางแผนสถิติวิชาการ )   

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 266,760 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้าง
 ตามภารกิจ เป็นเงิน  266,760 บาท 
 -เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน  กจ.กท.และก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว138  ลงวันที่ 30 ธันวาคม  2558 
 เรื่อง  แนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  - งานวางแผนสถิติวิชาการ )
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งบดําเนินงาน รวม 448,120 บาท
ค่าใช้สอย รวม 222,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจัดทําวารสาร จํานวน 10,000 บาท

  -สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดทําวารสาร, ประชาสัมพันธ์, ภารกิจ
เทศบาลตําบลนางัว เป็นเงิน  10,000 บาท 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
ตามระเบียบกระทรวงว่าด้วยการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารงานพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหาร  ค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมการจัดการและการประชุมของหน่วยงาน
 (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป –งานวางแผนสถิติวิชาการ)  

ค่าใช้บริการจัดทําเว็บไซต์  เทศบาลตําบลนางัว จํานวน 12,000 บาท

   -สําหรับจ่ายค่าบริการเว็บโฮสติ้งและจดโดเมนชื่อเว็บไซต์ราย
ป  
เป็นเงิน  12,000 บาท  ที่ใช้ในกิจการ  ของกองวิชาการและแผน
งาน   
 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560  ลงวันที่  23 สิงหาคม  2560
  หนังสือคณะกรรมการบัญชีกลาง  ด่วนที่สุด  ที่  กค. (กวจ
) 0405.0/ว.119 ลงวันที่ 9 มีนาคม  2561  เรื่อง  แนวทางการ
ปฏิบัติในการดําเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงาน  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  การจัดการและการ
ประชุมของหน่วยงาน 
 (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป – งานวางแผนสถิติวิชาการ)  
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ค่าเย็บปกหนังสือ,ค่าเข้าเล่มหนังสือ จํานวน 30,000 บาท

-สําหรับจ่ายเป็นค่าเย็บปก หนังสือถ่ายเอกสารต่างๆ  
เข้าเล่ม หนังสือต่างๆ  เช่น  เข้าเล่มเทศบัญญัติ  ,แผนพัฒนา
เทศบาล, 
ค่าตอบแทนพิเศษ ,บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ,เข้าเล่มตรวจ
รับรอง
มาตรฐานการปฏิบัติราชการ  ของ อปท. ฯลฯเป็นเงิน 30,000
 บาท 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560  ลงวันที่  23
 สิงหาคม  2560  
หนังสือคณะกรรมการบัญชีกลาง  ด่วนที่สุด  ที่  กค. (กวจ
) 0405.0/
ว.119 ลงวันที่ 9 มีนาคม  2561  เรื่อง  แนวทางการปฏิบัติใน
การดําเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน  
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  การจัดการและการประชุมของหน่วย
งาน 
 (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป – งานวางแผนสถิติวิชาการ)  
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

-  สําหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ,ค่าเช่า,ค่าพาหนะเดินทาง,
ค่าอบรม,ประชุมสัมมนา,ค่าลงทะเบียน ฯลฯในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักรของคณะผู้บริหาร , พนักงานเทศบาล
 และลูกจ้างประจําเทศบาล เป็นเงิน 20,000 บาท
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน 
 การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงินและการตรวจ
เงิน
แผ่นดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 
 (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  - งานวางแผนสถิติ
วิชาการ)                              

3.โครงการเทศบาลพบประชาชน จํานวน 30,000 บาท

- สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเทศบาลพบ
ประชาชน,        
บํารุงพื้นที่,ค่าวัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ในโครงการเทศบาลพบ
ประชาชน ฯลฯ       เป็นเงิน 30,000 บาท  
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560  ลงวันที่  23 สิงหาคม  2560
  หนังสือคณะกรรมการบัญชีกลาง  ด่วนที่สุด  ที่  กค. (กวจ
) 0405.0/ว.119 ลงวันที่ 9 มีนาคม  2561  เรื่อง  แนวทางการ
ปฏิบัติในการดําเนินการจัดหาพัสดุ
ที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
 การจัดการและการประชุมของหน่วยงาน 
 (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป – งานวางแผนสถิติวิชาการ)  
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4.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าวประจําหมู่บ้าน จํานวน 50,000 บาท

    -ค่าใช้จ่ายโครงการติดตั้งหอกระจายข่าวประจําหมู่บ้าน
ในเขตเทศบาลและเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์
เกี่ยวกับ
หอกระจายข่าวประจําหมู่บ้าน ฯลฯ  เป็นเงิน 50,000 บาท 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560  ลงวันที่  23 สิงหาคม  2560
  หนังสือคณะกรรมการบัญชีกลาง  ด่วนที่สุด  ที่  กค. (กวจ
) 0405.0/ว.119 ลงวันที่ 9 มีนาคม  2561  เรื่อง  แนวทางการ
ปฏิบัติในการดําเนินการจัดหาพัสดุ
ที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
การจัดการและการประชุมของหน่วยงาน 
 (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป – งานวางแผนสถิติวิชาการ)  

6.โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน  ข้อมูลข่าวสาร  แก่บุคลากรใน
หน่วยงาน

จํานวน 5,000 บาท

-สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้ด้านข้อมูล
ข่าวสาร
 ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ป 2540 แก่ พนักงาน  พนักงานจ้าง
เทศบาล
ตําบลนางัว เป็นค่าวิทยากร ค่าอาหารและอาหารว่าง  ค่า
เอกสาร ฯลฯ 
เป็นเงิน 5,000 บาท 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560  ลงวันที่  23 สิงหาคม  2560
  หนังสือคณะกรรมการบัญชีกลาง  ด่วนที่สุด  ที่  กค. (กวจ
) 0405.0/ว.119 ลงวันที่ 9 มีนาคม  2561  เรื่อง  แนวทางการ
ปฏิบัติในการดําเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงาน  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  การจัดการและการ
ประชุมของหน่วยงาน 
 (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป – งานวางแผนสถิติวิชาการ)  
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7.โครงการอบรมให้ความรู้ด้านข้อมูลข่าวสาร   แกประชาชนในเขต
เทศบาล

จํานวน 5,000 บาท

-สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้ด้านข้อมูล
ข่าวสาร 
ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ป 2540 แก่ผู้นําชุมชน กรรมการหมู่
บ้าน ฯลฯ
 เป็นค่าวิทยากร ค่าอาหารและอาหารว่าง   ค่าเอกสาร ฯลฯ
 เป็นเงิน 5,000 บาท
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560  ลงวันที่  23 สิงหาคม  2560
  หนังสือคณะกรรมการบัญชีกลาง  ด่วนที่สุด  ที่  กค. (กวจ
) 0405.0/ว.119 ลงวันที่ 9 มีนาคม  2561  เรื่อง  แนวทางการ
ปฏิบัติในการดําเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงาน  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  การจัดการและการ
ประชุมของหน่วยงาน 
 (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป – งานวางแผนสถิติวิชาการ)  

8.โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการวางระบบควบคุมภายใน จํานวน 5,000 บาท

 -สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้  
เกี่ยวกับระเบียบ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 
แก่พนักงาน  พนักงานจ้างเทศบาลตําบล
นางัว เป็นค่าวิทยากร ค่าอาหารและอาหารว่าง  ค่าเอกสาร ฯลฯ
เป็นเงินจํานวน 5,000 บาท 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน 
 การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงินและการตรวจ
เงิน
แผ่นดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547
 (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  - งานวางแผนสถิติวิชาการ)  
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โครงการประชาคมแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนางัว จํานวน 20,000 บาท

- สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการออกประชาคมแผนพัฒนา
เทศบาลตําบลนางัว  เป็นเงิน 20,000 บาท
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560  ลงวันที่  23 สิงหาคม  2560
  หนังสือคณะกรรมการบัญชีกลาง  ด่วนที่สุด  ที่  กค. (กวจ
) 0405.0/ว.119 ลงวันที่ 9 มีนาคม  2561  เรื่อง  แนวทางการ
ปฏิบัติในการดําเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงาน  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  การจัดการและการ
ประชุมของหน่วยงาน 
 (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป – งานวางแผนสถิติวิชาการ)  

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายศูนย์ยุติธรรมชุมชน  ตําบลนํา
ร่วงเทศบาลตําบลนางัว

จํานวน 15,000 บาท

-สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้ด้าน
กฎหมายตําบลนําร่อง เทศบาลตําบลนางัว เป็นค่าวิทยากร ค่า
อาหารและอาหารว่างค่าเอกสาร ฯลฯ เป็นเงิน 15,000 บาท
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560  ลงวันที่  23 สิงหาคม  2560
  หนังสือคณะกรรมการบัญชีกลาง  ด่วนที่สุด  ที่  กค. (กวจ
) 0405.0/ว.119 ลงวันที่ 9 มีนาคม  2561  เรื่อง  แนวทางการ
ปฏิบัติในการดําเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงาน  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  การจัดการและการ
ประชุมของหน่วยงาน 
 (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป – งานวางแผนสถิติวิชาการ)  
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท

-สําหรับจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ และทรัพย์สินของ 
 กองวิชาการและแผนงานที่ชํารุดเสียหาย  ให้ใช้งานได้ตามปกติ 
 เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ ,จักรยานยนต์ ,เครื่องใช้ไฟฟาต่าง ๆฯ
ลฯ
เป็นเงิน 20,000 บาท 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  ลงวันที่ 23
 สิงหาคม  2560 หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  กรมบัญชีกลาง  ด่วนที่สุด ที่ กค
 (กวจ) 0405.2/ว119  ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561
(ปรากฎในแผนงานบริหารทั่วไป-งานวางแผนสถิติวิชาการ)

ค่าวัสดุ รวม 130,000 บาท
วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 70,000 บาท

  -สําหรับจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ไฟฟาและวิทยุ  เช่น  ลําโพง  
สายไฟไมโครโฟน  ขาตั้งไมโครโฟน  ชุดจ่ายไฟ โหลดเซนเตอร์
 เบรคเกอร์ สําหรับเครื่องเสียง  โคมไฟ  ไฟสปอตไลท์ ฯลฯ 
เป็นเงิน  70,000  บาท
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560  ลงวันที่  23
 สิงหาคม  2560  
หนังสือคณะกรรมการบัญชีกลาง  ด่วนที่สุด  ที่  กค. (กวจ
) 0405.0
/ว.119 ลงวันที่ 9 มีนาคม  2561  เรื่อง  แนวทางการปฏิบัติใน
การดําเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน 
 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  การจัดการและการประชุมของหน่วย
งาน 
(ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป – งานวางแผนสถิติวิชาการ)  
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

    - สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวใช้ในกอง 
เช่น แก้วน้ํา  ชุดแก้วกาแฟ เหยือก ถาดเสริฟ กระติกน้ําร้อน ฯลฯ
 
เป็นเงิน  เป็นเงิน  10,000  บาท  
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560  ลงวันที่  23 สิงหาคม  2560 
 หนังสือคณะกรรมการบัญชีกลาง  ด่วนที่สุด  ที่  กค. (กวจ
) 0405.0
/ว.119 ลงวันที่ 9 มีนาคม  2561  เรื่อง  แนวทางการปฏิบัติ
ในการดําเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหาร
งาน 
 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  การจัดการและการประชุมของหน่วย
งาน 
 (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป – งานวางแผนสถิติวิชาการ)  

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 50,000 บาท

-สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดทําวีดีทัศน์  ปายประชาสัมพันธ์ต่างๆ
เอกสารประชาสัมพันธ์ เลนส์กล้อง ขาตั้งกล้อง ไม้กั้นสั้น กระเป๋า
ใส่กล้อง ฯลฯ 
เป็นเงิน 50,000 บาท
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560  ลงวันที่  23 สิงหาคม  2560 
 หนังสือคณะกรรมการบัญชีกลาง  ด่วนที่สุด  ที่  กค. (กวจ
) 0405.0
/ว.119 ลงวันที่ 9 มีนาคม  2561  เรื่อง  แนวทางการปฏิบัติ
ในการดําเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหาร
งาน 
 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  การจัดการและการประชุมของหน่วย
งาน 
 (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป – งานวางแผนสถิติวิชาการ)  
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 96,120 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 1,320 บาท

-สําหรับจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์กองวิชาการและแผนงาน รายเดือน  
เดือนละ 110 บาท จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน 1,320  บาท
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560  ลงวันที่  23 สิงหาคม  2560
  หนังสือคณะกรรมการบัญชีกลาง  ด่วนที่สุด  ที่  กค. (กวจ
) 0405.0/ว.119 ลงวันที่ 9 มีนาคม  2561  เรื่อง  แนวทางการ
ปฏิบัติในการดําเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยว
กับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  
การจัดการและการประชุมของหน่วยงาน 
 (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป – งานวางแผนสถิติวิชาการ)  

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 94,800 บาท

-  สําหรับจ่ายเป็นค่าบริการเดือนละ 7,900 บาท 12 เดือน เป็น
เงิน           94,800 บาท ที่ใช้ในกิจการของเทศบาลตําบลนางัว
-ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560  ลงวันที่  23 สิงหาคม  2560
  หนังสือคณะกรรมการบัญชีกลาง  ด่วนที่สุด  ที่  กค. (กวจ
) 0405.0/ว.119 ลงวันที่ 9 มีนาคม  2561  เรื่อง  แนวทางการ
ปฏิบัติในการดําเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยว
กับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  
การจัดการและการประชุมของหน่วยงาน 
 (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป – งานวางแผนสถิติวิชาการ)  
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งบลงทุน รวม 90,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 90,600 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

1.ชั้นเก็บแฟมเอกสาร จํานวน 11,000 บาท

- สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นเก็บแฟมเอกสาร 4 ชั้น  40 ช่อง ล้อ
เลื่อน 
เพื่อใช้ในการเก็บแฟมเอกสาร ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าว
สาร จํานวน 2 ตัว ๆ  ละ 5,500 บาท เป็นเงิน  11,000 บาท 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560  ลงวันที่  23 สิงหาคม  2560
  หนังสือคณะกรรมการบัญชีกลาง  ด่วนที่สุด  ที่  กค. (กวจ
) 0405.0/ว.119 ลงวันที่ 9 มีนาคม  2561  เรื่อง  แนวทางการ
ปฏิบัติในการดําเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยว
กับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  
การจัดการและการประชุมของหน่วยงาน 
 (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป – งานวางแผนสถิติวิชาการ)  

4.ตู้เก็บเอกสาร จํานวน 11,000 บาท

    - สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน
กระจก  ขนาด 5 ฟุต 
เพื่อใช้ในการเก็บแฟมเอกสาร ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่า
สาร จํานวน 2 ตัว ๆ
  ละ 5,500 บาท เป็นเงิน  11,000 บาท (จัดซื้อตามราคาท้อง
ตลาด  เนื่องจากไม่มีราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์)  
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
-ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560  ลงวันที่  23 สิงหาคม  2560
  หนังสือคณะกรรมการบัญชีกลาง  ด่วนที่สุด  ที่  กค. (กวจ
) 0405.0/ว.119 ลงวันที่ 9 มีนาคม  2561  เรื่อง  แนวทางการ
ปฏิบัติในการดําเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยว
กับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  
การจัดการและการประชุมของหน่วยงาน 
(ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป – งานวางแผนสถิติวิชาการ ) 
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ครุภัณฑ์ไฟฟาและวิทยุ

1.เพาเวอร์แอมป์ จํานวน 37,000 บาท

     - สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเพาเวอร์แอมป์ กําลังวัตต์ไม่น้อย
กว่า   
          1000W x 2 @ 8 โอห์ม
          1750W x 2 @ 4 โอห์ม
  2250W x 2 @ 2 โอห์ม
 จํานวน 2 เครื่อง ๆ  ละ 18,500 บาท เป็นเงิน  37,000
 บาท       
 (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด  เนื่องจากไม่มีราคาตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ์)  
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
-ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560  ลงวันที่  23 สิงหาคม  2560
  หนังสือคณะกรรมการบัญชีกลาง  ด่วนที่สุด  ที่  กค. (กวจ
) 0405.0/ว.119 ลงวันที่ 9 มีนาคม  2561  เรื่อง  แนวทางการ
ปฏิบัติในการดําเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยว
กับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  
การจัดการและการประชุมของหน่วยงาน 
(ปรากฎในแผนงานบริหารทั่วไป-งานวางแผนสถิติวิชาการ)

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

1. กล้องถ่ายวีดีโอ และภาพนิ่ง (แอคชั่นแคม) จํานวน 20,000 บาท

กล้องถ่ายวีดีโอ และภาพนิ่ง (แอคชั่นแคม) พร้อมอุปกรณ์  
-จัดซื้อกล้องถ่ายวีดีโอ และภาพนิ่ง (แอคชั่นแคม) ถ่ายวีดีโอความ
ละเอียดวีดีโอสูง 4 K 60 Fps หรือ 1018 p 240 Fps ถ่ายภาพนิ่ง
ความละเอียดสูงสุด 12 MP  หน้าจอทัชสกรีนขนาด 2นิ้ว พร้อม
อุปกรณ์ (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด)  งบประมาณ  20,000
  บาท  
(ปรากฎในแผนงานบริหารทั่วไป-งานวางแผนสถิติวิชาการ)
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

4.เครื่องสํารองไฟฟา จํานวน 11,600 บาท

- สําหรับจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 kVA เพื่อใช้ในการ
สํารองไฟของระบบคอมพิวเตอร์ของกองวิชาการและแผน
งาน จํานวน  2 เครื่อง ๆ ละ 5,800 บาท  เป็นเงิน 11,600 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้
- มีกําลังไฟฟาด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts) 
- สามารถสํารองไฟฟาได้ไม่น้อยกว่า 15 นาทีจัดซื้อตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ประจําป พ.ศ. 2560
-ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560  ลงวันที่  23 สิงหาคม  2560
  หนังสือคณะกรรมการบัญชีกลาง  ด่วนที่สุด  ที่  กค. (กวจ
) 0405.0/ว.119 ลงวันที่ 9 มีนาคม  2561  เรื่อง  แนวทางการ
ปฏิบัติในการดําเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยว
กับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  
การจัดการและการประชุมของหน่วยงาน 
 (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  – งานวางแผนสถิติ
วิชาการ ) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

งานบริหารงานคลัง รวม 4,363,980 บาท
งบบุคลากร รวม 3,345,180 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,345,180 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,838,280 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําป  สําหรับพนักงานเทศบาล  ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการกอง
คลัง   นักบริหารงานคลัง ( หน.ฝายบริหารงานคลัง)  นักวิชาการ
พัสดุ  นักวิชาการจัดเก็บรายได้  เจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชี เป็นเงิน 1,838,280  บาท (ตามหนังสือสํานักงาน   กจ.กท
.และ ก.อบต.ที่ มท .0808.2/ว.138 ลว. 30ธ.ค.58 เรื่องซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป-งานบริหารงานคลัง)
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 67,200 บาท

-สําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนตําแหน่ง ผู้อํานวยการกอง
คลัง 1 คน เป็นเงิน 67,200  บาท
(ตามหนังสือสํานักงาน  กจ.กท.และ ก.อบต.ที่ มท.0808.2/ว.138
 ลว.30 ธันวาคม 2558  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น)
(ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป-งานบริหารงานคลัง)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 85,200 บาท

-สําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนตําแหน่ง ผู้อํานวยการ
กองคลัง 1 คน หัวหน้าฝายการเงินฯ เป็นเงิน 85,200  บาท
(ตามหนังสือสํานักงาน  กจ.กท.และ ก.อบต.ที่ มท.0808.2/ว.138
 ลว.30 ธันวาคม 2558  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น)
(ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป-งานบริหารงานคลัง)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,285,440 บาท

-สําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไปตําแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ ได้แก่ ผช.นวก.การเงิน
และการบัญชี  ผช.จนท.การเงินฯ  ผช.พนักงานพัสดุ,ผช.จนท.จัด
เก็บฯ คนงานแผนที่ภาษีฯ 2 คน และคนงานทั่วไป  2 คน เป็น
เงิน 1,285,440  บาท 
(ตามหนังสือสํานักงาน  กจ.กท.และ ก.อบต.ที่ มท.0808.2/ว.138
 ลว.30 ธันวาคม 2558  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น)
(ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป-งานบริหารงานคลัง)
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 69,060 บาท

-สําหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว  ของพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ 1 คน  ตําแหน่ง  ผช.จนท.การเงินและบัญชีและ
พนักงานจ้างทั่วไป 5 คน เป็นเงิน 69,060  บาท 
(ตามหนังสือสํานักงาน  กจ.กท.และ ก.อบต.ที่ มท.0808.2/ว.138
 ลว.30 ธันวาคม 2558  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น)
(ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป-งานบริหารงานคลัง)

งบดําเนินงาน รวม 999,900 บาท
ค่าตอบแทน รวม 117,400 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

-สําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างคณะ
กรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงาน  ตามสิทธิและระเบียบที่
พึงเบิกจ่ายได้  เป็นเงิน 50,000  บาท 
(ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ.2560 เรื่อง  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคล
หรือคณะกรรมการ)
(ปรากฎในแผนงานบริหารทั่วไป  -งานบริหารงานคลัง)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

-สําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา  และพนักงานจ้างเป็นเงิน 5,000
 บาท
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.2559)
(ปรากฎในแผนงานบริหารทั่วไป-งานบริหารงานคลัง)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 57,600 บาท

-สําหรับจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล  ผู้ที่มีสิทธิได้
รับเงินค่าเช่าบ้านตามระเบียบฯ จํานวน 1 คน เดือนละ 4,800
 บาท  จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 57,600 บาท 
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราช
การส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 
(ปรากฎในแผนงานบริหารทั่วไป-งานบริหารงานคลัง)
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 4,800 บาท

-สําหรับจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงาน
เทศบาลผู้ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ จํานวน 1 คน เป็น
เงิน 4,800 บาท 
(ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.2560)
(ปรากฎในแผนงานบริหารทั่วไป-งานบริหารงานคลัง)

ค่าใช้สอย รวม 295,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

1.ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการขอใช้ที่ราชพัสดุ จํานวน 250,000 บาท

-สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการขอใช้ที่ราชพัสดุ  เช่น ค่า
เช่าที่ราชพัสดุ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ  เกี่ยวกับการขอใช้ที่ราชพัสดุ ฯลฯ  เป็น
เงิน 250,000 บาท ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
(ตามระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่
ราชพัสดุ พ.ศ.2552)
(ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป-งานบริหารงานคลัง)

2.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 30,000 บาท

-สําหรับจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร  เช่น ค่า
เบี้ยเลี้ยง    
 ค่าเช่าที่พัก  ค่าพาหนะเดินทาง  ของพนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้าง       ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯเป็นเงิน 30,000
  บาท   ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565 
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2559)
(ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป-งานบริหารงานคลัง)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 15,000 บาท

-สําหรับจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์หรือ
ทรัพย์สินอื่น  เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ  เช่น ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ครุภัณฑ์ไฟฟาและวิทยุ  ฯลฯ
 เป็นเงิน  15,000  บาท
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
(ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542)
(ปรากฎในแผนงานบริหารทั่วไป-งานบริหารงานคลัง)

ค่าวัสดุ รวม 572,500 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 252,500 บาท

-สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานต่างๆที่ใช้ในกิจการของ
เทศบาล  สําหรับ 1 สํานัก  6 กอง  เช่น
กระดาษ  แฟม  สมุด  ปากกา  ดินสอ   ยางลบ  ไม้บรรทัด ฯลฯ
  เป็นเงิน   252,500  บาท  
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   พ.ศ.2561-2565  
( ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น   ด่วนที่
สุด  มท.0808.2/ว.1248  ลว.27 มิ.ย.59  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ที่ มท.0808.2/ว.0444   ลว.24 ม.ค.61 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ที่ มท. 0808.2/ว.1536  ลว.19 มี.ค.61 )
(ปรากฎในแผนงานบริหารทั่วไป-งานบริหารงานคลัง)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

-สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่นถังน้ํา
แข็ง  ถ้วย  จาน  ช้อน  น้ํายาล้างห้องน้ํา ฯลฯ  เป็นเงิน  10,000
  บาท 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   พ.ศ.2561-2565  
( ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น   ด่วนที่
สุด  มท.0808.2/ว.1248  ลว.27 มิ.ย.59  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ที่ มท.0808.2/ว.0444   ลว.24 ม.ค.61 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ที่ มท. 0808.2/ว.1536  ลว.19 มี.ค.61 )
(ปรากฎในแผนงานบริหารทั่วไป-งานบริหารงานคลัง)
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 5,000 บาท

-สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งที่ใช้ในกิจการกอง
คลัง  เช่น  ค่าจัดซื้อแบตเตอรี่  ยางนอก  ยางใน  ฯลฯ เป็น
เงิน 5,000 บาท 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   พ.ศ.2561-2565  
( ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น   ด่วนที่
สุด  มท.0808.2/ว.1248  ลว.27 มิ.ย.59  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ที่ มท.0808.2/ว.0444   ลว.24 ม.ค.61 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ที่ มท. 0808.2/ว.1536  ลว.19 มี.ค.61 )
(ปรากฎในแผนงานบริหารทั่วไป-งานบริหารงานคลัง)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 20,000 บาท

-สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่ใช้กับรถ
จักรยานยนต์ของกองคลัง   ในการออกจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม
และใบอนุญาตต่างๆที่จําเป็นต้องใช้น้ํามัน  เช่น  นํามันเบ็นซิน
  น้ํามันเครื่อง ฯลฯ  เป็นเงิน 20,000  บาท 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   พ.ศ.2561-2565  
( ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น   ด่วนที่
สุด  มท.0808.2/ว.1248  ลว.27 มิ.ย.59  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ที่ มท.0808.2/ว.0444   ลว.24 ม.ค.61 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ที่ มท. 0808.2/ว.1536  ลว.19 มี.ค.61 )
(ปรากฎในแผนงานบริหารทั่วไป-งานบริหารงานคลัง)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท

-สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุปายประชาสัมพันธ์   ในการจัดเก็บ
ภาษี  ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่างๆ  และงานโฆษณาประชา
สัมพันธ์   ประจํากองคลัง  เช่นค่าปายไวนิล   กระดาษ
โปสเตอร์  สี  พู่กัน   ค่าล้างอัดฟล์ม  ไม้อัด  ผ้า   ค่าอัดสปอร์ต
โฆษณา  ฯลฯ  เป็นเงิน  5,000  บาท  
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   พ.ศ.2561-2565  
( ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น   ด่วนที่
สุด  มท.0808.2/ว.1248  ลว.27 มิ.ย.59  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ที่ มท.0808.2/ว.0444   ลว.24 ม.ค.61 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ที่ มท. 0808.2/ว.1536  ลว.19 มี.ค.61 )
(ปรากฎในแผนงานบริหารทั่วไป-งานบริหารงานคลัง)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 210,000 บาท

-สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆที่ใช้ในกิจการของ
เทศบาล  สําหรับ 1 สํานัก  6  กอง  เช่น โปรแกรม
คอมพิวเตอร์  ตลับหมึกพิมพ์   ตลับผ้าหมึก  แปน
พิมพ์  แผ่นกรองแสง  แผ่นดิสเก็ต   เครื่องบันทึกข้อมูล ฯลฯ
  เป็นเงิน 210,000 บาท 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   พ.ศ.2561-2565  
( ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น   ด่วนที่
สุด  มท.0808.2/ว.1248  ลว.27 มิ.ย.59  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ที่ มท.0808.2/ว.0444   ลว.24 ม.ค.61 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ที่ มท. 0808.2/ว.1536  ลว.19 มี.ค.61 )
(ปรากฎในแผนงานบริหารทั่วไป-งานบริหารงานคลัง)

วัสดุอื่น จํานวน 70,000 บาท

-สําหรับเป็นค่าวัสดุแบบพิมพ์ต่างๆที่ใช้ในกิจการของเทศบาล
สําหรับ 1 สํานัก 6 กอง  ที่เทศบาลตําบลนางัวที่ไม่สามารถจัดทํา
ได้โดยต้องสั่งซื้อจากโรงพิมพ์อาสาสมัครรักษากินแดน  เช่นใบ
เสร็จรับเงินต่างๆ  ทะเบียนคุมทรัพย์สิน  วัสดุแบบพิมพ์ของงาน
ทะเบียนราษฎร์  สมุดเงินสดรับ   สมุดเงินสดจ่าย  สมุดบัญชีแยก
ประเภท  ใบรับแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) ฯลฯ เป็น
เงิน 70,000  บาท 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   พ.ศ.2561-2565  
( ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น   ด่วนที่
สุด  มท.0808.2/ว.1248  ลว.27 มิ.ย.59  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ที่ มท.0808.2/ว.0444   ลว.24 ม.ค.61 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ที่ มท. 0808.2/ว.1536  ลว.19 มี.ค.61 )
(ปรากฎในแผนงานบริหารทั่วไป-งานบริหารงานคลัง)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 15,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 15,000 บาท

-สําหรับจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์และค่าสื่อสารโทรคมนาคม  เป็น
เงิน 15,000  บาท
(ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ด่วนที่
สุด ที่ มท.0810.8/ว.2217  ลว.19  ต.ค.2560)
(ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป-งานบริหารงานคลัง)
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งบลงทุน รวม 18,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 18,900 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

1.ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน จํานวน 11,000 บาท

-สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน  จํานวน  2
 หลัง ๆละ 5,500  บาท   เป็นเงิน  11,000  บาท
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565
(ตามระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560 )
(ปรากฎในแผนงานบริหารทั่วไป-งานบริหารงานคลัง)

2.ตู้เก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก จํานวน 7,900 บาท

-สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก  จํานวน  1
 หลัง ๆละ 7,900 บาท   เป็นเงิน  7,900 บาท
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565
(ตามระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560 )
(ปรากฎในแผนงานบริหารทั่วไป-งานบริหารงานคลัง)
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,240,250 บาท

งบดําเนินงาน รวม 971,750 บาท
ค่าตอบแทน รวม 82,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 82,000 บาท

-สําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิก  อปพรที่ปฏิบัติงานลด
อุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ปใหม่  และในการปฏิบัติหน้าที่
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ตลอดจนการรักษาความสงบ
เรียบร้อยของประชาชน  ตามสิทธิและระเบียบที่พึงเบิกจ่าย
ได้  เป็นเงิน 52,000 บาท 
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่ มท
 0808.2/ว7271  ลงวันที่ 26 ธันวาคม  2560  
 ปรากฎในแผนรักษาความสงบภายใน -งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายใน)

-สําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้าง  เป็นเงิน 30,000
  บาท
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อป
พร.)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ปรากฎในแผนรักษาความสงบภายใน -งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายใน)
-
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ค่าใช้สอย รวม 460,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

1.โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยไม่
ว่าจะเป็นภัยแล้ง  ภัยหนาว  อุทกภัย  วาตภัย   อัคคีภัย ฯลฯ  ใน
เขตเทศบาลตําบลนางัว
จํานวน  100,000  บาท 
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว0684  ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์  2560  
( ปรากฎในแผนรักษาความสงบภายใน -งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายใน)

2.โครงการกิจกรรมวัน  อปพร. จํานวน 20,000 บาท

  -สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมวัน อปพร.
 เป็นเงิน 20 ,000 บาท
( ปรากฎในแผนรักษาความสงบภายใน -งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายใน)

4.โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และปใหม่ จํานวน 20,000 บาท

-สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลสงกรานต์   และปใหม่   ในการจัดซื้อวัสดุตั้งจุด
ตรวจ   อุปกรณ์ไฟฟา   ปายจราจร  ฯ 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565
-หนังสือสั่งกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น   ด่วนที่
สุด  ที่ มท 0410.4
/ว 661  ลงวันที่  9 มีนาคม    2561
(ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบภายใน-งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)
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7.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

-สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร   เช่นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง    ค่า
พาหนะ   ค่าเช่าที่พัก ฯลฯเป็นเงินจํานวน    20,000 บาท  
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565
-ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์  
(ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบภายใน-งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)

8.โครงการฝึกอบรมทบทวน  อปพร. จํานวน 80,000 บาท

-สําหรับจ่ายเป็นค่าเป็นค่าอาหาร  ค่าใช้จ่ายในโครงการฯสําหรับ
ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมอาสาสมัครปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยฯลฯเพื่อส่งเสริมให้ (อปพร.)ได้มีการทบทวนความรู้   ความ
สามารถในการปฏิบัติงานช่วยเหลือทางราชการ ในการช่วยเหลือผู้
ประสบภัยและระงับภัยที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงทีมีประสิทธิภาพ
ถูกต้อง    เป็นเงิน 80,000 บาท 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัครปองกันภัย
ฝายพลเรือนพ.ศ.2553    
(ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบภายใน-งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)

โครงการปองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 20,000 บาท

-สําหรับจ่ายเป็นค่าดําเนินการปองกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด   เช่นฝึกอบรม   จัดทําปายประชาสัมพันธ์   ทําแผ่นพับเรื่อง
ยาเสพติดให้โทษและประชาสัมพันธ์  รางวัลประกวดกิจกรรม
ต่างๆ เป็นเงิน 20,000  บาท 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น   ด่วนมาก  ที่ มท
  0816.5/ว 2726  ลงวันที่  4 ธันวาคม   2560
(ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบภายใน-งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท

1.ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์       จํานวน  100,000
  บาท
   -สําหรับจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆและทรัพย์สินของ
งานปองกันฯที่ชํารุดเสียหายให้ใช้งานได้ตามปกติ  เช่น เครื่องใช้
ไฟฟา   วิทยุสื่อสาร  ถังดับเพลิง  โทรทัศน์ศูนย์
ปองกันฯ กล้อง CCTV ฯลฯ  เป็นเงิน 100 ,000 บาท
( ปรากฎในแผนรักษาความสงบภายใน -งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายใน)
2.ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน     จํานวน  100,000
  บาท 
    -สําหรับจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินของงาน
ปองกันฯ
เช่นรถดับเพลิง  รถบรรทุกน้ํา  รถกระบะ (รถตรวจการ) ฯลฯ
 เป็นเงิน 100,000 บาท
( ปรากฎในแผนรักษาความสงบภายใน -งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายใน)

ค่าวัสดุ รวม 339,750 บาท
วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟา  วิทยุ  และแบตเตอรี่ ฯลฯ  ของงาน
ปองกันฯสําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร   เพื่อเพิ่ม
กําลังส่งได้ไกลการติดต่อสื่อสารคล่องตัวในการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ 
( ปรากฎในแผนรักษาความสงบภายใน -งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายใน)
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

-สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่นไม้กวาดอ่อน  ไม้
กวาดแข็ง
ไม้กวาดหยักไย่  ไม้ถูพื้น  ไม้ขัดห้องน้ํา  น้ํายาล้างห้องน้ํา  น้ํายา
ขัดพื้นฯลฯ
เป็นเงิน 10,000 บาท 
( ปรากฎในแผนรักษาความสงบภายใน -งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายใน)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 40,000 บาท

-สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขน
ส่ง  เช่น  แบตเตอรี่  ยางล้อ   น้ํามันเบรก   หม้อน้ํา ฯลฯ  เป็น
เงิน 40,000  บาท 
( ปรากฎในแผนรักษาความสงบภายใน -งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายใน)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 170,000 บาท

-สําหรับจ่ายเป็นค่านํามันเบนซิน    น้ํามันโซล่า   น้ํามัน
เครื่อง ฯลฯ ของรถบรรทุกน้ํา,รถดับเพลิง,รถกระบะ,(ตรวจ
การ)ฯลฯเป็นเงิน  170,000 บาท
( ปรากฎในแผนรักษาความสงบภายใน -งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายใน)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท

-สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดทํา  ปายประชาสัมพันธ์ต่างๆเอกสาร  แผ่น
พับ  โครงการปองกันภัยต่างๆ  ปายวันสําคัญของชาติไทย  วัน
เฉลิมพระชนมพรรษา ฯลฯ จํานวน 10,000 บาท 
( ปรากฎในแผนรักษาความสงบภายใน -งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายใน)
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วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 79,750 บาท

-สําหรับจ่ายเป็นวัสดุเครื่องดับเพลิง  เช่น  สายยางดับเพลิง  ห้วฉ
 ีด   ท่อดูด  ข้อแยก  ข้อต่อ ฯลฯ
   1. เสื้อกั๊กสะท้อนแสง  (850x3)  เป็นเงิน 4,250 บาท
    2.สําหรับจ่ายเป็นค่าชุดดับเพลิง   ประกอบด้วย  เสื้อ  ถุง
มือ  รองเท้า  หมวก  กางเกง (8,500x3) เป็นเงิน 25,500
  บาท  เพื่อใช้ในการดับเพลิงนอกอาคาร  
-สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุดับเพลิง เช่น เติมน้ํายาเคมีถังดับ
เพลิง ฯลฯ 
( ปรากฎในแผนรักษาความสงบภายใน -งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายใน)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 90,000 บาท
ค่าไฟฟา จํานวน 60,000 บาท

-สําหรับจ่ายเป็นค่าไฟฟาศูนย์ปองกันฯเป็นเงินจํานวน 60,000
 บาท
( ปรากฎในแผนรักษาความสงบภายใน -งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายใน)

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 20,000 บาท

-สําหรับจ่ายเป็นค่าน้ําประปาศูนย์ปองกันและบรรเทาสาธาร
ภัย  เป็นเงิน 20,000  บาท 
( ปรากฎในแผนรักษาความสงบภายใน -งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายใน)

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท

-สําหรับจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงของศูนย์
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  เป็นเงิน 10,000  บาท 
( ปรากฎในแผนรักษาความสงบภายใน -งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายใน)
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งบลงทุน รวม 268,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 38,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

1.จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน จํานวน 5,500 บาท

-สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ของงานปองกันฯ ขนาด
สูง 90 ซม.
ลึก 45.70 ซม. กว้าง 150 ซม. จํานวน 1 หลัง เป็นเงิน 5,500
 บาท เพื่อใช้ในการเก็บเอกสารในงานปองกันฯ
(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน – งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน) 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565 
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ครุภัณฑ์ไฟฟาและวิทยุ

1.จัดซื้อลําโพงอเนกประสงค์  แบบล้อลาก จํานวน 11,000 บาท

-สําหรับจ่ายเป็นค่าลําโพง ขนาด 18 นิ้ว กําลังขับ 80 วัตต์  
พร้อมไมโครโฟนไร้สาย และแบตเตอรี่ในตัว รองรับการใช้งานบลู
ทูธ  มีหูจับพร้อมล้อลาก 
สําหรับเคลื่อนที่ สามารถนําไปใช้ได้ทุกที่
    - รองรับการเล่นเพลงผ่าน  Bluetooth, USB, AUX 
และ Micro SD Card
    - รองรับสัญญาณวิทยุ
    - ปุมปรับความดัง
เสียง Volume Master ,Bass, Treble, Delay, Echo
    - ฟังก์ชั่น REC ระบบทันบึกเสียงพูด โดยบันทึก
ลง Flash Drive 
บันทึกได้หลายไฟล์โดยไม่กํากัดความยาว
    - ช่องต่อไมโครโฟน/กีต้าร์ จํานวน 1 ช่อง
   - Line In เป็นแบบ 3.5 มม. และ XLR Balance
    - แบตเตอรี่ในตัว
    - สวิตช์เปด-ปดการใช้งาน สามารถเลือกหมวดการทํางานได้ 2
 แบบ แบตเตอรี่ หรือ AC Power
    - ฟังก์ชั่น Replay เพื่อเล่นเพลงซ้ํา
    - ฟังก์ชั่น Mic Priority ตัดเสียงเพลง เป็นเงิน 11,000 บาท 
(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน – งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565
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ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

2.จัดซื้อชุดผจญเพลิง จํานวน 22,000 บาท

- สําหรับเป็นค่าชุดผจญเพลิง (22,000?1)  เพื่อใช้ในการดับเพลิง
ในอาคารของงานปองกันฯ  
         - เสื้อ ประกอบด้วยเสื้อชั้นนอกและชั้นใน ตัดเย็บ
จากผ้าทอสังเคราะห์รวม 3 ชั้น ,วัสดุที่ใช้และการตัดเย็บได้
มาตรฐาน
 1.ชั้นนอก    คุณสมบัติสามารถปองกันความร้อนกันไฟและการ
เผาไหม้ได้ดี 
 2. ผ้าชั้นที่ 2 คุณสมบัติปองกันของเหลวและสารเคมีได้
 3. ผ้าชั้นที3่  ผลิตจากวัสดุเส้นใยสังเคราะห์ ไม่ติดไฟ 
4 ปกคอเสื้อ สูงไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว มีแถบผ้าอีกชั้นสามารถปดลํา
คอ
และสามารถพับคอเสื้อได้ในกรณีที่ไม่ได้เข้าผจญเหตุ  กระเป๋า
ด้านซ้ายมีกระเป๋ากล่องใส่วิทยุ 
ปดล็อกด้วยสายรัดตีนตุ๊กแกพร้อมรูระบายน้ํา ด้านตัวเสื้อมี
กระเป๋าขนาด ทั้งสองด้าน พร้อมฝาปดกันน้ําเข้า
         - กางเกง ประกอบด้วย กางเกงชั้นนอก และชั้นใน ตัดเย็บ
จากผ้าชนิด
และสีเดียวกับตัวเสื้อ
1. ผ้าชั้นนอกและใน ทําจากผ้าชนิดเดียวกับเสื้อดับเพลิง
เป็นกางเกงขายาว ขาทรงกระบอก บริเวณเอวด้านหน้าและด้าน
หลังมีสําหรับยึดติดกับสายคล้องไหล่
2. สายคล้องไหล่ทําด้วยแถบผ้ายึด กว้าง 1.5 นิ้ว 
และมีสําหรับปรับขนาดความยาวของสายได้  และปลายสายมีที่
ยึดติดกับขอบกางเกง สามารถถอดออกจากชุดได้
3. เปากางเกงด้านหน้ามีสาบปด-เปด ยึดติดแบบ ปกปดซิปด้าน
ใน
มีกระเป๋าบริเวณข้างขาทั้งสองข้าง พร้อมฝาปดกันน้ําเข้า  เป็น
เงิน 22,000 บาท
(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน – 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 230,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

1.โครงการก่อสร้างรั้ว  คสล.ศูนย์ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 230,000 บาท

- สําหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้ว คสล. และซ่อมแซมปาย ศูนย์
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  โดยก่อสร้างรั้ว คสล.สูง 2.00
 เมตร  ยาว 45.00  เมตร ก่อสร้างประตูเหล็กเลื่อน ขนาด
กว้าง  6ุ.00 เมตร ยาว 2.00  เมตร จํานวน 2 ช่อง  พร้อมซ่อม
แซมปาย คสล. เดิม ตามแบบเทศบาลตําบลนางัว  พร้อมติดตั้ง
ปายโครงการ 1 ปาย   เป็นเงินจํานวน  230,000  บาท
 (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน – งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 

งานเทศกิจ รวม 849,360 บาท
งบบุคลากร รวม 716,160 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 716,160 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 356,160 บาท

-สําหรับจ่ายเป็นเงินเดือนสําหรับพนักงานเทศบาล  ตําแหน่ง  นัก
จัดการงานเทศกิจ  อัตราเดือนละ 29,680 บาท เป็น
เงิน  356,160 บาท
เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน  กจ.กท.และ ก.อบต.มรา มท
  0809.2/ ว138ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  เรื่อง  แนวทาง
คํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ปรากฎในแผนงานรักษาความสงบภายใน-งานเทศกิจ)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 324,000 บาท

-สําหรับจ่ายเป็นค่าจ้างสําหรับพนักงานจ้างทั่วไปงานเทศกิจ 3
 อัตรา เป็นเงิน324,000 บาท 
เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน  กจ.กท.และ ก.อบต.มรา มท
  0809.2/ ว138ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  เรื่อง  แนวทาง
คํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ปรากฎในแผนงานรักษาความสงบภายใน-งานเทศกิจ)

วันที่พิมพ์ : 3/7/2563  10:39:07 หน้า : 49/154



เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท

-สําหรับจ่ายเป็นค่าครองชีพสําหรับพนักงานจ้างทั่วไปงานเทศ
กิจ 3 อัตรา เดือนละ 1,000 บาท  เป็นเงิน 36,000  บาท 
เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน  กจ.กท.และ ก.อบต.มรา มท
  0809.2/ ว138ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  เรื่อง  แนวทาง
คํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ปรากฎในแผนงานรักษาความสงบภายใน-งานเทศกิจ)

งบดําเนินงาน รวม 133,200 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท

1.ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
ครุภัณฑ์        จํานวน 50,000 บาท
   -สําหรับจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ  และทระพย์สินของ
งานเทศกิจที่ชํารุดเสียหายให้ใช้งานได้ตามปกติ  เช่น แผงกั้น  ไซ
เลนล์ ฯลฯ  เครื่องเสียงปอมเทศกิจ ฯลฯ  เป็นเงิน
จํานวน  50,000 บาท 
(ปรากฎในแผนงานรักษาความสงบภายใน - งานเทศกิจ )

2.ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมของงาน
จราจร       จํานวน  50,000  บาท
    -สําหรับจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมงานจราจร
ต่างๆ ของงานเทศบาลกิจที่ชํารุดเสียหายให้ใช้งานได้ตาม
ปกติ  เช่น ปายบังคับ  ปายเตือน  เครื่องหมายจราจร ฯลฯ เป็น
เงิน 50,000  บาท 
(ปรากฎในแผนงานรักษาความสงบภายใน - งานเทศกิจ )

ค่าวัสดุ รวม 33,200 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 5,000 บาท

-สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(รถ
จัรยายนต์)เช่น แบตเตอรี่  ยางล้อ  น้ํามันเบรก   หม้อน้ํา  ฯลฯ
  เป็นเงิน 5,000 บาท 
(ปรากฎในแผนงานรักษาความสงบภายใน - งานเทศกิจ )  
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 10,000 บาท

-สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ํามันเบนซิน  ค่าน้ํามันเครื่อง  รถ
จักรยานยนต์  
 ของงานเทศกิจ   เป็นเงิน 10,000 บาท 
(ปรากฎในแผนงานรักษาความสงบภายใน - งานเทศกิจ )  

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 15,000 บาท

-สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่นปายอิงค์เจ๊ท
   สิ่งพิมพ์ 
เพื่อประชาสัมพันธ์ ฯลฯ  ของงานเทศกิจ   เป็นเงิน 15,000 บาท 
(ปรากฎในแผนงานรักษาความสงบภายใน - งานเทศกิจ )  

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 3,200 บาท

ค่าจัดซื้อเสื้อกั๊กแบบมีแถบสะท้อนแสงงานเทศ
กิจ   จํานวน  3,200 บาท
   -สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเสื้อกั๊กแบบมีสะท้อนแสงของงานเทศ
กิจ  
เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่  งานจราจรต่างๆจํานวน  4 ตัวๆ
ละ800บาท  
เป็นเงิน 3,200 บาท 
(ปรากฎในแผนงานรักษาความสงบภายใน - งานเทศกิจ )  

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 1,239,720 บาท
งบบุคลากร รวม 1,239,720 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,239,720 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 399,720 บาท

-สําหรับเพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนประจําปของพนักงานเทศบาลเป็น
เงิน
 เดือนละ 33,310  บาท  เป็นเงิน 399,720  บาท 
เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน  กจ.กท.และ ก.อบต.มรา มท
  0809.2/ ว138ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  เรื่อง  แนวทาง
คํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ปรากฎในแผนงานรักษาความสงบภายใน-งานปองกันภัยฝาย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 756,000 บาท

-สําหรับเพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป  จํานวน  7  อัตราๆละ 9,000 บาท  เป็น
เงิน 756,000 บาท 
 เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน  กจ.กท.และ ก.อบต.มรา มท
  0809.2/ ว138ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  เรื่อง  แนวทาง
คํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ปรากฎในแผนงานรักษาความสงบภายใน-งานปองกันภัยฝาย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 84,000 บาท

-สําหรับเพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง
ตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป  จํานวน  7  อัตราๆละ 1,000
 บาท 
 เป็นเงิน 84,000 บาท 
-ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจํางหวัด
อุดรธานี  เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มค่าครอง
ชีพชั่วคราว ได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพฯ
 เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน  กจ.กท.และ ก.อบต.มรา มท
  0809.2/ ว138ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  เรื่อง  แนวทาง
คํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ปรากฎในแผนงานรักษาความสงบภายใน-งานปองกันภัยฝาย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย)
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,815,120 บาท

งบบุคลากร รวม 1,695,120 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,695,120 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,251,960 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน  พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําป สําหรับพนักงานเทศบาล  เป็นเงิน 1,251,960  บาท
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน  กจ.กท.และ ก.อบต. ที่ มท
  0809.2/ ว 138 ลงวันที่  30 ธันวาคม  2558  เรื่อง  แนวทาง
การคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ปรากฎในแผนงานการศึกษา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 67,200 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนของพนักงานเทศบาล ที่
ได้รับเงินเพิ่มตําแหน่งผู้อํานวยการกองการศึกษาในอัตราเดือน
ละ 5,600 บาท   เป็นเงิน 67,200  บาท 
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน  กจ.กท.และ ก.อบต. ที่ มท
  0809.2/ ว 138 ลงวันที่  30 ธันวาคม  2558  เรื่อง  แนวทาง
การคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ปรากฎในแผนงานการศึกษา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา)
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 85,200 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาล ที่ได้รับ
เงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองการศึกษา ที่ได้รับตามสิทธิใน
อัตราเดือนละ 5,600 บาท   เป็นเงิน 67,200  บาท และหัวหน้า
ฝายบริหารงานการศึกษา ที่ได้รับตามสิทธิ  อัตราเดือนละ 1,500
  บาท  เป็นเงิน 18,000 บาท  รวมเป็นจํานวนเงิน  85,200
  บาท 
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน  กจ.กท.และ ก.อบต. ที่ มท
  0809.2/ ว 138 ลงวันที่  30 ธันวาคม  2558  เรื่อง  แนวทาง
การคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ปรากฎในแผนงานการศึกษา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 278,760 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน
จ้างทั่วไป    เป็นเงิน 278,760  บาท  
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน  กจ.กท.และ ก.อบต. ที่ มท
  0809.2/ ว 138 ลงวันที่  30 ธันวาคม  2558  เรื่อง  แนวทาง
การคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ปรากฎในแผนงานการศึกษา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราว  สําหรับพนักงานจ้างทั่ว
ไป  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล  เรื่องกําหนด
หลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจําและ
พนักงานจ้างของ  อปท.ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว อัตรา
เดือนละ 1,000 บาท เป็นเงิน 12,000  บาท 
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน  กจ.กท.และ ก.อบต. ที่ มท
  0809.2/ ว 138 ลงวันที่  30 ธันวาคม  2558  เรื่อง  แนวทาง
การคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ปรากฎในแผนงานการศึกษา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา)
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งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 60,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 60,000 บาท

-สําหรับจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาล  ตําแหน่ง  นัก
บริหารการศึกษา  กองการศึกษา  จํานวน  1  อัตราๆ เดือน
ละ 5,000 บาท รวม 12  เดือน  เป็นเงิน 60,000  บาท  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 4 )พ.ศ.2562
(ปรากฎในแผนงานการศึกษา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา)

ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 50,000 บาท

-สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพนักงาน
เทศบาล  พนักงานครูเทศบาล  ครูผู้ดูแลเด็ก  และพนักงาน
จ้าง  กองการศึกษา  เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าเช่าที่พัก  ค่าพาหนะ
เดินทาง  ค่าอบรม  ประชุม  สัมมนา ฯลฯ  ในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักร  เป็นเงิน 50,000  บาท 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การ
เบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน
แผ่นดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547  
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555  และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ.2561
(ปรากฎในแผนงานการศึกษา - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท

-สําหรับจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ  และ
ทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองการศึกษา  ที่ชํารุดเสีย
หายให้ใช้งานได้  ตามปกติ  เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่อง
พิมพ์  ตู้โต๊ะ  เก้าอี้ ฯลฯ  เป็นเงิน  10,000 บาท 
-ตามระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560   ลงวันที่  23 สิงหาคม  2560
  หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกรมบัญชีกลาง  ด่วนที่สุด  ที่ กค (กวจ)0405.2/ว
.119  ลงวันที่ 9 มีนาคม  2561  เรื่องแนวทางการปฏิบัติในการ
ดําเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน  ค่าใช้
จ่ายในการฝึกอบรม  การจัดการ  และการประชุมของหน่วยงาน
(ปรากฎในแผนงานการศึกษา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 15,371,472 บาท
งบบุคลากร รวม 2,339,400 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,339,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,093,400 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนสําหรับพนักงาน
ครูเทศบาล  เป็นจํานวนเงิน 2,093,400  บาท (งบ สถ.จัดสรร)
-เป็นไปตามราชบัญญัติ  เงินเดือน เงินวิทยฐานะ  และเงินประจํา
ตําแหน่งข้าราชการครูและบุคคลกรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ
.2558 หนังสือสํานักงาน  ก.ค.ศ.  ด่วนที่สุด ที่  ศธ  0206.7/ว8
  ลงวันที่  22  พฤษภาคม  2558   เรื่อง   พระราชบัญญัติ   เงิน
เดือนเป็นเงินวิทยะฐานะ  และเงินประจําตําแหน่งข้าราชการครุ
และบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2558
(ปรากฎในแผนงานการศึกษา-งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา)

วันที่พิมพ์ : 3/7/2563  10:39:07 หน้า : 56/154



เงินวิทยฐานะ จํานวน 126,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนรายเดือนเงินวิทยฐานะสําหรับพนักงาน
ครูเทศบาล  เป็นจํานวนเงิน 126,000 บาท  (งบ สถ.จัดสรร)
-เป็นไปตามราชบัญญัติ  เงินเดือน เงินวิทยฐานะ  และเงินประจํา
ตําแหน่งข้าราชการครูและบุคคลกรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ
.2558 หนังสือสํานักงาน  ก.ค.ศ.  ด่วนที่สุด ที่  ศธ  0206.7/ว8
  ลงวันที่  22  พฤษภาคม  2558   เรื่อง   พระราชบัญญัติ   เงิน
เดือนเป็นเงินวิทยะฐานะ  และเงินประจําตําแหน่งข้าราชการครุ
และบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2558
(ปรากฎในแผนงานการศึกษา-งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน
จ้างทั่วไป จํานวน 1 อัตราๆเดือนละ 9,000  บาท  เป็นจํานวน
เงิน 108,000 บาท    
(งบ สถ.จัดสรร)
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน  กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138  ลงวันที่ 30 ธันวาคม  2558  เรื่อง  แนวทางการ
คํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
(ปรากฎในแผนงานการศึกษา-งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา)

-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน  กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138  
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม  2558  เรื่อง  แนวทางการคํานวณภาระค่า
ใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(ปรากฎในแผนงานการศึกษา-งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา)
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว  สําหรับพนักงานจ้าง
ตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาล  เรื่องกําหนดหลักเกณฑ์การให้พนักงาน
เทศบาลและลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างของ  อปท.ได้รับเงิน
เพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว จํานวน 1 อัตราๆเดือนละ 1,000
  บาท  เป็นจํานวนเงิน 12,000 บาท    
(งบ สถ.จัดสรร)
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน  กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138  ลงวันที่ 30 ธันวาคม  2558  เรื่อง  แนวทางการ
คํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
(ปรากฎในแผนงานการศึกษา-งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา)
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน  กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138  
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม  2558  เรื่อง  แนวทางการคํานวณภาระค่า
ใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(ปรากฎในแผนงานการศึกษา-งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา)

งบดําเนินงาน รวม 5,438,072 บาท
ค่าตอบแทน รวม 25,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 25,000 บาท

-สําหรับจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานครู
เทศบาล  เป็นจํานวนเงิน 25,000 บาท 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0809.3/ว 4522
 ลงวันที่ 9สิงหาคม 2559  เรื่อง  ประเภทและอัตราเงินบํารุงการ
ศึกษาและค่าเล่าเรียน  ระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงินสวัสดการเกี่ยวกับการศึกษาและค่าเล่าเรียน,ระเบียบ
กระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาของบุตร พ.ศ.2560

ค่าใช้สอย รวม 1,419,560 บาท
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,399,560 บาท

1.1 ค่าอาหารกลางวัน       ตั้งไว้   842,800  บาท 
-สําหรับจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลนางัว (ตําบลนางัว  - ตําบลศรีสําราญ)  รวม 127
 คน  อัตราคนละ  20 บาท  จํานวน  245  วัน  เป็นเงิน
จํานวน  842,800  บาท  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่
สุด  ที่ มท 0816.2/ ว 2786  ลงวันที่  8 พฤษภาคม  2562  
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยรายได้และการ
จ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2562  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2
/ ว1918  ลงวันที่  16 มิถุนายน  2552  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว2786 ลงวันที่ 8
 พฤษภาคม  2562,ระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560  ลงวันที่ 23
 สิงหาคม 2560 หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดภาครัฐ  กรมบัญชีกลาง  ด่วนที่สุด  ที่ กค
 (กวจ) 0405.2/ ว119 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561
(ปรากฎในแผนงานการศึกษา  - งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา )

1.2 ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ( รายหัว ) 
                                                                   ตั้ง
ไว้  292,400  บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลนางัว (รายหัว) (ตําบลนางัว,ตําบลศรี
สําราญ) รวม 172 คน อัตราคนละ 1,700 บาท / คน /ป เป็น
จํานวนเงิน 292,400  บาท  ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0816.2/ ว 2786  ลงวันที่  8
 พฤษภาคม  2562  
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยรายได้และการ
จ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
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.2562  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2
/ ว1918  ลงวันที่  16 มิถุนายน  2552  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว2786 ลงวันที่ 8
 พฤษภาคม  2562,ระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560  ลงวันที่ 23
 สิงหาคม 2560 หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดภาครัฐ  กรมบัญชีกลาง  ด่วนที่สุด  ที่ กค
 (กวจ) 0405.2/ ว119 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561
(ปรากฎในแผนงานการศึกษา  - งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา )

1.3 ค่าหนังสือเรียน                                  ตั้งไว้  34,400
  บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดการศึกษา (หนังสือเรียน)ศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลนางัว (ตําบลนางัว  ตําบลศรีสําราญ ) รวม 172
 คน  อัตราคนละ 200 บาท / คน / ป เป็นจํานวนเงิน  34,400
  บาท   ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด  ที่ มท 0816.2
/ว2786  ลงวันที่ 8 พฤษภาคม  2562 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยรายได้และการ
จ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2562  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2
/ ว1918  ลงวันที่  16 มิถุนายน  2552  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว2786 ลงวันที่ 8
 พฤษภาคม  2562,ระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560  ลงวันที่ 23
 สิงหาคม 2560 หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดภาครัฐ  กรมบัญชีกลาง  ด่วนที่สุด  ที่ กค
 (กวจ) 0405.2/ ว119 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561
(ปรากฎในแผนงานการศึกษา  - งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา )

1.4ค่าอุปกรณ์การเรียน            ตั้งไว้  34,400   บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดการศึกษา (อุปกรณ์การเรียน)ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลนางัว (ตําบลนางัว,ตําบลศรี

วันที่พิมพ์ : 3/7/2563  10:39:07 หน้า : 60/154



สําราญ) รวม 172 คน อัตราคนละ 200  บาท /คน/ป เป็นจํานวน
เงิน  34,400  บาท  ลงวันที่ 8 พฤษภาคม  2562 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยรายได้และการ
จ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2562  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2
/ ว1918  ลงวันที่  16 มิถุนายน  2552  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว2786 ลงวันที่ 8
 พฤษภาคม  2562,ระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560  ลงวันที่ 23
 สิงหาคม 2560 หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดภาครัฐ  กรมบัญชีกลาง  ด่วนที่สุด  ที่ กค
 (กวจ) 0405.2/ ว119 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561
(ปรากฎในแผนงานการศึกษา  - งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา )

1.5 ค่าเครื่องแบบนักเรียน        ตั้งไว้  51,600  บาท 
-สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดการศึกษา  (เครื่องแบบนักเรียน) ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนางัว ( ตําบลนางัว,ตําบลศรี
สําราญ)รวม 172คน อัตราคนละ300 บาท  / คน /ป  เป็นจํานวน
เงิน  51,600  บาท ลงวันที่ 8 พฤษภาคม  2562 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยรายได้และการ
จ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2562  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2
/ ว1918  ลงวันที่  16 มิถุนายน  2552  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว2786 ลงวันที่ 8
 พฤษภาคม  2562,ระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560  ลงวันที่ 23
 สิงหาคม 2560 หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดภาครัฐ  กรมบัญชีกลาง  ด่วนที่สุด  ที่ กค
 (กวจ) 0405.2/ ว119 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561
(ปรากฎในแผนงานการศึกษา  - งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา )
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1.6 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน        ตั้งไว้   73,960  บาท 
-สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรม (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนางัว (ตําบลนางัว-ตําบลศรี
สําราญ) รวม 172 คน อัตราคนละ 430 บาท /คน/ป เป็นจํานวน
เงิน 73,960 บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ ว2786   ลงวันที่ 8 พฤษภาคม  2562  
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยรายได้และการ
จ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2562  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2
/ ว1918  ลงวันที่  16 มิถุนายน  2552  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว2786 ลงวันที่ 8
 พฤษภาคม  2562,ระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560  ลงวันที่ 23
 สิงหาคม 2560 หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดภาครัฐ  กรมบัญชีกลาง  ด่วนที่สุด  ที่ กค
 (กวจ) 0405.2/ ว119 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561
(ปรากฎในแผนงานการศึกษา  - งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา )

1.7 ค่าใช้จ่ายพัฒนาประกอบวิชาชีพครุสังกัด ศพด.ของ อปท.
                                                                       ตั้ง
ไว้ 70,000 บาท 
-สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการพัฒนาครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลนางัว (ตําบลนางัว,ตําบลศรีสําราญ)เป็นจํานวน
เงิน 70,000 บาท 
 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ ว2786 
  ลงวันที่ 8 พฤษภาคม  2562  
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยรายได้และการ
จ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2562  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2
/ ว1918  ลงวันที่  16 มิถุนายน  2552  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว2786 ลงวันที่ 8
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 พฤษภาคม  2562,ระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560  ลงวันที่ 23
 สิงหาคม 2560 หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดภาครัฐ  กรมบัญชีกลาง  ด่วนที่สุด  ที่ กค
 (กวจ) 0405.2/ ว119 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561
(ปรากฎในแผนงานการศึกษา  - งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา )

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท

-สําหรับจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆและ
ทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลนางัว (ตําบลนางัว,ตําบลศรีสําราญ)ที่ชํารุดเสียหายให้ใช้งาน
ได้ตามปกติ  เช่นเครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องพิมพ์   ตู้  โต๊ะ  เก้าอี้
ประตู  รั้ว  หลังคา  หน้าต่าง  ห้องน้ํา  ก๊อกน้ํา ฯลฯ  เป็น
เงิน 20,000  บาท 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  ลงวันที่ 23
 สิงหาคม 2560 ,หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค
 (กวจ) 0405.2/ว119  ลงวันที่ 9 มีนาคม  2561
(ปรากฎในแผนงานการศึกษา-งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา)

ค่าวัสดุ รวม 3,909,512 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 3,889,512 บาท

   ค่าอาหารเสริม (นม)  เด็กปฐมวัย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลนางัว     ตั้งไว้   349,710.40  บาท

     -  สําหรับจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) เด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  (ตําบลนางัว, ตําบลศรีสําราญ ) จํานวน  172  คน ๆ
 ละ 7.37 บาท 260 วัน  เป็นจํานวนเงิน  329,586.40  บาท ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว2786 ลง
วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 (ปรากฏในแผนงานการศึกษา -งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) (เงินอุดหนุน)  
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- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด        ที่ มท
 0893.2/ว1918 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552, หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว2786 ลงวันที่   8
 พฤษภาคม 2562, ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 23
 สิงหาคม 2560
    -สําหรับจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) เด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  (ตําบลนางัว, ตําบลศรีสําราญ ) จํานวน  172  คน ๆ
 ละ 0.45 บาท 260  วัน  เป็นจํานวนเงิน  20,124  บาท (ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้) (ปรากฏในแผนงานการศึกษา -งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา)
   -ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2560

   ค่าอาหารเสริม (นม) เด็กประถมศึกษา    ตั้ง
ไว้   3,539,801.20  บาท
        - สําหรับจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) เด็กประถมศึกษา
โรงเรียนในเขตเทศบาลตําบลนางัว จํานวน 2
 โรงเรียน รวม 1,741 คนๆ ละ 7.37 บาท 260 วัน เป็นจํานวน
เงิน 3,336,104.20 บาท        ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว2786 ลงวันที่ 8
 พฤษภาคม 2562 (ปรากฏในแผนงานการศึกษา -งานระดับก่อน
วัยเรียนและประถมศึกษา) (เงินอุดหนุน)  
          - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด        ที่ มท 0893.2/ว1918 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552
, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว2786 ลง
วันที่   8 พฤษภาคม 2562, ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 23
 สิงหาคม 2560
 

       - สําหรับจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) เด็กประถม
ศึกษา โรงเรียนในเขตเทศบาลตําบลนางัว จํานวน 2
 โรงเรียน รวม 1,741 คนๆ ละ 0.45 บาท 260 วัน เป็นจํานวน
เงิน 203,697 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (ปรากฏในแผนงาน
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การศึกษา - งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
        - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0893.2/ว1918 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552, หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว2786 ลงวันที่ 8
 พฤษภาคม 2562, ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 23
 สิงหาคม 2560

วัสดุอื่น จํานวน 20,000 บาท

        - สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนางัว (ตําบลนางัว ,ตําบลศรี
สําราญ) เช่น แปงฝุน ไม้กวาดพื้น ไม้ถูพื้น  ผ้าขนหนู ชั้นวาง
ของ แก้วน้ํา เสื่อ ฯลฯ เป็นเงิน 20,000 บาท (ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา  -งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
      - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 23
 สิงหาคม 2560, หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด   ที่ กค
 (กวจ) 0405.2/ว119 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561

ค่าสาธารณูปโภค รวม 84,000 บาท
ค่าไฟฟา จํานวน 50,000 บาท

   - สําหรับจ่ายเป็นค่าไฟฟาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนา
งัว          (ตําบลนางัว,ตําบลศรีสําราญ) เป็นจํานวนเงิน 50,000
 บาท
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา - งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา)

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 10,000 บาท
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  - สําหรับจ่ายเป็นค่าน้ําประปาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
นางัว  
(ตําบลนางัว,ตําบลศรีสําราญ) เป็นจํานวนเงิน 10,000 บาท 
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา - งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา) 

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 24,000 บาท

- สําหรับจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ตศูนย์
พัฒนา             
 -เด็กเล็กเทศบาลตําบลนางัว (ตําบลนางัว,ตําบลศรีสําราญ) 
เป็นจํานวนเงิน 24,000 บาท
 (ปรากฏในแผนงานการศึกษา -งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา)  

งบลงทุน รวม 630,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 150,000 บาท
ครุภัณฑ์กีฬา

1.จัดซื้อสระว่ายน้ําสําเร็จรูป  ระบบน้ําเกลือ-ทราย จํานวน 150,000 บาท

-โครงการจัดซื้อสระว่ายน้ําสําเร็จรูป ระบบน้ําเกลือ-ทราย  ขนาด
กว้าง 3.66 เมตร  ยาว 7.32 เมตร  สูง 1.30 เมตร  ตามแบบ
มาตรฐานของผู้ผลิต
เป็นเงิน 150,000  บาท
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
(ปรากฎในแผนงานการศึกษา-งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา)
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 480,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

1.โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา จํานวน 100,000 บาท

-ตามคู่มือสร้างการเล่นตามพ่อ   เป็นที่มาของชื่อ  สนามเด็ก
เล่น   สร้างปัญญา  ฉันทศึกษา  มีนโยบายเพื่อความสุขในการ
เรียนรู้  เพื่อสร้างทรัพยากรบุคคล  มาดูแลรักษาโลก      ตั้ง
ไว้   100,000  บาท     
 (ปรากฏในแผนงานการศึกษา -งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา) 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565

โครงการก่อสร้างหอถังเหล็กทรงลูกบอล จํานวน 380,000 บาท

โครงการก่อสร้างหอถังเหล็กทรงลูกบอล  ขนาด 12.00  ลบ.ม.สูง
ไม่น้อยกว่า 12.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์  บริเวณศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก เทศบาลตําบลนางัว พร้อมติดตั้งปายโครงการ 1 ปาย   เป็น
เงิน 380,000 บาท
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา -งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา) 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565

งบเงินอุดหนุน รวม 6,964,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 6,964,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตเทศบาล จํานวน 6,964,000 บาท

       - สําหรับจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนโครงการ
อาหารกลางวันเด็กประถมศึกษา โรงเรียนในเขตเทศบาลตําบลนา
งัว จํานวน        2 โรงเรียน รวม 1,741 คนๆ ละ 20
 บาท จํานวน 200 วัน เป็นจํานวนเงิน 6,964,000 บาท ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว2786 ลง
วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 (ปรากฏในแผนงานการศึกษา -งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) 
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 2,154,620 บาท

งบบุคลากร รวม 1,918,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,918,320 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,138,320 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล เป็นเงิน 1,138,320
 บาท (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข) 
   - เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  เรื่อง  ซักซ้อมแนว
ทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ผอ.กองสาธารณสุข ที่ได้รับเงิน
ประจําตําแหน่งผ้บริหารสาธารณสุข ในอัตราเดือนละ 3,500
 บาท เป็นเงิน 60,000 บาท และเงินเพิ่มต่าง ๆ หัวหน้าฝาย
บริหารงานสาธารณสุขอัตราเดือนละ 1,500 บาท เป็น
เงิน 18,000 บาท (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข - งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)
   - เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  เรื่อง  ซักซ้อมแนว
ทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 648,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 6
 อัตรา เป็นเงิน  648,000 บาท (ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข) 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  เรื่อง  ซักซ้อมแนว
ทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 72,000 บาท

 - สําหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มของพนักงานจ้างทั่วไป  จํานวน  6ุ
 อัตรา เดือนละ  1,000 บาท รวม  12 เดือน  รวมเป็น
เงิน   72,000 บาท  (ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข  - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)
   -เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งบดําเนินงาน รวม 194,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 32,500 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 32,500 บาท

- สําหรับจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล และลูกจ้างประจํา เป็นเงิน  32,500 บาท (ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522
 ลงวันที่  9 สิงหาคม  2559  เรื่อง  ประเภทและอัตราเงินบํารุง
การศึกษาและค่าเล่าเรียน, ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ
เบิกจ่ายเงินสวัสดิการ เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2560  

ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 50,000 บาท

- สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นเงิน 50,000 บาท (ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)
  -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท

- สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
ต่าง ๆ ที่อย่ในความรับผิดชอบกองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อม  เช่น  เครื่องคอมพิวเตอร์  โต๊ะ  เก้าอี้  เครื่องพิมพ์อิงค์
เจ็ต เครื่องพิมพ์เลเซอร์ รถจักรยานยนต์  รถเข็น 2 ล้อ เครื่องพ่น
หมอกควัน  ชุดทดสอบสมรรถภาพของร่างกายแบบเคลื่อน
ที่  เครื่องจัดทําปุ๋ยอินทรีย์ และครุภัณฑ์อื่น ๆ ซึ่งต้องบํารุงรักษา
ให้ใช้งานได้ตามปกติ  เป็นเงิน  30,000 บาท (ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข -งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ลงวันที่  23
  สิงหาคม  2560, หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค
 (กวจ) 0405.2/ว 119  ลงวันที่ 9  มีนาคม 2561

ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 40,000 บาท

- สําหรับจ่ายเป็นค่าน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ  เช่น  น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันโซล่า น้ํามันเครื่อง  จาระบี น้ํามันไฮโดรลิค ฯลฯ
 ประจํารถจักรยานยนต์ เครื่องตัดหญ้า เครื่องพ่นหมอก
ควัน  ฯลฯ เป็นเงิน  40,000 บาท ( ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  ลงวันที่  23
  สิงหาคม  2560 , หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค
 (กวจ) 0405.2/ว119  ลงวันที่  9 มีนาคม  2561  
   - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
. 0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27 มิถุนายน 2559 
   - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที่  19 มีนาคม  2561 
   - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที่ 24 มกราคม  2561
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 30,000 บาท

- สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์เผย
แพร่  เช่น ปายประชาสัมพันธ์ เอกสารประชาสัมพันธ์  เข้าเล่ม
หนังสือต่างๆ ฯลฯ เป็นเงิน 30,000 บาท (ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  ลงวันที่  23
  สิงหาคม  2560 , หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค
 (กวจ) 0405.2/ว119  ลงวันที่  9 มีนาคม  2561  
   - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
. 0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27 มิถุนายน 2559 
   - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที่  19 มีนาคม  2561 
   - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที่ 24 มกราคม  2561

ค่าสาธารณูปโภค รวม 12,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 12,000 บาท

- สําหรับจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์  ที่ใช้ในกิจการของเทศบาล และ
งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  เป็นเงิน  12,000 บาท (ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)
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งบลงทุน รวม 41,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 41,800 บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน จํานวน 21,800 บาท

(1) เครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน
    - สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อ
อ่อน  จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 10,900  บาท เป็นเงิน  21,800
 บาท (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลาง ประจําป 2661 ) คุณลักษณะ
พื้นฐาน ดังนี้ 
       1) เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย
       2) เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า  1.4 แรงม้า 
       3) ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี
       4) พร้อมใบมีด
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข)
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  ลงวันที่  23
  สิงหาคม  2560 , หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค
 (กวจ) 0405.2/ว119  ลงวันที่  9 มีนาคม  2561  
   - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
. 0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27 มิถุนายน 2559 
   - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที่  19 มีนาคม  2561 
   - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที่ 24 มกราคม  2561

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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เครื่องคอมพิวเตอร์แทปเล็ต จํานวน 20,000 บาท
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(1) เครื่องคอมพิวเตอร์แทปเล็ต 
     - สําหรับจ่ายเปผ้นคาาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แทปเล็ต เพื่อ
ใช้ในการสํารวจร้านค้า ร้านอาหาร สถานประกอบการ  จํานวน 1
 เครื่อง ๆ ละ 20,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกน
หลัก (2  core)  ที่มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อย
กว่า 2.2 GHz
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ที่มีขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจําขนาดไม่น้อยกว่า  32  GB
- มีหน้าจอสัมผัสขนาดไม่น้อยกว่า 9.7 นิ้ว และมีความละเอียดไม่
น้อยกว่า 2,048 x 1,536 Pixel 
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-
Fi (802.11b,g,n,ac),Bluetooth และ GPS 
- มีอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบ 4G หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายในตัว
เครื่อง (built-in)
- มีกล้องด้านหน้าความละเอียดไม่น้อยกว่า 1.2 Megapixel
- มีกล้องด้านหลังความละเอียดไม่น้อยกว่า  8 Megapixel
จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําป 2561
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข)
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  ลงวันที่  23
  สิงหาคม  2560 , หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค
 (กวจ) 0405.2/ว119  ลงวันที่  9 มีนาคม  2561  
   - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
. 0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27 มิถุนายน 2559 
   - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที่  19 มีนาคม  2561 
   - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที่ 24 มกราคม  2561
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565)
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งานโรงพยาบาล รวม 674,500 บาท
งบดําเนินงาน รวม 434,500 บาท

ค่าตอบแทน รวม 19,500 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

-สําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนแพทย์และพยาบาลที่มาปฏิบัติหน้าที่
ราชการด้านสาธารณสุข ช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ขาดแคลนบุคลากรด้านสาธารณสุข จากงบเงินอุดหนุน เงินอุด
หนุนทั่วไป  ประจําป 2562 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุขตามแผนงบ
ประมาณการกระจายอํานาจส่ท้องถิ่น ผลผลิตองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนการบริการ
สาธารณะ จํานวน 10,000 บาท (ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข - งานโรงพยาบาล) 
-  เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต.ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทาง
การคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 9,500 บาท

โครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภ้ยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ
- สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภ้ยจากโรคพิษ
สุนัขบ้าฯ ในเขตเทศบาลตําบลนางัว โดยทําการสํารวจปละ 2
 ครั้ง โดยเบิกเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผ้ปฏิบัติงานตามจํานวนสุนัข
และแมวตัวละ 3 บาท ต่อครั้ง (ปละ 6 บาท) จํานวน 9,500
 บาท  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  - งานโรงพยาบาล) 
    - รายงานเงินอุดหนุนทั่วไปประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
    - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2
 และ 3 ) พ.ศ. 2543 
    - ตามหนังสือจังหวัดอุดรธานี ด่วนที่สุด ที่ อด 0023.3/ว
 16700 ลงวันที่ 22 กันยายน 2560
    - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่
สุด ที่ มท 0810.5/;ว 1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
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ค่าใช้สอย รวม 335,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

1.โครงการอบรมกลุ่มเสี่ยง จํานวน 15,000 บาท

-สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมกล่มเสี่ยงในเขตเทศบาล
ตําบลนางัว ได้แก่ กล่มเสียงจากโรคติดต่อ เช่น โรคเอดส์ โรคเล็ป
โตสไปโรซีส (โรคฉี่หนู) ยาเสพติด จากการประกอบอาชีพ ฯลฯ
 เพื่อพัฒนาความร้ในการควบคุมปองกันโรคที่เกิดจากกลุ่มเสี่ยง
จํานวน  15,000 บาท ( ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข - งานโรง
พยาบาล) 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
    - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0816.5/ว 2726 ลงวันที่  4 ธันวาคม  2560 
    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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2.โครงการปองกันควบคุมโรคไข้เลือดออก จํานวน 10,000 บาท

-สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการปองกันควบ
คุมโรคไข้เลือดออก เช่น การสํารวจลูกน้ํายุงลาย การรณรงค์
ปองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน การกําจัดแหล่ง
เพาะพันธ์ยุง การพ่นหมอกควัน กําจัดยุงตัวเต็มวัย โดยแกนนํา
เครือข่าย อสม.ในชุมชนร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากเทศบาล
ตําบลนางัว ฯลฯ จํานวน 10,000 บาท (ปรากฏในแผนสาธารณ
สุข - งานโรงพยาบาล)
- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2560
, หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว119
 ลงวันที่ 9 มีนาคม  2561
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
    - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0816.5/ว 2726 ลงวันที่  4 ธันวาคม  2560 
    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

3.โครงการตรวจมาตรฐานร้านอาหาร/แผงลอยและสถานประกอบ
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

จํานวน 10,000 บาท

-สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการตรวจคุณภาพมาตรฐานร้าน
อาหาร และแผงลอยจําหน่ายอาหาร  เพื่อยกระดับมาตรฐานร้าน
อาหาร  แผงลอย และสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพในเขตเทศบาลตําบลนางัว ได้แก่  มาตรฐานด้าน
สุขาภิบาล อาหาร กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม คาราโอ
เกะ ยาเวชภัณฑ์ อ่ซ่อมรถ ปัมน้ํามัน ฯลฯ ให้ได้มาตรฐานตาม
เกณฑ์ที่กําหนดไว้  และเพื่อให้ผ้ประกอบการมาขอใบอนุญาต/ใบ
รับรองการแจ้งให้ถูกตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535
  ฯลฯ จํานวน 10,000 บาท (ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข - งานโรงพยาบาล)
   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
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4.โครงการอบรมพัฒนาแกนนําด้านสุขภาพ  ในเขตเทศบาลตําบลนา
งัว

จํานวน 200,000 บาท

-สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมศักยภาพแกนนําสุขภาพ
ในเขตเทศบาลตําบลนางัว เพื่อพัฒนาความร้ให้กับแกนนําสุข
ภาพ อสม. จิตอาสาทั้งเก่าและใหม่  ในการทํางานด้านสาธารณ
สุข ส่งเสริมพฤติกรรมด้านสุขภาพที่ถูกต้อง เหมาะสมและสามารถ
นําไปปฏิบัติกับชุมชนได้ ฯลฯ จํานวน 200,000 บาท (ปรากฏใน
แผนสาธารณสุข - งานโรงพยาบาล)
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559
     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561- 2565)

6.โครงการอบรมผู้ประกอบการอาหาร จํานวน 100,000 บาท

-  สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมผ้ประกอบการ
อาหาร  ร้านค้าแผงลอยและตลาดสดในเขตเทศบาลตําบลนา
งัว การพัฒนาความร้  การตรวจสารปนเปือนในอาหาร การศึกษา
ดูงาน ฯลฯ เป็นเงิน 100,000 บาท (ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข - งานโรงพยาบาล)
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559
     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561- 2565)
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ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 50,000 บาท

- สําหรับเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  ได้แก่  ทราย
เทมีฟอส น้ํายาพ่นหมอกควัน  ผงปูนคลอรีน  โซดาไฟ  ชุดตรวจ
เชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย  สําหรับตรวจสอบสารปนเปือน  ภาชนะ
สัมผัสอาหาร  มือผ้สัมผัสอาหารและอาหาร  ชุดตรวจสอบ
คุณภาพน้ํา ฯลฯ เป็นเงิน   50,000 บาท (ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข -  งานโรงพยาบาล)
 -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ลงวันที่  23
 สิงหาคม 2560 , หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัย ปัญหาจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค
 (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 
     - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
     - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561
     - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 0444   ลงวัน
ที่  24 มกราคม 2561
     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
     - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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วัสดุอื่น จํานวน 30,000 บาท

โครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ 
    - สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการฉีดวัคซีนปองกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อปองกันและควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่  สุนัขและแมวในชุมชนและส่งเสริมให้
ประชาชนได้รับความรู้ในการปองกันโรคพิษสุนัขบ้า และลดความ
เสียงจากการถูกสุนัขกัด จํานวน  30,000 บาท (ปรากฏในแผน
งานสาธารณสุข - งานโรงพยาบาล)
(รายการเงินอุดหนุนทั่วไป  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563)
    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 
    - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีงบประมาณของ
องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  2
 และ 3) พ.ศ. 2543
    - ตามหนังสือจังหวัดอุดรธานี   ด่วนที่สุด  อด  0023.3/ว
 167000 ลงวันที่  22 กันยายน  2560  
    - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง  ด่วนที่สุด  ที่ มท
 0810.5/ว 1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม  2560  
    -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)
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งบเงินอุดหนุน รวม 240,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 240,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข

จํานวน 240,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข  จํานวน  240,000 บาท  
     - สําหรับจัดสรรสนับสนุนให้ชุมชน/หม่บ้านๆ ละ 20,000
 บาท  เป็น  240,000 บาท  จากงบเงินอุดหนุน  เงินอุดหนุนทั่ว
ไป  ประจําป  2563 ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีงบประมาณของ
องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  2
 และ 3) พ.ศ. 2543
    - ตามหนังสือจังหวัดอุดรธานี   ด่วนที่สุด  อด  0023.3/ว
 167000 ลงวันที่  22 กันยายน  2560  
    - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง  ด่วนที่สุด  ที่ มท
 0810.5/ว 1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม  2560  
    -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,936,280 บาท

งบบุคลากร รวม 965,280 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 965,280 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 742,920 บาท

-สําหรับจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําป  สําหรับตําแหน่งนักบริหารงานสวัสดิการ
สังคม จํานวน 2 อัตรา เป็นจํานวนเงิน 742,920 บาท 
-หนังสือสํานักงาน  กจ.กท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม  2558  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
(-ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห์-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การสังคมเคราะห์)  

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงาน เทศบาลที่ได้รับ
เงินประจําตําแหน่งนักบริหารงานสวัสดิการสังคม (ผู้อํานวยการ
กองสวัสดิการสังคม)และ(หัวหน้าฝายพัฒนาชุมชน) เป็น
เงิน 60,000  บาท  
-หนังสือสํานักงาน  กจ.กท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม  2558  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
(-ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห์-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การสังคมเคราะห์)  
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 162,360 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  เป็นเงิน  162,360  บาท  
-หนังสือสํานักงาน  กจ.กท. และ ก. อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่  30 ธันวาคม  2558  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
(ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห์-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
สังคมสงเคราะห์)

งบดําเนินงาน รวม 552,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 485,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรฯ จํานวน 10,000 บาท

-สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร  
สําหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าเช่าที่พัก  ค่าพาหนะ  เดินทาง 
 อบรมประชุม  สัมมนา  ค่าลงทะเบียน ฯลฯ  ในการเดินทางไป
ราชอาณาจักรของกองสวัสดิการสังคม  เป็นเงิน  10,000  บาท  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน 
 การเบิกจ่ายเงินการฝากเงิน  การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2547  ระเบียบกระทรวง
มหาด
ไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ.2555  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที3่) พ.ศ.2559 
(ปรากฎในงานสังคมสงเคราะห์-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
สังคมสงเคราะห์)
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2.โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพและผู้นําชุมชน จํานวน 200,000 บาท

-สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่ม
อาชีพและผู้นําชุมชนในเขตเทศบาลตําบลนางัว    เป็น
เงิน 200,000  บาท
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560  ลงวันที่  23 สิงหาคม  2560
   หนังสือคณะกรรมการบัญชีกลาง  ด่วนที่สุด  ที่ กค.(กวจ
) 0405.0/ว.119  ลงวันที่  9 มีนาคม  2561  เรื่อง แนวทางการ
ปฏบัติในการดําเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงาน  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  การจัดการและการ
ประชุมของหน่วยงาน 
(ปรากฎในแผนงานบริหารทั่วไป  -  งานวางแผนสถิติวิชาการ)

3.โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ จํานวน 200,000 บาท

-สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
ในเขตเทศบาล  เป็นเงิน  200,000  บาท  
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วย
เหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคืกรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2560
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม  2560
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0810.7/ว 6768
 ลงวันที่ 29พฤศจิกายน  2560
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่ มท
 0810.6/ว24ลงวันที่ 4 มกราคม  2561
(ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห์-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
สังคมสงเคราะห์ )
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5.โครงการขยายผลหมู่บ้าน / ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ จํานวน 20,000 บาท

-สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเพื่อขยายผลหมู่บ้าน/
ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบให้เพิ่มจํานวนมากขึ้นและสนับ
สนุน
การขับเคลื่อนกิจกรรมหมู่บ้าน/ชุมชนเปาหมาย ฯลฯ ในเขต
เทศบาล
ตําบลนางัว  เป็นเงิน 20,000  บาท
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565   
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุดที่ มท
 0891.4 / 
ว 1659 ลงวันที่ 24  สิงหาคม  2553
(ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห์-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
สังคมสงเคราะห์)

โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ จํานวน 20,000 บาท

-สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุใน
เขตเทศบาลตําบลนางัว  เป็นเงิน  20,000  บาท  
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วย
เหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว2145  ลงวันที่  11
  ตุลาคม  2560
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0810.7/ ว 768
  ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน  2560
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่ มท
 0810.6/ว24 ลงวันที่  4  มกราคม  2561  
(ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห์-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
สังคมสงเคราะห์
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โครงการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ จํานวน 20,000 บาท

-สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการตรวจสถขภาพผู้สูงอายุใน
เขตเทศบาลตําบลนางัว  เป็นเงิน 20,000 บาท 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วย
เหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว2145  ลงวันที่  11
  ตุลาคม  2560
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0810.7/ ว 768
  ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน  2560
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่ มท
 0810.6/ว24 ลงวันที่  4  มกราคม  2561  

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 15,000 บาท

-สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อบํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน
ต่างๆ  ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล  และกองสวัสดิการ
สังคม  เช่นเครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่อง
ปริ้นเตอร์  โต๊ะ  เก้าอี้  กล้องถ่ายรูป  รถจักรยานยนต์  ฯลฯ  ซึ่ง
ต้องบํารงรักษาให้ใช้งานได้ตามปกติ  เป็นเงิน 15,000 บาท 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560 ลงวันที่ 23
 สิงหาคม  2560  หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  กรมบัญชีกลาง  ด่วนที่สุด  ที่กค
 (กวจ) 0405.2/ว119  ลงวันที่ 9 มีนาคม  2561 
(ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห์-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
สังคมสงเคราะห์)

วันที่พิมพ์ : 3/7/2563  10:39:07 หน้า : 87/154



ค่าวัสดุ รวม 62,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เก้าอี้สํานักงานพลาสติกเกรด A
-สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้พลาสติดเกรด A จํานวน  200ตัวๆ
ละ 250บาท  เป็นเงิน  50,000  บาท  
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565 
จัดซื้อตามราคาท้องตลาด  
(ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห์-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
สังคมสงเคราะห์ )

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 2,000 บาท

-สําหรับเป็นค่าจัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้องเพลิงและหล่อลื่นต่างๆน้ํามัน
เบนซิน  น้ํามันเครื่อง  เพื่อใช้ในงานกองสวัสดิการสังคม  เป็น
เงิน  20,000 บาท
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ด่วนที่
สุด  ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27 มิถุนายน  2559
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว1536
 ลงวันที่  19 มีนาคม  2561
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท  0808.2/ว 0444
 ลงวันที่  24 มกราคม  2561
(ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห์-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
สังคมสงเคราะห์)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท

-สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดทํา  วีดีทัศน์  ปายประชา
สัมพันธ์ ต่างๆ เอกสารประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ฯลฯ เป็น
เงิน 10,000 บาท  
(ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห์-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
สังคมสงเคราะห์)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท
ค่าไฟฟา จํานวน 2,000 บาท

-สําหรับจ่ายเป็นค่ากระไฟฟาศูนย์ประสานงานกลุ่มผู้สูงอายุและ
ศูนย์จําหน่วยผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน  เทศบาลตําบลนางัว  เป็น
เงิน 2,000  บาท 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ด่วนที่
สุดที่ มท 0810.8/ว2217  ลว 19  ตุลาคม  2560
-เป็นไปตามหนังกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ด่วนที่
สุด  ที่ มท  0808.2/ว1846  ลงวันที่ 12 กันยายน  2560
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่
สุด ที่ มท 0810.8/ ว 1529  ลงวันที่ 3 สิงหาคม  2560  
(ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห์-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
สังคมสงเคราะห์)

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 3,000 บาท

  สําหรับจ่ายเป็นค่าน้ําประปาศูนย์ประสานงานกลุ่มผู้สูงอายุและ
ศูนย์จําหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน  เทศบาลตําบลนา
งัว                       เป็นเงิน 30,000 บาท  
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ด่วนที่
สุด
ที่ มท 0810.8/ว2217  ลว 19  ตุลาคม  2560
-เป็นไปตามหนังกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ด่วนที่
สุด        ที่ มท  0808.2/ว1846  ลงวันที่ 12 กันยายน  2560
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0810.8/ ว 1529  ลงวันที่ 3 สิงหาคม  2560  
(ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห์-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
สังคมสงเคราะห์)
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งบลงทุน รวม 229,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 79,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

1.ตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อกระจก จํานวน 11,000 บาท

-สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกเก็บเอกสาร
ขนาด5ฟุต  จํานวน  2 หลัง  เพื่อใช้ในการจัดเก็บเอกสารภายใน
กองสวัสดิการสังมเป็นเงิน 11,000  บาท (จัดซื้อตามราคาท้อง
ตลาด)
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท.0808.2/ว1134ลง
วันที่ 9 มิถุนายน   2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565 
(ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห์ - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สังคมสงเคราะห์)

โต๊ะพับ จํานวน 30,000 บาท

 -  สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพับหน้าโฟเมก้าขาวหนา  25 มม
. ขาสแตนเลส  ขนาด 1.2 นิ้ว  x 1.2 นิ้ว  หนา  1 มม. ขนาด
กว้าง  60 ซม.  ยาว  1.80 ซม. สูง 75  ซม. จํานวน 10 ตัว ๆ
 ละ 3,000  บาท  เป็นเงิน  30,000  บาท  (จัดซื้อตามราคาท้อง
ตลาด) 
(ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การสังคมสงเคราะห์ ) 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่  มท.0808.2/ว 1134  ลงวันที่  9
 มิถุนายน  2559  
 - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

พัดลมติดผนัง จํานวน 38,000 บาท

-  สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง  ขนาด 24 นิ้ว  2 ใบ
พัด  จํานวน  10 ตัว ๆ ละ  3,800  บาท   เป็นเงิน  38,000
 บาท  (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด  (ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห์ - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ ) 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่  มท.0808.2/ว 1134  ลงวันที่  9
 มิถุนายน  2559  
 - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 150,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

1.ปายโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตําบลนางัว จํานวน 45,000 บาท

-สําหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปายโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตําบลนา
งัว  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  สูง 1.50 เมตร  เป็นเงิน 45,000
 บาท 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
(ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห์-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
สังคมสงเคราะห์)

2.คอนกรีตลานหน้าเสาธงโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตําบลนางัว จํานวน 75,000 บาท

-สําหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลาน คสล.หน้าเสาธงโรงเรียนผู้สูงอายุ
เทศบาลตําบลนางัว  ขนาดกว้าง 7.00 เมตร  ยาว 21 เมตร  
โดยมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า  147.00 เมตร  เป็นเงิน 75,000
 บาท 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
(ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห์-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
สังคมสงเคราะห์)

3.ปรับปรุงห้องเรียนติดกระดานไวท์บอร์ด จํานวน 30,000 บาท

-สําหรับจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องเรียนติดกระดาน
ไวท์บอร์ด โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตําบลนางัว  ขนาดกว้าง  5
 เมตร  
ยาว  2.5  เมตร  โดยมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า  125.00 ตาราง
เมตร  เป็นเงิน 30,000 บาท 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
(ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห์-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
สังคมสงเคราะห์)
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งบเงินอุดหนุน รวม 190,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 190,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

โครงการส่งเสริมรายได้กลุ่มอาชีพ จํานวน 40,000 บาท

-สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆภายใน
เขตเทศบาลตําบลนางัว  เป็นเงิน  40,000 บาท 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน  ก.จ. ก.ท. และ ก .อ.บ.ต. ที่
มท0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม   2558 
(ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห์-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
สังคมสงเคราะห์)

อุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตําบลนางัว จํานวน 150,000 บาท

-  สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายซื้ออุปกรณ์ดนตรีของสภาเด็ก และ
เยาวชนเทศบาลตําบลนางัว เป็นเงิน  150,000  บาท  (ปรากฏใน
แผนงานสังคมสงเคราะห์ - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสังคม
สงเคราะห์)
  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 4,110,600 บาท

งบบุคลากร รวม 2,238,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,238,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,226,160 บาท

-  สําหรับจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ตําแหน่ง  นักบริหาร
งานช่าง 
 (ผู้อํานวยการกองช่าง)
นักบริหารงานช่าง,เจ้าพนักงานธุรการ  เป็นเงิน
จํานวน   1,226,160  บาท
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน –งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน)
(-ตามหนังสือสํานักงาน  กจ.กท.และอบต.ที่  มท.0809.2/ว 138 
ลงวันที่  30  ธันวาคม 2558  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 67,200 บาท

- สําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน  ตําแหน่ง  นักบริหารงาน
ช่าง 
(ผู้อํานวยการกองช่าง)                      
 เป็นเงิน  67,200  บาท  (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน/ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  ) 
(-ตามหนังสือสํานักงาน  กจ.กท.และอบต.ที่  มท.0809.2/ว 138
 ลงวันที่  
30  ธันวาคม 2558  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่า
ใช้จ่ายด้านบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 85,200 บาท

-สําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนของพนักงานเทศบาล
ที่ได้รับเงินประจําตําแหน่ง              
นักบริหารงานช่าง  (ผู้อํานวยการกองช่าง)  และนักบริหารงาน 
(หัวหน้าฝายการโยธา)  เป็นเงิน 85,200  บาท
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน/ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน ) (-ตามหนังสือสํานักงาน  กจ.กท.และอบต
.ที่  มท.0809.2/ว 138 
ลงวันที่  30  ธันวาคม 2558  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 812,040 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน พนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ เป็นเงิน   812,040   บาท
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน)  (-ตามหนังสือสํานักงาน  กจ.กท.และอบต
.ที่  มท.0809.2/ว 138 ลงวันที่  30  ธันวาคม 2558  เรื่อง  ซัก
ซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

วันที่พิมพ์ : 3/7/2563  10:39:07 หน้า : 94/154



เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างทั่วไป
และพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล   เรื่อง กําหนด
หลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
สําหรับพนักงานจ้าง
ของเทศบาล เป็นเงิน  48,000   บาท (ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน ) (-ตาม
หนังสือสํานักงาน  กจ.กท.และอบต.ที่  มท.0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่  30  ธันวาคม 2558  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

งบดําเนินงาน รวม 620,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 75,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 75,000 บาท

-สําหรับจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงาน
เทศบาลและผู้บริหารฯลฯ   ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯเป็นเงิน
จํานวน   75,000     บาท    บาท  (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน)
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ค่าใช้สอย รวม 240,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 30,000 บาท

-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร    สําหรับ
จ่ายเป็นค่าตอบแทนการไปราชการให้แก่   พนักงานเทศบาล
ประจํากองช่าง  ซึ่งได้รับคําสั่ง  ให้ไปราชการ  ค่าเช่าที่พัก,ค่า
พาหนะเดินทาง,   ค่าอบรมประชุมสัมมนา,ค่าลงทะเบียนในการ
เดินทางไปราชการ  ในราชอาณาจักร  ของพนักงานเทศบาลกอง
ช่างหรือ  ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ เป็นเงิน  30,000 บาท 
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน )
(-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่าย
เงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2547  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555
  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559

2.ค่าบํารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟา จํานวน 30,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นเงินค่าบํารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟาของเทศบาล
ตําบลนางัว
 เป็นเงิน  30,000  บาท  
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน )
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 180,000 บาท

- สําหรับจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ  ที่
อยู่ในความรับผิดชอบ
ของกองช่าง  เช่น  เครื่องคอมพิวเตอร์ โต๊ะเก้าอี้,เครื่อง
ปริ้นเตอร์,เครื่องไฟฟา,ลําโพง,
ชุดเครื่องเสียง  ,เครื่องCPU, เครื่องปรับอากาศ, รถ
จักรยานยนต์, และซ่อมแซม
อาคารต่างๆเครื่องยนต์,รถยนต์ ฯลฯ เป็นเงิน   180,000
  บาท  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) (-ตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการจัดชื้อจัดจ้างและการ
บริหาร พัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.2560 ลงวันที่ 23  สิงหาคม 2560
 หนังสือคณะกรรมการวิริจฉัยปัญหาจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุ  ภาครัฐกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด  กค(กวจ) 0405.2/ว 119
  ลงวันที่  9  มีนาคม  2561)

ค่าวัสดุ รวม 300,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

-สําหรับเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น  กระดาษ
ชําระ  ไม้กวาด   ขนไก่  ผงซักฟอก  น้ํายาล้างจาน  ฯลฯ  เป็น
เงิน  10,000  บาท  (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน ) (ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่  มท
. 0808.2/ว1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ที่มท. 08082/ว 1536  ลงวัน
ที่  19  มีนาคม  2561  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท
.  0808.2 / ว.0444  ลงวันที่  24  มกราคม 2561).
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 80,000 บาท

-สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง  เช่น  ปูน,ทราย   ,หิน
ลูกรัง,ยางมะดอย,ไม้,น๊อต,ตะปู,เหล็ก,สี,  แปรงทาสี,ปูนซิ
เมนต์ ฯลฯ เป็นเงิน 80,000 บาท 
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน ) 
(ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ด่วนที่
สุด ที่  มท. 0808.2/ว1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559
  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่มท. 08082/ว 1536  ลงวัน
ที่  19  มีนาคม  2561  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท
.  0808.2 / ว.0444  ลงวันที่  24  มกราคม 2561).

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท

-สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแบตเตอรี่,ยางนอก  ยางใน,สาย
ไมล์,เพลา,ตลับลูกปืน,น้ํามัน,เบรก,วัสดุรถจักรยานยนต์,หัว
เทียน,น้ํากรด,น้ํากลั่น,เบาะ  ฯลฯ  เป็นเงิน 20,000 บาท (ปรากฏ
ในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ) ) (ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่  มท
. 0808.2/ว1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ที่มท. 08082/ว 1536  ลงวัน
ที่  19  มีนาคม  2561  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท
.  0808.2 / ว.0444  ลงวันที่  24  มกราคม 2561).

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 90,000 บาท

-สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ เช่น น้ํามันโซ
ล่า ,น้ํามันเครื่อง,จาระบี และน้ํามัน  ไฮดรอลิค ฯลฯ  รถ
จักรยานยนต์  เครื่องตัดหญ้า  รถกระเช้า  ฯลฯ  เป็นเงิน  
90,000 บาท  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)  ) (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่  มท. 0808.2/ว1248  ลงวัน
ที่  27  มิถุนายน  2559  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่มท
. 08082/ว 1536  ลงวันที่  19  มีนาคม  2561  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ที่  มท.  0808.2 / ว.0444  ลงวัน
ที่  24  มกราคม 2561).
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท

-สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุทําปายประชาสัมพันธ์ในงานที่เกี่ยว
กับการโฆษณาประชาสัมพันธ์  ประจํากองช่าง  กระดาษ
โปสเตอร์  โฟม สี พู่กัน ไม้อัด ผ้า ฯลฯ  
เป็นเงิน  20,000  บาท (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน -งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน ) 
 (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ด่วนที่
สุด ที่  มท. 0808.2/ว1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559
  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่มท. 08082/ว 1536  ลงวัน
ที่  19  มีนาคม  2561  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท
.  0808.2 / ว.0444  ลงวันที่  24  มกราคม 2561)

วัสดุอื่น จํานวน 80,000 บาท

-ค่าวัสดุภาพพระบรมพระฉายาลักษณ์,ภาพพระบรมสาทิส
ลักษณ์ พระบรมวงศานุวงศ์ธงชาติและธงตราสัญลักษณ์  ฯลฯ 
 สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุภาพพระบรมพระฉายา
ลักษณ์  ,ภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบรมวงศานุวงศ์ ,ธงชาติ
และธงตราสัญลักษณ์  ฯลฯ เป็นเงิน  80,000 บาท
 (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน -งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน)  (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้อง
ถิ่น  ด่วนที่สุด ที่  มท. 0808.2/ว1248  ลงวันที่  27
  มิถุนายน  2559  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่มท. 08082/ว
 1536  ลงวันที่  19  มีนาคม  2561  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ที่  มท.  0808.2 / ว.0444  ลงวันที่  24
  มกราคม 2561)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 5,000 บาท

-สําหรับจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์จ่ายเงินรายได้  เพื่อใช้ในการสื่อ
สาร  กิจการในกองช่าง  กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ เป็น
เงิน  5,000  บาท ( ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน                                  
- งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและชุมชน) (ตามหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่  มท.  0810.8/ว
 2217  ลงวันที่  19  ตุลาคม 2560  หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท. 0808.2 /ว 1846 ลงวัน
ที่  12  กันยายน 2560  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้อง
ถิ่น  ด่วนที่  มท.  ที่ มท  0808.8/ว 1529  ลงวันที่  3
  สิงหาคม  2560)

งบลงทุน รวม 1,252,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 22,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1.เครื่องคอมพิวเตอร์แบบประมวลผล จํานวน 22,000 บาท

-สําหรับจ่ายเป็นค่าซื้อคอมพิวเตอร์แบบประมวนผล  เพื่อใช้ใน
งาน
การเงินและบัญชี  จํานวน  1  เครื่อง  เป็นเงิน  22,000.-  บาท
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้
-มีหน่วยประมวนผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า  4  แกน
หลัก  (4core)
โดยมีความเร็วสัญญานาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า  2.8  GHZ และ
มี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญานาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถใน
การ
ประมวนผลสูง  จํานวนหนึ่งหน่วย
-หน่วยประมวนผลกลาง  (CPU) มีหน่วยความจํา
แบบ  Cache Memore
รวมในระดับ(Level) เดียวกัน  ขนาดไม่น้อยกว่า 8  MB
-มีหน่วยประมวนผลเพื่อแสดงภาพ  โดยมีคุณลักษณะอย่างใด
อย่างหนึ่ง
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หรือดีกว่า  ดังนี้
1.เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วย
ความจํา
ขนาดไม่น้อยกว่า  2  GB  หรือ
2.มีหน่วยประมวนผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ในหน่วยประมวนผล
กลาง
แบบ  Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพ  ขนาดไม่น้อยกว่า  2  GB  หรือ
3.มีหน่วยประมวนผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถใช้หน่วย
ความจําหลักในการแสดงภาพ  ไม่น้อยกว่า  2  GB  
-มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด  DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
ไม่น้อยกว่า  4 GB
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA  หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า  1 TB
หรือชนิด  Solid State Drive  ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า  120  GB  จํานวน  1  หน่วย
-มี  DVD-RW  หรือดีกว่า  จํานวน  1  หน่วย
-มีช่องเชื่อมต่อ (Network Interface)  
แบบ 10/100/1000  Base-T
หรือดีกว่า  จํานวน  ไม่น้อยกว่า 1  ช่อง
-มีช่องเชื่อมต่อ(Interface)  แบบ  USB 2.0  หรือดีกว่า  ไม่น้อย
กว่า  3  ช่อง
-มีแปนพิมพ์และเมาส์
-มีจอแสดงภาพขนาดใหญ่ไม่น้อยกว่า  19  นิ้ว  จํานวน  1
  หน่วย
โดยซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
 (ตามระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหาร
พัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560)
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,230,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
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1.โครงการก่อสร้างปรัมพิธี  บริเวณสนามกีฬาศูนย์สันทนาการ
เทศบาลตําบลนางัว

จํานวน 200,000 บาท

โครงการก่อสร้างปรัมพิธี  บริเวณสนามกีฬาศูนย์สันทนาการ
เทศบาลตําบล
นางัว  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 12.00 เมตร  สูง 4.65
 เมตร  เป็นเงิน 200,000  บาท   ตามแบบรูปรายการของ
เทศบาลตําบลนางัว   พร้อมติดตั้งปายโครงการ  1 ปาย   
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565
(ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน)   

2.โครงการก่อสร้างอัฒจรรย์  บริเวณสนามกีฬาศูนย์สันทนาการ 
เทศบาลตําบลนางัว

จํานวน 150,000 บาท

โครงการก่อสร้างอัฒจรรย์  บริเวณสนามกีฬาศูนย์สันทนา
การ เทศบาลตําบลนางัว ขนาดกว้าง 2.40 เมตร  ยาว 6.00
 เมตร  สูง 2.10 เมตร  เป็นเงิน 150,000  บาท  ตามแบบ
รูปรายการของเทศบาลตําบลนางัว 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 
(ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน)

3.โครงการปรับปรุง  OVER   HEAD  เดิม เพื่อทําซุ้มเฉลิมพระ
เกียรติ  คล่อมถนนรวมราษฎร์  (อด.4203)  ขนาดวกว้าง  16.50 
เมตร  สูง 8.50 เมตร

จํานวน 400,000 บาท

3.โครงการปรับปรุง  OVER   HEAD  เดิม เพื่อทําซุ้มเฉลิมพระ
เกียรติ            คล่อมถนนรวมราษฎร์  (อด.4203)  ขนาดวก
ว้าง  16.50 เมตร  สูง 8.50 เมตร  เป็นเงิน   400,000  บาท  
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
(ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน -งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน )
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4.โครงการจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ  พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์  เพื่อ
ติดตั้งภายในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลนางัว

จํานวน 300,000 บาท

โครงการจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ  พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์  เพื่อ
ติดตั้งภายในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลนางัว  ขนาดกว้างของฐาน
ด้านล่าง  2.40 เมตร  ด้านบนกว้าง 1.65 เมตร  สูง 4.90
 เมตร เป็นเงิน 300,000  บาท
ตามแบบมาตรฐานของผู้ผลิต 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
(ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน -งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน )

5.โครงการก่อสร้างปายประชาสัมพันธ์ จํานวน 180,000 บาท

โครงการก่อสร้างปายประชาสัมพันธ์  ขนาดกว้าง 1.20
 เมตร  ยาว  2.40 เมตร  สูง 3.20 เมตร  โดยใช้โครงสร้างเหล็ก
แผ่นปายเป็นรูปปฏิมากรรม  วัสดุไฟเบอร์กลาส   ตัวหนังสือใช้
สแตนเลส  ขนาดตามความเหมาะสมกับข้อความภายในปาย
พร้อมปรับภูมิทัศน์ใต้ฐานปาย  จํานวน 6 ชุด เป็นเงิน 180,000
  บาท 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
(ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน -งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน )

งานไฟฟ้าถนน รวม 5,039,580 บาท
งบบุคลากร รวม 163,080 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 163,080 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 163,080 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน
จ้างทั่วไป เป็นเงิน  163,080  บาท  
-ตามหนังสือสํานักงาน  กจ.กท.และ อบต.ที่ มท.0809.2/ว 138
  ลงวันที่  30 ธันวาคม  2558  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านบริหารบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ปรากฎในแผนเคหะและชุมชน-งานไฟฟาและถนน)
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งบดําเนินงาน รวม 1,100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 500,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 500,000 บาท

-โครงการซ่อมแซมถนน  คสล.ซ่อมแซมถนนลาดยาง  ถนนลูกรัง
และถนนหินคลุก   ซ่อมแซมรางระบายน้ําท่อระบายน้ํา  บ่อพัก
พร้อมฝา  คันหิน  ทางเท้า  เป็นเงิน  500,000 บาท  
สําหรับจ่ายเงินโครงการซ่อมแซมถนนภายในเขตเทศบาลตําบลนา
งัว ฯลฯ
(ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน-งานไฟฟาและถนน)
ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  มาตรา  16  และ
มาตรา 17 )

ค่าวัสดุ รวม 500,000 บาท
วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 500,000 บาท

-สําหรับจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ไฟฟาและวิทยุ  เช่น  อุกปรณ์ไฟฟา
สาธารณะ  หลอดไฟ  อะไหล่  กระบอกไฟฉาย  ถ่านวิทยุสื่อ
สาร  เสาอากาศ  โคมไฟ  ไฟสปอร์ตไลท์  ถ่านไฟฉาย  รองเท้า
นิรภัย  (หัวเหล็ก) ฯลฯ 
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ด่วนที่
สุด  ที่ มท 0808.2/ว1248  ลงวันที่  27 มิถุนายน  2559
  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่มท.08082/ว1536  ลงวันที่ 19
 มีนาคม  2561  หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่มท.0808.2/ว
.0444 ลงวันที่ 24 มกราคม  2561 
-(ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน-งานไฟฟาและถนน)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 100,000 บาท
ค่าไฟฟา จํานวน 100,000 บาท

-สําหรับจ่ายเป็นค่าไฟฟาสาธารณะที่เกินสิทธิ์ 10%ของสํานักงาน
เทศบาลตําบลนางัว  เป็นเงิน 100,000 บาท
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565 
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ด่วนที่
สุด  ที่ มท.0810.8/ว 2217  ลงวันที่ 19 ตุลาคม  2560  หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่ มท .0808.2
/ว 1846  ลงวันที่ 12 กันยายน  2560
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ด่วนที่ มท.0808.2
/ว1846ลงวันที่ 12 กันยายน  2560  หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท.ที่ มท0808.8/ว1529 ลง
วันที่ 3 สิงหาคม  2560
(ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน-งานไฟฟาและถนน)  
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งบลงทุน รวม 3,626,500 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,626,500 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

1.โครงการก่อสร้างไหล่ทาง  คสล.  พร้อมซ่อมแซมบ่อพักเดิมถนน
รวมราษฎร์   บ้านนางัว    หมู่ที่  1  ตําบลนางัว    อําเภอน้ําโสม  
จังหวัดอุดรธานี

จํานวน 266,000 บาท

โครงการก่อสร้างไหล่ทาง  คสล.  พร้อมซ่อมแซมบ่อพักเดิมถนน
รวมราษฎร์   บ้านนางัว    หมู่ที่  1  ตําบลนางัว    อําเภอน้ํา
โสม  จังหวัดอุดรธานี   ก่อสร้างไหล่ทางขนาดกว้างเฉลี่ย  1.70 –
 3.50  เมตร  หนา  0.15  เมตร  ยาว 206.00  เมตร  มีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า  535.60  ตารางเมตร   ตามแบบมาตรฐานของท้อง
ถิ่น    ( ท 1 – 01)  ก่อสร้างรางวีขนาดกว้าง  0.60
  เมตร  หนา  0.20  เมตร  ยาว  178.00  เมตร  ก่อสร้างฝาบ่อ
พักรางวี  ขนาดกว้าง  0.48  เมตร  ยาว  0.80
  เมตร  หนา  0.125  เมตร  ตามแบบมาตรฐานของท้องถิ่น (ท
 2 - 02)  พร้อมติดตั้งปายโครงการ  1  ปาย     งบ
ประมาณ  266,000   บาท
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
(ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน-งานไฟฟาและถนน)

          
 

2.1. โครงการลาดยางทับถนน  คสล.เดิม (HOTMIX)  ถนนศรีมงคล  
จากแยกฝายจารีถึงถนนอนุสาวรีย์  บ้านเจริญชัย  หมู่ที่  2  ตําบลนา
งัว  อําเภอน้ําโสม  จังหวัดอุดรธานี

จํานวน 764,000 บาท

 โครงการลาดยางทับถนน  คสล.เดิม (HOTMIX)  ถนนศรี
มงคล  จากแยกฝายจารีถึงถนนอนุสาวรีย์  บ้านเจริญชัย  หมู่ที่  2
  ตําบลนางัว  อําเภอน้ําโสม  จังหวัดอุดรธานี  ขนาดกว้าง  6.00
  เมตร  ยาว  326.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.03  เมตร  มีพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า   1,956.00  ตารางเมตร   พร้อมตีเส้น
จราจร  ตามแบบของเทศบาลตําบลนางัว  และติดตั้งปาย
โครงการ  1  ปาย  งบประมาณ   764,000  บาท
 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
(ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน-งานไฟฟาและถนน)
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3.โครงการลาดยางทับถนน  คสล.เดิม (Hotmix)  ถนนรวมราษฎร์  
ซอย  8  (ซอยศิริชัย)    บ้านศิริชัย   หมู่ที่  8   ตําบลนางัว  อําเภอ
น้ําโสม  จังหวัดอุดรธานี

จํานวน 394,000 บาท

โครงการลาดยางทับถนน  คสล.เดิม (Hotmix)  ถนนรวม
ราษฎร์  ซอย  8  (ซอยศิริชัย)  บ้านศิริชัย   หมู่ที่  8   ตําบลนา
งัว  อําเภอน้ําโสม  จังหวัดอุดรธานี  ขนาดกว้าง  6.00
  เมตร  ยาว  164.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.03  เมตร  มีพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า  984.00  ตารางเมตร ก่อสร้างบ่อพัก คสล
.  จํานวน  2  บ่อ   ตามแบบมาตรฐานของท้องถิ่น  ( ท 2 – 03
) พร้อมตีเส้นจราจร  และติดตั้งปายโครงการ  1  ปาย           
งบประมาณ   394,000  บาท
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
(ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน-งานไฟฟาและ
ถนน)                

5.1. โครงการลาดยางทับถนน  คสล.เดิม (HOTMIX)  ถนนพยุงศักดิ์
พัฒนา      ซอย  6  แยกหลังโรงพยาบาลน้ําโสม   บ้านศรีสําราญ   
หมู่ที่  1   ตําบลศรีสําราญ   อําเภอน้ําโสม  จังหวัดอุดรธานี

จํานวน 419,000 บาท

 โครงการลาดยางทับถนน  คสล.เดิม (HOTMIX)  ถนนพยุงศักดิ์
พัฒนา  ซอย  6  แยกหลังโรงพยาบาลน้ําโสม   บ้านศรี
สําราญ   หมู่ที่  1   ตําบลศรีสําราญ   อําเภอน้ําโสม  จังหวัด
อุดรธานี   ขนาดกว้าง  6.00  เมตร  ยาว  179.00  เมตร  หนา
เฉลี่ย  0.03  เมตร  มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  1,074.00
  ตารางเมตร  พร้อมตีเส้นจราจร  และติดตั้งปายโครงการ  1
  ปาย         งบประมาณ     419, 000 บาท
 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
(ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน-งานไฟฟาและ
ถนน)                
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5.โครงการลาดยางทับถนน  คสล.เดิม ( Hotmix )  ถนนเตาปูน  
ซอย  1  บ้านโนนผาแดง   หมู่ที่  9    ตําบลนางัว    อําเภอน้ําโสม  
จังหวัดอุดรธานี

จํานวน 471,000 บาท

โครงการลาดยางทับถนน  คสล.เดิม ( Hotmix )  ถนนเตาปูน  
ซอย  1  บ้านโนนผาแดง   หมู่ที่  9  ตําบลนางัว    อําเภอน้ํา
โสม  จังหวัดอุดรธานี  ขนาดกว้าง  6.00  เมตร  ยาว  200.00
  เมตร หนาเฉลี่ย  0.03  เมตร  มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า  1,200.00  ตารางเมตร  พร้อมตีเส้นจราจร   ตามแบบของ
เทศบาลตําบลนางัว   และติดตั้งปายโครงการ  1  ปาย          
 งบประมาณ   471,000 บาท
 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
(ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน-งานไฟฟาและ
ถนน)                
  

6.โครงการก่อสร้างถนนลูกรังถนนศรีพัฒนา  ซอยบัวคํา  บ้านทรัพย์
เจริญ  หมู่ที่  10   
ตําบลศรีสําราญ   อําเภอน้ําโสม  จังหวัดอุดรธานี

จํานวน 500,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังถนนศรีพัฒนา  ซอยบัวคํา  บ้านทรัพย์
เจริญ
  หมู่ที่  10   ตําบลศรีสําราญ   อําเภอน้ําโสม  จังหวัด
อุดรธานี  ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  46.00  เมตร  ขนาด
กว้าง  6.00  เมตร  ยาว  175.00  เมตร  และกว้าง  5.00
  เมตร  ยาว  85.00  เมตร  มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 1,659.00  ตารางเมตร ลงท่อ  คสล.มอก.ชั้น 3 เส้นผ่าศูนย์
กลาง0.60เมตร 2 จุด จํานวน 16 ท่อน พร้อมติดตั้งปาย
โครงการ  1  ปาย งบประมาณ  500,000 บาท    
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
(ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน-งานไฟฟาและ
ถนน)                
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8.โครงการก่อสร้างทางเดินเท้า พร้อมคันหิน  คสล.  ถนนรวมรัฐ  
บ้านศรีสําราญ 
หมู่ที่  1  อําเภอน้ําโสม จังหวัดอุดรธานี

จํานวน 323,000 บาท

 โครงการก่อสร้างทางเดินเท้า พร้อมคันหิน  คสล.  ถนนรวม
รัฐ  บ้านศรีสําราญ หมู่ที่  1  อําเภอน้ําโสม
จังหวัดอุดรธานี  ก่อสร้างทางเดินเท้าขนาดกว้าง  1.50
  เมตร  หนา  0.08  เมตร  ยาว  233.00  เมตร  ก่อสร้างคัน
หิน คสล.  ขนาดกว้าง  0.50  เมตร  หนา  0.15  เมตร  สูง  0.50
  เมตร ยาว 233.00 เมตร  โดยมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  349.50
  ตารางเมตร      ตามแบบมาตรฐานของท้องถิ่น   (ท  2 – 14
 ) พร้อมติดตั้งปายโครงการ  1
  ปาย                                                                      
งบประมาณ  323,000  บาท
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565
(ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน-งานไฟฟาและ
ถนน)                
  

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนผดุงธรรม (ต่อจากเดิม) บ้านโสมสุข 
 หมู่ที่ 7

จํานวน 489,500 บาท

-โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนผดุงธรรม(ต่อจากเดิม)บ้านโสม
สุข  หมู่ที่ 7 ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 840.00 ตารางเมตร  ตามแบบ
มาตรฐานของท้องถิ่น (ท1-01) พร้อมติดตั้งปายโครงการ
จํานวน  1 ปาย  งบประมาณ  489,500  บาท 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565
(ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน-งานไฟฟาและ
ถนน)                
  

วันที่พิมพ์ : 3/7/2563  10:39:08 หน้า : 109/154



งบเงินอุดหนุน รวม 150,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 150,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

เงินอุดหนุนโครงการขยายเขตประปา จํานวน 50,000 บาท

-สําหรับอุดหนุนโครงการขยายเขตประปา  เขตเทศบาลตําบลนา
งัวตามแบบมาตรฐานและรายละเอียดของการประปาส่วน
ภูมิภาค  เป็นเงิน  50,000 บาท
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  เงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่ มท .0808.2/ ว 1791
  ลงวันที่ 3 เมษายน  2560 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565
(ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน-งานไฟฟาและถนน)

เงินอุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟา จํานวน 100,000 บาท

-สําหรับอุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟา  เขตเทศบาลตําบลนางัว
ตามแบบมาตรฐานและรายละเอียดของการไฟฟาส่วน
ภูมิภาค  เป็นเงิน 100,000  บาท 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  เงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่ มท.0808.2/ ว3616 ลงวันที่ 24
 มิถุนายน 2559  หนังสือกระทรวงมหาดไทย   ด่วนที่สุด  ที่ มท
.0808.2/ว1791  ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565 
(ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน-งานไฟฟาและ
ถนน)                
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งานสวนสาธารณะ รวม 965,400 บาท
งบบุคลากร รวม 800,400 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 800,400 บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 244,320 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจําให้แก่ลูกจ้างประจํา  พร้อมเงินปรับ
ปรุง  เงินเดือนประจําป  เป็นเงิน  244,320 บาท 
-ตามหนังสือสํานักงาน  กจ.กท.และอบต.ที่ มท.0809.2/ว138 ลง
วันที่ 30ธันวาคม  2558 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านบริหารงาน
บุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน - งานสวนสาธารณะ)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 508,080 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป  และพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ  เป็นเงิน  508,080  บาท  
-ตามหนังสือสํานักงาน  กจ.กท.และอบต.ที่ มท.0809.2/ว138 ลง
วันที่ 30ธันวาคม  2558 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านบริหารงาน
บุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน - งานสวนสาธารณะ)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว  สําหรับพนักงานจ้างทั่ว
ไปและพนักงานจ้างภารกิจ  เป็นเงิน 48,000  บาท  ตามประกาศ
คณะกรรมการพัฒนางานเทศบาล  เรื่องกําหนดหลักเกณฑ์การให้
พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างของเทศบาล
ได้รับเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
-ตามหนังสือสํานักงาน  กจ.กท.และอบต.ที่ มท.0809.2/ว138 ลง
วันที่ 30ธันวาคม  2558 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านบริหารงาน
บุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน - งานสวนสาธารณะ)
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งบดําเนินงาน รวม 165,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 110,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 100,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตรต่าง ๆ เช่น  ไม้ดอกไม้
ประดับ,ใบมีดตัดหญ้า,สารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืช,วัสดุเพาะ
ชํา,ท่อน้ํา,สายยาง, อุปกรณ์ในการขยายพันธ์,ค่าวัสดุสําหรับเครื่อง
ตัดหญ้า เช่น มีด,เชือก,ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก ฯลฯ เป็น
เงิน 100,000 บาท (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน-งานสวน
สาธารณะ)  (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้อง
ถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่  มท. 0808.2/ว1248  ลงวัน
ที่  27  มิถุนายน  2559  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่มท
. 08082/ว 1536  ลงวันที่  19  มีนาคม  2561  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ที่  มท.  0808.2 / ว.0444  ลงวัน
ที่  24  มกราคม 2561)

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 10,000 บาท

-สําหรับจ่ายเป็นวัสดุเครื่องแต่งกายต่างๆเช่น  รองเท้า  ถุง
มือ  หมวก  เสื้อ  กางเกง ฯลฯ เป็นเงิน 10,000 บาท  
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ด่วนที่
สุด  ที่ มท 0808.2/ว1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน  2559  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ที่ มท .0808.2/ว.0444  ลงวันที่ 19
 มีนาคม  2561 หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท.0808.2 / ว.0444  ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 
-(ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน-งานสวนสาธารณะ)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 55,000 บาท
ค่าไฟฟา จํานวน 45,000 บาท

-  สําหรับจ่ายเป็นค่าไฟฟาสนามกีฬา 1,2 , ค่าไฟฟาปาย
โอเวอร์เฮดเทศบาลตําบลนางัว  , ค่าไฟฟาซุ้มเฉลิมพระเกียรติ
เทศบาลตําบลนางัว  ภายในเขตเทศบาลตําบลนางัว   เป็น
เงิน  45,000 บาท
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน –งานสวนสาธารณะ)  (ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น    ด่วนที่สุด  ที่  มท
.  0810.8/ว 2217  ลงวันที่  19  ตุลาคม 2560  หนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท. 0808.2 /ว 1846
 ลงวันที่  12  กันยายน 2560  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ด่วนที่  มท.  ที่ มท  0808.8/ว 1529  ลงวันที่  3
  สิงหาคม  2560)

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 10,000 บาท

-  สําหรับจ่ายเป็นค่าประปาสนามกีฬา 1,2 ภายในเขตเทศบาล
ตําบลนางัว   เป็นเงิน  10,000  บาท (ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน-งานสวนสาธารณะ)  (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
ที่  มท.  0810.8/ว 2217  ลงวันที่  19  ตุลาคม 2560  หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท. 0808.2 /ว
 1846 ลงวันที่  12  กันยายน 2560  หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ด่วนที่  มท.  ที่ มท  0808.8/ว 1529  ลง
วันที่  3  สิงหาคม  2560)
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 3,482,560 บาท
งบบุคลากร รวม 2,302,560 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,302,560 บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 275,760 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานลูกจ้างประจํา  พร้อมค่าตอบ
แทนพิเศษ ร้อยละ 6 จํานวน 1 คน เป็นเงิน  275,760
 บาท (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน - งานกําจัดขยะมูลฝอย
และส่งปฏิกูล)
 -  เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,858,800 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป  จํานวน  14
  คน  และพนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน  2 คน  รวม 16
 คน  เป็นเงิน  1,858,800 บาท
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน - งานกําจัดขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล)
 -  เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 168,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ สําหรับพนักงานจ้างทั่วไป  คนงาน
เก็บขยะ  คนงานทั่วไป  จํานวน  14 อัตรา  เดือนละ 1,000
 บาท  รวม 12 เดือน  เป็นเงิน  168,000 บาท
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน - งานกําจัดขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล)
 -  เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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งบดําเนินงาน รวม 1,180,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 35,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 35,000 บาท

- สําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ให้
แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง  ซึ่งได้รับคําสั่ง
ให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการปกติ ได้แก่  การล้างตลาด
สด  การปฏิบัติงานเก็บขยะมูลฝอยในช่วงเทศกาลปใหม่/สง
กราต์  การตรวจมาตรฐานร้านอาหารและแผงลอย การตรวจ
มาตรฐานกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  การพ่นหมอกควัน
กําจัดยุงตัวเต็มวัย ฯลฯ เป็นเงิน  35,000 บาท
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน - งานกําจัดขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล)
 -  เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าใช้สอย รวม 495,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

1.รายจ่ายเพื่อปรับปรุงสถานที่กําจัดขยะ จํานวน 200,000 บาท

- สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อปรับปรุงสถานที่กําจัดขยะเทศบาล
ตําบลนางัว  ให้ได้มาตรฐานขึ้น และเพียงพอต่อปริมาณขยะที่นํา
ไปกําจัด ฯลฯ เป็นเงิน  200,000 บาท 
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน - งานกําจัดขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล) 
 - พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบ
ร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
-  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ
. 2560 ลงวันที่ 18  ตุลาคม 2560
-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5 / ว
 0263 ลงวันที่ 16  มกราคม 2561 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาบ  พ.ศ. 2496
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
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3.โครงการขุดลอกคลองสวยสาธารณะและท่อระบายน้ํา จํานวน 50,000 บาท

- สําหรับจ่ายเป็นค่าขุดลอกคลองสาธารณะ  ค่าล้างท่อในเขต
เทศบาล  เป็นเงิน  50,000 บาท 
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน - งานกําจัดขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล) 
 - พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบ
ร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ ให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา  16
  และ มาตรา 17
- พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบ
ร้อยของบ้านเมือง  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
-  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ
. 2560 ลงวันที่ 18  ตุลาคม 2560
-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5 / ว
 0263 ลงวันที่ 16  มกราคม 2561 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาบ  พ.ศ. 2496
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก จัดทําขยะอินทรีย์ครัวเรือน จํานวน 95,000 บาท

 - สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์
โลก  จัดทําขยะอินทรีย์ครัวเรือน เพื่อพัฒนาความร้และกระต้นให้
ประชาชนทุกครัวเรือนเข้ามามีส่วนร่วมจัดการขยะในครัว
เรือน และชุมชน  กิจกรรมรณรงค์ลดโรคร้อน  กิจกรรมการทํา
ขยะอินทรีย์  ฯลฯ เป็นเงิน  95,000 บาท  (ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน - งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)
     -  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนท่สุด  ที่ มท
 0891.4/ว 164 ลงวันที่  26  มกราคม  2558
     -เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 150,000 บาท

- สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ที่อย่
ในความดูแลของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับงาน
กําจัดขยะมูลฝอย ที่ชํารุดเสียหาย เช่น รถบรรทุกขยะมูลฝอย  ถัง
ขยะ  รถยนต์บรรทุก ฯลฯ เป็นเงิน  150,000 บาท 
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน - งานกําจัดขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ลงวันที่  23
  สิงหาคม  2560, หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค
 (กวจ) 0405.2/ว 119  ลงวันที่ 9  มีนาคม 2561

ค่าวัสดุ รวม 650,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 40,000 บาท

 - สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เก็บกวาดขยะมูล
ฝอย เช่น ไม้กวาด บุ้งเต้า พลั่ว เข่ง จอบ เสียม ถุงคัดแยกขยะ
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับงานกําจัดขยะมูลฝอย ฯลฯ เป็นเงิน 40,000
 บาท  
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน - งานกําจัดขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล)
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ลงวันที่  23
 สิงหาคม 2560 , หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัย ปัญหาจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค
 (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 
     - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
     - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561
     - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 0444   ลงวัน
ที่  24 มกราคม 2561
     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
     - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท

- สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแบตเตอรี่  ยางนอก  ยาง
ใน  เพลา  ตลับลูกปืน  น้ํากรด  น้ํากลั่น ฯลฯ
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน - งานกําจัดขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล)
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ลงวันที่  23
 สิงหาคม 2560 , หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัย ปัญหาจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค
 (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 
    

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 300,000 บาท

- สําหรับเป็นค่าจ้ดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง และหล่อลื่น
ต่างๆ เช่น  น้ํามันเบนซิน น้ําม้นโซล่า  ดีเซล  น้ํามัน
เครื่อง  จาระบี  น้ําม้นไฮโดรลิค  ฯลฯ ประจํารถบรรทุกขยะ  รถ
ยนต์บรรทุกของกองสาธารณสุขและสิ่งเวดล้อม  ฯลฯ เป็น
เงิน  300,000 บาท  
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน - งานกําจัดขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล)
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ลงวันที่  23
 สิงหาคม 2560 , หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัย ปัญหาจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค
 (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 
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วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 60,000 บาท

- สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น ถุงมือ รองเท้าบู๊ท
 เสื้อกันฝน ที่ครอบจมูก  ผ้าปดจมูก หมวก ชุดปฏิบัติการและ
อื่น ๆ ที่มีความจําเป็นต่อการปฏิบัติงาน ฯลฯ เป็นเงิน  60,000
 บาท 
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน - งานกําจัดขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล)
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ลงวันที่  23
 สิงหาคม 2560 , หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัย ปัญหาจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค
 (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 
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วัสดุอื่น จํานวน 150,000 บาท

-  สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังขยะพลาสติก (ไฟเบอร์) ขนาด
บรรจุ  120 ลิตร  พร้อมหูจับ 2 ข้าง  มีฝาปดถังเจาะรูก้นถังเพื่อ
ระบายน้ํา และหรือ ถังขยะใหญ่
แบบมีล้อ  ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก.ขนาดบรรจุ 120
 ลิตร   หรือ ขนาดบรรจุ 240 ลิตรพร้อมหูจับ 2 ข้าง พ่นตรา
เทศบาล   เพื่อมีไว้รองรับขยะในถนนสายหลักในเขตรับผิด
ชอบ เป็นเงิน  150,000 บาท 
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน - งานกําจัดขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล) 
 - พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบ
ร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ ให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา  16
  และ มาตรา 17
- พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบ
ร้อยของบ้านเมือง  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
-  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ
. 2560 ลงวันที่ 18  ตุลาคม 2560
-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5 / ว
 0263 ลงวันที่ 16  มกราคม 2561 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาบ  พ.ศ. 2496
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
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งานบําบัดน้ําเสีย รวม 3,162,000 บาท
งบลงทุน รวม 3,162,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,162,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

1.โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ําพร้อมบ่อพัก และขยายไหล่ทาง  
คสล.ถนนศรีมงคลจาก ซอยศรีชมชื่น – ไชยสวัสดิ์  บ้านสันติสุข  หมู่
ที่  3  ตําบลนางัว    อําเภอน้ําโสม  จังหวัดอุดรธานี

จํานวน 367,000 บาท

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ําพร้อมบ่อพัก และขยายไหล่
ทาง                  คสล.ถนนศรีมงคลจากซอยศรีชมชื่น – ไชย
สวัสดิ์  บ้านสันติสุข  หมู่ที่  3  ตําบลนางัว อําเภอน้ําโสม  จังหวัด
อุดรธานี โดยลงท่อ  คสล.มอก.ชั้น  3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์
กลาง  0.40  เมตร  พร้อมบ่อพัก  คสล. ทุกระยะไม่เกิน  10.00
 เมตร ระยะทางยาว  108.00 เมตร   ก่อสร้างไหล่ทางพร้อมราง
วี  คสล. กว้างเฉลี่ย 1.30 – 2.00  เมตร  มีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 178.20  ตารางเมตร  ก่อสร้างไหล่ทางเชื่อมต่อรางตัวยูเดิม
กว้างเฉลี่ย 1.00  -1.20 เมตร  ยาว  24.00  เมตร มีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า  26.40  ตารางเมตร    
ตามแบบมาตรฐานของท้องถิ่น  (ท 2 -02, ท 2 – 03) 
 พร้อมติดตั้งปายโครงการ  1  ปาย 
งบประมาณ   367,000  บาท
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565
(ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน-งานบําบัดน้ํา
เสีย)                      
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2.โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ําพร้อมบ่อพักและขยายไหล่ทาง  
คสล.ถนนรวมราษฎร์  ซอย  16บ้านไทยรุ่งเรือง  หมู่ที่  7 ตําบลนา
งัว  อําเภอน้ําโสม  จังหวัดอุดรธานี

จํานวน 223,000 บาท

 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ําพร้อมบ่อพักและขยายไหล่ทาง 
 คสล.ถนนรวมราษฎร์  ซอย 16บ้านไทยรุ่งเรือง  หมู่ที่ 7 ตําบล
นางัว อําเภอน้ําโสม  จังหวัดอุดรธานี โดยลงท่อ คสล.มอก.ชั้น  3
 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  0.40  เมตร  พร้อมบ่อพัก  คสล
  ทุกระยะไม่เกิน 10.00 เมตร   ระยะทางยาว  71.00 เมตร  ก่อ
สร้างไหล่ทางพร้อมรางวี  คสล.กว้างเฉลี่ย 1.10 – 1.40  เมตร  มี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า  88.75 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานของท้อง
ถิ่น  (ท 2 -02 , ท 2 – 03) พร้อมติดตั้งปายโครงการ  1
  ปาย     
 งบประมาณ   223,000  บาท   
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565
(ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน-งานบําบัดน้ํา
เสีย)                      
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2.โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ําพร้อมบ่อพักและขยายไหล่ทาง  
คสล.ถนนวัฒนคุณจากแยกซอยสมมาตร – ชํานาญศิลป์  บ้านสันติ
สุข  หมู่ที่  11  ตําบลนางัว    อําเภอน้ําโสม  จังหวัดอุดรธานี

จํานวน 601,000 บาท

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ําพร้อมบ่อพักและขยายไหล่ทาง  
คสล.ถนนวัฒนคุณจากแยกซอยสมมาตร – ชํานาญศิลป์  บ้าน
สันติสุข 
 หมู่ที่  11 ตําบลนางัว อําเภอน้ําโสม  จังหวัดอุดรธานี  โดยลง
ท่อ  คสล.มอก.ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  0.40  เมตร  พร้อม
บ่อพัก  คสล 
 ทุกระยะไม่เกิน 10.00 เมตร  ระยะทางยาว  194.00 เมตร  ก่อ
สร้างไหล่ทางพร้อมรางวี  คสล.กว้างเฉลี่ย  1.10 – 1.60  เมตร  
 มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า   261.90  ตารางเมตร  ตามแบบมาตรฐาน
ของท้องถิ่น   (ท 2 -02, ท 2 – 03) พร้อมติดตั้งปายโครงการ 1
 ปาย งบประมาณ   601,000  บาท   
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565
(ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน-งานบําบัดน้ํา
เสีย)                      
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4.โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ําพร้อมบ่อพักและขยายไหล่ทาง  
คสล.ถนนอนุสาวรีย์  ซอย  3 – ซอย  5    บ้านท่าโสม   หมู่ที่  3   
ตําบลศรีสําราญ   อําเภอน้ําโสม  จังหวัดอุดรธานี

จํานวน 467,000 บาท

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ําพร้อมบ่อพักและขยายไหล่
ทาง  คสล.ถนนอนุสาวรีย์    ซอย  3 – ซอย  5 บ้านท่าโสม หมู่
ที่  3   ตําบลศรีสําราญ   
อําเภอน้ําโสม จังหวัดอุดรธานี โดยลงท่อ  คสล.มอก.ชั้น  3 ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง  0.40  เมตร  พร้อมบ่อพัก  คสล  ทุกระยะไม่
เกิน10.00 เมตร   ระยะทางยาว160.00 เมตร   ก่อสร้างไหล่ทาง
พร้อมรางวี  คสล.กว้างเฉลี่ย 1.20 – 2.00  เมตร  มีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 256.00 ตารางเมตร  
ตามแบบมาตรฐานของท้องถิ่น  (ท 2 -02, ท 2 – 03)  พร้อมติด
ตั้งปายโครงการ  1  ปาย งบประมาณ   467,000
  บาท             
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565
(ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน-งานบําบัดน้ํา
เสีย)                      
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5.โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ําพร้อมบ่อพักและขยายไหล่ทาง  
คสล.
(สองข้างทาง) ถนนอนุสาวรีย์   ซอย  16     บ้านโสมใหม่   หมู่ที่  4
   
ตําบลศรีสําราญ   อําเภอน้ําโสม  จังหวัดอุดรธานี

จํานวน 496,000 บาท

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ําพร้อมบ่อพักและขยายไหล่ทาง
  คสล.(สองข้างทาง) ถนนอนุสาวรีย์ ซอย 16 บ้านโสมใหม่   หมู่
ที่  4 ตําบลศรีสําราญ อําเภอน้ําโสม  จังหวัดอุดรธานี โดยลง
ท่อ  คสล.มอก.ชั้น 
 3 ขนาดเส้นผ้าศูนย์กลาง  0.40  เมตร  พร้อมบ่อพัก  คสล
.  ทุกระยะไม่เกิน  10.00 เมตร ระยะทางยาว 150.00 เมตร  ก่อ
สร้างไหล่ทางพร้อมรางวี  คสล.กว้างเฉลี่ย  2.00 – 2.30  เมตร
และกว้างเฉลี่ย  2.40 – 3.00  เมตร 
 มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  363.75 ตารางเมตร  ตามแบบมาตรฐานของ
ท้องถิ่น 
 (ท 2 -02, ท 2 – 03)  พร้อมติดตั้งปายโครงการ  1  ปาย  งบ
ประมาณ   496,000  บาท   
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565
(ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน-งานบําบัดน้ําเสีย)   
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6.2. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ําพร้อมบ่อพักและขยายไหล่ทาง  
คสล.ถนนอนุสาวรีย์  ซอย 12    บ้านโสมใหม่   หมู่ที่  4   ตําบลศรี
สําราญ   อําเภอน้ําโสม  จังหวัดอุดรธานี

จํานวน 150,000 บาท

  โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ําพร้อมบ่อพักและขยายไหล่
ทาง  คสล.ถนนอนุสาวรีย์  ซอย 12  บ้านโสมใหม่ หมู่ที่  4 ตําบล
ศรีสําราญ   อําเภอน้ําโสม  จังหวัดอุดรธานี   โดยลงท่อ  คสล.มอ
ก.ชั้น  3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล
. ทุกระยะไม่เกิน 10.00 เมตร ระยะทางยาว 49.00 เมตร  ก่อ
สร้างไหล่ทางพร้อมรางวี คสล.ขนาด กว้างเฉลี่ย  0.60 - 1.00
 เมตร ยาว  86.00 เมตร โดยมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 68.80 ตาราง
เมตร        
ตามแบบมาตรฐานของท้องถิ่น  (ท 2 -02, ท 2 – 03)  พร้อมติด
ตั้งปายโครงการ  1  ปาย งบประมาณ  150,000  บาท   
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565
(ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน-งานบําบัดน้ําเสีย)   
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โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา  บ่อพัก  คันหิน  ทางเดินเท้า  คสล
.ถนนฝายจารีย์
บ้านศรีสําราญ  หมู่ที่ 1  ตําบลศรีสําราญ  อําเภอน้ําโสม  จังหวัด
อุดรธานี

จํานวน 858,000 บาท

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ําบ่อพัก  คันหินทางเดินเท้า  คสล
.ถนนฝายจารีย์   บ้านศรีสําราญ หมู่ที่  1 ตําบลศรีสําราญ  อําเภอ
น้ําโสม  จังหวัดอุดรธานี  โดยลงท่อ  คสล.มอก.ชั้น  3  ขนาดเส้น
ผ่าศูนย์กลาง  0.60  เมตร  พร้อมบ่อพัก  คสล.ทุกระยะไม่
เกิน 10.00 เมตร ระยะทางยาว  170.00 เมตร ก่อสร้างไหล่ทาง
พร้อมรางวี กว้างเฉลี่ย 3.40 เมตร  ก่อสร้างคันหินขนาด
กว้าง 0.50  เมตร สูง 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร  ยาว 170.00
  เมตร  ก่อสร้างทางเดินเท้า  คสล.  ขนาดกว้าง 1.50
 เมตร หนา 0.08 เมตร ยาว 170.00 เมตร  โดยมีพื้นที่ใช้สอยโดย
รวมทั้งหมด  918.00  ตารางเมตร  ตามแบบมาตรฐานของท้อง
ถิ่น  (ท 1 -01, ท 2 – 02, ท 2 – 03 , ท 2 -11 , ท 2 -14  )     
พร้อมติดตั้งปายโครงการ  1  ปาย งบประมาณ  858,000   บาท
 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565
(ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน-งานบําบัดน้ํา
เสีย)               
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 230,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 230,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 230,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

1.โครงการแข่งขันฟุตบอลนางัวคัพ จํานวน 100,000 บาท

-สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลนางัว
คัพ
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าจัดสถานที่  ค่า
ตอบแทนกรรมการตัดสิน   ค่าพิธีกร  ค่าถ้วยรางวัล   และค่าปาย
ต่างๆ  ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็นสําหรับโครงการนี้ เป็นจํานวน
เงิน  100,000 บาท 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565  
-เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่า
ใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัดการแข่งขั้นกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
  ลงวันที่  19 ธันวาคม 2559
-ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  ลงวันที่ 23 สิงหาคม  2560  
-หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด  ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว.119  ลงวัน
ที่  9 มีนาคม 2561  
(ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งาน
กีฬาและนันทนาการ )
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2.โครงการแข่งขันมินิมาราธอนเทศบาลตําบลนางัว จํานวน 50,000 บาท

-สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันมาราธอน เทศบาล
ตําบลนางัว
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าจัดสถานที่  ค่า
ตอบแทนกรรมการตัดสิน   ค่าพิธีกร  ค่าถ้วยรางวัล   และค่าปาย
ต่างๆ  ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็นสําหรับโครงการนี้ เป็นจํานวน
เงิน  50,000 บาท 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565  
-เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่า
ใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัดการแข่งขั้นกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
  ลงวันที่  19 ธันวาคม 2559
-ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  ลงวันที่ 23 สิงหาคม  2560  
-หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด  ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว.119  ลงวัน
ที่  9 มีนาคม 2561  
(ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งาน
กีฬาและนันทนาการ )
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3.โครงการแข่งขันฟุตซอลเทศบาลตําบลนางัวคัพ จํานวน 30,000 บาท

-สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลนางัว
คัพ
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าจัดสถานที่  ค่า
ตอบแทนกรรมการตัดสิน   ค่าพิธีกร  ค่าถ้วยรางวัล   และค่าปาย
ต่างๆ  ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็นสําหรับโครงการนี้ เป็นจํานวน
เงิน  30,000 บาท 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565  
-เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่า
ใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัดการแข่งขั้นกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
  ลงวันที่  19 ธันวาคม 2559
-ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  ลงวันที่ 23 สิงหาคม  2560  
-หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด  ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว.119  ลงวัน
ที่  9 มีนาคม 2561  
(ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งาน
กีฬาและนันทนาการ )
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4.โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านการกีฬา จํานวน 10,000 บาท

-สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาต่างๆ
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าจัดสถานที่  ค่า
ตอบแทนกรรมการตัดสิน   ค่าพิธีกร  ค่าถ้วยรางวัล   และค่าปาย
ต่างๆ  ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็นสําหรับโครงการนี้ เป็นจํานวน
เงิน  10,000 บาท 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565  
-เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่า
ใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัดการแข่งขั้นกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
  ลงวันที่  19 ธันวาคม 2559
-ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  ลงวันที่ 23 สิงหาคม  2560  
-หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด  ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว.119  ลงวัน
ที่  9 มีนาคม 2561  
(ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งาน
กีฬาและนันทนาการ )
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5.โครงการแข่งขันฟุตบอล 6 คน  เทศบาลตําบลนางัวคัพ จํานวน 40,000 บาท

-สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 6
คน เทศบาลตําบลนางัวคัพ  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  ค่าจัดสถานที่  ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน   ค่า
พิธีกร  ค่าถ้วยรางวัล   และค่าปายต่างๆ   ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็น
สําหรับโครงการนี้ เป็นจํานวนเงิน  40,000 บาท 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565  
-เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่า
ใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัดการแข่งขั้นกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
  ลงวันที่  19 ธันวาคม 2559
-ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  ลงวันที่ 23 สิงหาคม  2560  
-หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด  ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว.119  ลงวัน
ที่  9 มีนาคม 2561  
(ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งาน
กีฬาและนันทนาการ )
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 505,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 505,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 505,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

1.โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 100,000 บาท

-สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณีวันลอย
กระทง   โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย   ค่าวัสดุอุปกรณ์   ค่าสนับ
สนุนกระทง  ค่าสนับสนุนค่าแต่งกายผู้เข้าประกวด   ค่ากิจกรรม
การแสดงบนเวที  ค่าจัดตกแต่งสถานที่ค่าตอบแทนกรรมการ
ตัดสิน   ค่าตอบแทนพิธีกร   ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม  (สําหรับเจ้าหน้าที่และผู้ที่มาร่วมงาน)  เงินรางวัลประกวด
กระทงและนางนพมาศ  ค่าถ้วยรางวัล  ค่าสนับสนุนวงดุริยางค์
มหรสพ  ค่าปายต่างๆและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็นสําหรับโครงการ
นี้   เป็นจํานวนเงิน  100,000 บาท  
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565
-เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่า
ใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัดการแข่งขั้นกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
  ลงวันที่  19 ธันวาคม 2559
-ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  ลงวันที่ 23 สิงหาคม  2560  
-หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด  ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว.119  ลงวัน
ที่  9 มีนาคม 2561  
(ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งาน
ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น )

วันที่พิมพ์ : 3/7/2563  10:39:08 หน้า : 133/154



2.โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ จํานวน 200,000 บาท

   - สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้ง
ไฟ 
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดตกแต่งสถาน
ที่ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าพิธีกร ค่าถ้วยรางวัล เงิน
รางวัล ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (สําหรับเจ้าหน้าที่และ ผู้ที่มา
ร่วมงาน)  ค่าสนับสนุนวงดุริยางค์มหรสพ ค่าปายต่าง ๆ และค่า
ใช้จ่ายอื่นๆ   ที่จําเป็นสําหรับโครงการนี้ เป็นจํานวน
เงิน 200,000 บาท 
- เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่า
ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ลงวัน
ที่ 19 ธันวาคม 2559,ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 23
 สิงหาคม 2560,หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ
) 0405.2/ว119 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนา พ.ศ. 2560-2565
-(ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  -งาน
ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น) 
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3.โครงการจัดงานวันสงกรานต์ จํานวน 60,000 บาท

-สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณีวัน
สงกรานต์  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัด
ตกแต่งสถานที่ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าพิธีกร ค่าถ้วย
รางวัล เงินรางวัล ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (สําหรับเจ้าหน้าที่
และ ผู้ที่มาร่วมงาน)  ค่าสนับสนุนวงดุริยางค์มหรสพ ค่าปาย
ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นสําหรับโครงการนี้ เป็นจํานวน
เงิน 60,000 บาท 
  - เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่า
ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ลงวัน
ที่ 19 ธันวาคม 2559,ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 23
 สิงหาคม 2560,หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ
) 0405.2/ว119 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนา พ.ศ. 2560-2565         
(ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งาน
ศาสนาวัฒนาธรรมท้องถิ่น)
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4.โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา จํานวน 70,000 บาท

- สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณีแห่เทียน
เข้าพรรษา โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัด
ตกแต่งสถานที่ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าพิธีกร ค่าถ้วย
รางวัล เงินรางวัล ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (สําหรับเจ้าหน้าที่
และผู้ที่มาร่วมงาน) ค่าสนับสนุนวงดุริยางค์มหรสพ ค่าปาย
ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นสําหรับโครงการนี้  เป็นจํานวน
เงิน 70,000 บาท 
 - เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่า
ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ลงวัน
ที่ 19 ธันวาคม 2559,ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 23
 สิงหาคม 2560,หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ
) 0405.2/ว119 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนา พ.ศ. 2560-2565
- (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ -งาน
ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น) 

5.โครงการวันวิสาขบูชา จํานวน 5,000 บาท

  - สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันวิสาข
บูชา  เช่น  ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าปายต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับโครงการนี้ เป็นจํานวนเงิน 5,000 บาท
  - เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่า
ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ลงวัน
ที่ 19 ธันวาคม 2559,ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ลงวันที่ 23
 สิงหาคม 2560,หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ
) 0405.2/ว119 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 
   - เป็นไปตามแผนพัฒนา พ.ศ. 2560-2565
  -(ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ - งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น) 
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6.โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 70,000 บาท

    - สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็ก
แห่งชาติ
 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดตกแต่งสถาน
ที่ ค่าพิธีกร เงินรางวัล ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (สําหรับเจ้า
หน้าที่และผู้ที่มาร่วมงาน) ค่าสนับสนุนวงดุริยางค์มหรสพ    ค่า
ปายต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นสําหรับโครงการนี้ เป็น
จํานวนเงิน 70,000 บาท 
   - เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ลงวัน
ที่ 19 ธันวาคม 2559,ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ลงวันที่ 23
 สิงหาคม 2560,หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ
) 0405.2/ว119 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 
   - เป็นไปตามแผนพัฒนา พ.ศ. 2561-2565
  -(ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ –งาน
ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)    
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 13,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 13,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการอบรมและจัดทําปุ๋ยอินทรีย์และน้ําหมักชีวภาพ จํานวน 10,000 บาท

- สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมและจัดทําปุ๋ยอินทรีย์
และน้ําหมักชีวภาพ  โดยจัดอบรมให้ความร้และซื้อวัสดุการ
เกษตรเพื่อจัดทําปุ๋ยอินทรีย์และน้ําหมักชีวภาพ ได้แก่  กาก
มัน  กากข้าวโพด  กากน้ําตาล ฟอสฟอรัส  ฟอสเฟต  ถุงกระสอบ
ปุ๋ย  ฯลฯ  เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้จัดทําปุ๋ยอินทรีย์และน้ํา
หมักชีวภาพไว้ใช้ในราคาถูก ลดการใช้ปุ๋ยเคมีตามนโยบายของ
รัฐบาล เป็นเงิน  10,000 บาท  (ปรากฏในแผนงานการ
เกษตร - งานส่งเสริมการเกษตร)
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
    - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0816.5/ว 2726 ลงวันที่  4 ธันวาคม  2560 
    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 3,000 บาท
ค่าไฟฟา จํานวน 3,000 บาท

-สําหรับจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟาอาคารแปรรูปอาหารสัตว์  เป็น
เงิน  3,000 บาท (ปรากฏในแผนงานการเกษตร  - งานส่งเสริม
การเกษตร)
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งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 80,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 65,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

2.ค่าใช้จ่ายในการตรวจหรือทดสอบคุณภาพน้ําอุปโภคบริโภคของ  
อปท.

จํานวน 50,000 บาท

- สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการทดสอบหรือตรวจสอบคุณภาพน้ํา
อุปโภค บริโภค ในพื้นที่เขตเทศบาลตําบลนางัว  ให้ได้ตาม
มาตรฐานน้ําอุปโภค บริโภค ฯลฯ เป็นเงิน  50,000
 บาท  (ปรากฏในแผนงานการเกษตร  - งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและ
ปาไม้) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496

โครงการปลูกปาเพิ่มพื้นที่สีเขียวและโครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนว
ทางพระราชดําริ

จํานวน 15,000 บาท

- สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปลูกปาเพิ่มพื้นที่สีเขียวและ
โครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวทางพระราชดําริเพื่อเพิ่มพื้นที่
ปา ลดภาวะโลกร้อนรณรงค์เกิดกระแสตื่นตัวในการร่วมลดปัญหา
สภาวะโลกร้อนและอนุรักษณ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน  ลดการพังทลายของหน้าดิน ฯลฯ เป็นเงิน  15,000
 บาท  (ปรากฏในแผนงานการเกษตร - งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและ
ปาไม้)
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
    - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0891.4/ว 164 ลงวันที่  26 มกราคม  2558 
    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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ค่าวัสดุ รวม 15,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 15,000 บาท

- สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุปรับสภาพน้ําเสีย  แหล่ง
น้ําสาธารณะ ภายในเขตเทศบาลตําบลนางัว  เป็นเงิน  15,000
 บาท  (ปรากฏในแผนงานการเกษตร - งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและ
ปาไม้)
- พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบ
ร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
 - ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง  การจัดการมูลฝอย พ.ศ
. 2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม  2560
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5 /ว0263
 ลงวันที่ 16 มกราคม  2561
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496

แผนงานการพาณิชย์
งานตลาดสด รวม 576,000 บาท

งบบุคลากร รวม 120,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 120,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

- สําหรับจ่ายเป็นค่าจ้าง  พร้อมเงินปรับปรุง พนักงานจ้างทั่ว
ไป  ตําแหน่ง  คนงานทั่วไป  มีหน้าที่ดูแลตลาดสด จํานว  1
  อัตรา  เดือนละ 9,000 บาท  รวม  12  เดือน  เป็น
เงิน  108,000 บาท (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ - งานตลาด
สด
 - เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ ว 138  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558 เรื่อง  ซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

- สําหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างทั่ว
ไป  จํานวน   1 อัตรา เดือนละ 1,000 บาท  รวม  12
  เดือน เป็นเงิน  12,000 บาท (ปรากฏในแผนงานการ
พาณิชย์ - งานตลาดสด)
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ ว 138  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558 เรื่อง  ซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งบดําเนินงาน รวม 330,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท

- สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมตลาดสด
เทศบาลตําบลนางัว  ให้ได้มาตรฐาน  ได้แก่  การสร้างบ่อดัก
ไขมัน  สร้างตะแกรงดักมูลฝอย ปรับปรุงร่องระบายน้ํา  ราง
ระบายน้ํา  ห้องน้ําสาธารณะ  การจัดทําปายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
 เป็นเงิน  100,000 บาท  (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ - งาน
ตลาดสด)
     - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560  ลงวันที่  23
 สิงหาคม  2560 , หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  กรมบัญชีกลาง  ด่วนที่สุด  ที่ กค
 (กวจ)  0405.2/ ว 119  ลงวันที่  9  มีนาคม  2561

ค่าสาธารณูปโภค รวม 230,000 บาท
ค่าไฟฟา จํานวน 200,000 บาท

- สําหรับจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟาสถานีจอดรถขนส่ง
โดยสาร  ตลาด บขส. ห้องน้ําห้องส้วมสาธารณะตลาด บขส
. ตลาดสดเทศบาลและห้องน้ําสาธารณะตลาดสดเทศบาล  เป็น
เงิน  200,000 บาท ( ปรากฏในแผนงานพาณิชย์ - งานตลาดสด) 
 - พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบ
ร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 
 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ด่วนมาก  ที่ มท
 0891.4/ ว 407 ลงวันที่  26 กุมภาพันธ์ 2559 
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ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 30,000 บาท

- สําหรับจ่ายเป็นค่าน้ําประปาสถานีจอดรถขนส่ง
โดยสาร  ตลาด บขส.   ห้องน้ําห้องส้วมสาธารณะตลาด  บขส
. ตลาดสดเทศบาล และห้องน้ําสาธารณะตลาดสดเทศบาล ฯลฯ
 เป็นเงิน  30,000 บาท  (ปรากฏในแผนงานพาณิชย์ - งานตลาด
สด)
- พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบ
ร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 
 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ด่วนมาก  ที่ มท
 0891.4/ ว 407 ลงวันที่  26 กุมภาพันธ์ 2559 

งบลงทุน รวม 126,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 126,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการปรับปรุงห้องน้ําสาธารณะ  บขส.ทต.นางัว  โดยติดตั้งชุด
เครื่องหยอดเหรียญประตูหมุนแบบเหล็ก

จํานวน 126,000 บาท

โครงการปรับปรุงห้องน้ําสาธารณะ  บขส.ทต.นางัว โดยติดตั้งชุด
เครื่องหยอดเหรียญประตูหมุนแบบเหล็ก สูง 2.10
 เมตร  กว้าง 1.30 เมตร พร้อมแผงกั้นเหล็กดัด  จํานวน  2
 ชุด   เป็นเงิน  126,000  บาท 
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ -งานตลาดสด) 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
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งานโรงฆ่าสัตว์ รวม 668,000 บาท
งบบุคลากร รวม 120,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 120,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

- สําหรับจ่ายเป็นค่าจ้าง  พร้อมเงินปรับปรุง พนักงานจ้างทั่ว
ไป ตําแหน่ง คนงานประจําโรงฆ่าสัตว์  จํานวน 1  อัตรา  เดือน
ละ 9,000 บาท  รวม  12 เดือน เป็นเงิน  108,000 บาท (ปรากฏ
ในผนงานพาณิชย์ - งานโรงฆ่าสัตว์) 
     -  เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

- สําหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างทั่ว
ไป  จํานวน  1 อัตรา เดือนละ 1,000  บาท รวม 12 เดือน เป็น
เงิน 12,000 บาท (ปรากฏในแผนงานพาณิชย์ - งานโรงฆ่าสัตว์)
 -  เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งบดําเนินงาน รวม 348,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 18,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 18,000 บาท

- สําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานตรวจโรคสัตว์ ประจําโรง
ฆ่าสัตว์เทศบาลตําบลนางัว  จํานวน  1  อัตรา ๆ เดือนละ  1,500
 บาท รวม  12 เดือน เป็นเงิน  18,000  บาท (ปรากฏในแผนงาน
การพาณิชย์ - งานโรงฆ่าสัตว์)
      - เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่  30 ธันวาคม  2558  เรื่อง  ซักซ้อมแนว
ทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท

- สําหรับจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของโรงฆ่า
สัตว์ เช่น โครงหลังคาโรงฆ่าสัตว์หลังเก่า ใชสําหรับ ฆ่าโค โรงฆ่า
สุกร คอกพักสัตว์ เครื่องสูบน้ํา  ห้องน้ํา  รั้ว ร่องระบายน้ํา  บ่อ
บําบัดน้ําเสีย  บ้านพักคนงานประจําโรงฆ่าสัตว์ ฯลฯ เป็น
เงิน  200,000 บาท (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ - งานโรงฆ่า
สัตว์)
     - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ลงวันที่  23
  สิงหาคม  2560, หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค
 (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที่  9 มีนาคม  2561

ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

- สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อทําความ
สะอาดโรงฆ่าสัตว์  ห้องน้ํา  ตลอดจนกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล  เช่น ขันน้ํา  น้ํายาล้างห้องน้ํา ผงซักฟอก สายยางฉีด
น้ํา  ไม้กวาด  แปรงขัด บุ้งเต้า  รองเท้าบู๊ท  ถุงดําใส่ขยะ  ฯลฯ
  เป็นเงิน  10,000 บาท ( ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ - งาน
โรงฆ่าสัตว์)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ลงวันที่  23
  สิงหาคม  2560, หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค
 (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที่  9 มีนาคม  2561
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วัสดุอื่น จํานวน 60,000 บาท

วัสดุเชื้อเพลิง  
- สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง  (ไม้ฟืน  แก๊ส ฯลฯ)  ใน
โรงฆ่าสัตว์ และอื่นๆ เป็นเงิน  60,000 บาท  (ปรากฏในแผนงาน
การพาณิชย์ - งานโรงฆ่าสัตว์)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ลงวันที่  23
  สิงหาคม  2560, หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค
 (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที่  9 มีนาคม  2561

ค่าสาธารณูปโภค รวม 60,000 บาท
ค่าไฟฟา จํานวน 40,000 บาท

- สําหรับจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟาโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตําบลนา
งัว เป็นเงิน  40,000 บาท (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ - งาน
โรงฆ่าสัตว์)

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 20,000 บาท

- สําหรับจ่ายเป็นค่าน้ําประปาโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตําบลนางัว เป็น
เงิน  20,000 บาท (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ - งานโรงฆ่า
สัตว์)
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งบลงทุน รวม 200,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 200,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างรั้วโรงฆ่าสัตว์ จํานวน 200,000 บาท

- โครงการก่อสร้างรั้วโรงฆ่าสัตว์     จํานวน  200,000 บาท 
-  ก่อสร้างรั้วตะแกรงเหล็กสําเร็จรูป โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตําบลนา
งัว ขนาด สูง 1.60  เมตร  ยาว  160.00  เมตร ตามแบบของ
เทศบาลตําบลนางัว
 (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ - งานโรงฆ่าสัตว์)
- พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบ
ร้อยของบ้านเมือง (ฉบัยที่ 2) พ.ศ. 2560 
- ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง  การจัดการมูลฝอย พ.ศ
. 2560 ลงวันที่  18 ตุลาคม 2560 
-  หนังสือกระทรวงมหาดยไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0263
 ลงวันที่  16  มกราคม  2561 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 18,138,118 บาท

งบกลาง รวม 18,138,118 บาท
งบกลาง รวม 18,138,118 บาท
ค่าชําระหนี้เงินต้น จํานวน 1,556,305 บาท

-สําหรับจ่ายชําระหนี้เงินก้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ตาม
สัญญาเงินก้ เลขที่ 1137/144/2555  ลงวัน
ที่  18 มิถุนายน  2555 จํานวนเงินผ่อนชําระเงินต้น  งวด
ที่  7 จํานวน  1,556,305 บาท  (ปรากฏในแผนงานงบกลาง - งบ
กลาง)

ค่าชําระดอกเบี้ย จํานวน 195,330 บาท

-สําหรับจ่ายชําระเบี้ยเงินก้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ตาม
สัญญาเงินก้ เลขที่ 1137/144/2555  ลงวันที่  18
 มิถุนายน  2555 จํานวนเงินผ่อนชําระเงินต้น  งวดที่  7
 จํานวน  195,330 บาท  (ปรากฏในแผนงานงบกลาง - งบกลาง)
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เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 431,745 บาท

- สําหรับ  จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงาน
จ้าง  เทศบาลตําบลนางัว  เพื่อจ่ายสมทบกองทุนประกัน
สังคม  ในอัตราฝายละร้อยละ 5 ของค่าจ้างชั่วคราว  แยกเป็น
พนักงานจ้างภารกิจ  จํานวน  16  คน พนักงานจ้างทั่ว
ไป จํานวน 48 คน เป็นเงิน  8,634,900 บาท  ร้อยละ 5
 คือ  431,745 บาท  ตั้งไว้  431,745 บาท ตามหนังสือด่วนที่
สุด ที่ มท. 0809.5/ ว 9 ลงวันที่  22 มกราคม  2557 และ
หนังสือด่วนที่สุด มท.0809.5/ว 81  ลงวันที่  10
 กรกฎาคม  2557 และ พระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ. 2533
 (ปรากฏในแผนงานงบกลาง - งานงบกลาง) 

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 16,233 บาท

-สําหรับจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เทศบาลตําบลนา
งัว  เพื่อสมทบกองทุนเงินทดแทน ในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้าง
โดยประมาณทั้งป   เป็นเงิน  16,233 บาท  ตั้งไว้  16,233 บาท
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 4172  ลงวันที่  24 ธันวาคม 2561   
- พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2561 
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 10,748,400 บาท

- สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้  ให้
แก่ผ้สูงอายุในเขตเทศบาลตําบลนางัว  จํานวน  1,375 คน เพื่อ
จ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ผ้สูงอายุ  ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ
ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อ
การยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ย
ยังชีพผ้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553
3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 118
  ลงวันที่  15 มกราคม  พ.ศ. 2556 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
เบี้ยยังชีพผ้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553
  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
เบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ
. 2553 
4. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.6 /ว 146 ลงวันที่ 23 มกราคม 2560 เรื่อง  แนวทางการ
ดําเนินงานเงินอุดหนุนทั่วไปเบี้ยยังชีพผ้สูงอายุ คนพิการ และผ้
ปวยเอดส์ ประจําปงบประะมาณพ.ศ. 2560
 5. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 17

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 2,880,000 บาท

-  สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคม  ให้
แก่ผ้พิการ หรือทุพพลภาพ  ในเขตเทศบาลตําบลนา
งัว  จํานวน  300  คน  เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่คนพิการ ตาม
ระเบียบหนังสือสั่งการดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อ
การยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ย
ความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2553 
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ย
ความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่  2
 พ.ศ. 2559 
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4. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 118
  ลงวันที่  15 มกราคม  พ.ศ. 2556 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
เบี้ยยังชีพผ้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553
  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
เบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ
. 2553 
5. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก  ที่ มท่ 0891.3 /ว 3609
  ลงวันที่ 24 มิถุนายน  2559 เรื่อง แนวทางการจ่ายเบี้ยความ
พิการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จ่ายเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553
 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
6. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนที่สุด ที่  มท
 0810.6 /ว 146 ลงวันที่  23 มกราคม  2560 เรื่อง  แนวทางการ
ดําเนินงานเงินอุดหนุนทั่วไปเบี้ยยังชีพผ้สูงอายุ คนพิการ และผ้
ปวยเอดส์ ประจําปงยบประมาณ พ.ศ. 2560 
7. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท  0891.3/ว
 1502  ลงวันที่ 2 สิงหาคม  2559 เรื่อง  การซักซ้อมแนวทางการ
ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560  เงินอุด
หนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผ้สูง
อายุ  และรายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสวัสดิการทาง
สังคมให้แก่ผ้พิการและทุพพลภาพ
8. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2541 ข้อ 17

เบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดส์ จํานวน 150,000 บาท
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- สําหรับเป็นค่าเบี้ยยังชีพผ้ปวยเอดส์และผ้ด้อยโอกาส  ในเขต
เทศบาลตําบลนางัว  จํานว  25 คน  เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่
ผ้ปวยเอดส์ ตามบัญชีรายชื่อที่ได้รับอนุมัติจากผ้บริหาร  ตาม
ระเบียบแและหนังสือสั่งการ
 1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อ
การยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ  16
 และ ข้อ 17
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 1198 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2560 เรื่องซักซ้อมแนว
ทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
 เงินอุดหนุนทั่วไป  สําหรับสนับสนุนการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพผ้ปวยเอดส์
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 17

สํารองจ่าย จํานวน 1,105,701 บาท

 เงินสํารองจ่าย     ตั้งไว้   1,105,701   บาท      
-สําหรับ  จ่ายในกรณีฉุกเฉิน หรือจําเป็นเร่งด่วน  หรือไม่สามารถ
เบิกจ่าย  งบประมาณรายจ่ายประเภทหนึ่ง
ได้  จํานวน   1,105,701  บาท  
(-เพื่อสํารองจ่าย   เป็นรายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มี
สาธารณภัยเกิดขึ้น   หรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านั้น   และในการช่วยเหลือองค์กร
ปครองส่วนท้องถิ่นอื่นและจังหวัดที่ประสบสาธารณภัย  ตามพระ
ราชบัญญัติและหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1.พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0313.4/ว667
 ลงวันที่ 12 มีนาคม  2545  เรื่อง  การช่วยเหลือประชาชนกรณี
เกิดสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย   ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว0684
  ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์  2560  
4.หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว3215  ลงวันที่ 6
 มิถุนายน  2559  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ
เพื่อช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
5.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่  มท
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  0891.2/ว76  ลงวันที่  13  มกราคม  2558  เรื่อง   การเตรียม
การปองกันและการแกไขปัญหาภัยหนาว 
6.หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่ มท  0891.2/ว4515
  ลงวันที่ 11 สิงหาคม  2558   เรื่อง  การเตรียมการปองกันและ
แก้ไขปัญหาอุทกภัย  น้ําท่วมฉับพลัน   น้ําปาไหลหลาก  และดิน
ถล่ม
7.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่ มท
 0891.2 / ว 843  ลงวันที่  28 เมษายน  เรื่อง การเตรียมการ
ปองกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
8.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่ มท
  0891.4/ ว2360  ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน  2558  เรื่อง  การ
เตรียมความพร้อมเพื่อจัดการปัญหาไฟปาและหมอก
ควัน  ประจําป  2559
9.หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว3358
  ลงวันที่ 29 ตุลาคม  2553
10.หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2
/ ว3456 ลงวันที่  19 มิถุนายน  2558  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําป งบประมาณ พ.ศ.2559
  ขององค์กรปครองส่วนท้องถิ่น
11.หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วยที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว0684
 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติสําหรับ
องค์กรปครองส่วนท้องถิ่นในการช่วยเหลือองค์กรครองส่วนท้อง
ถิ่นอื่นและจังหวัดที่ประสบสาธารณภัยตามพระราชบัญญัติปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย  พ.ศ.2560
12.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0810.4/ว526
 ลงวันที่  8 มีนาคม  2560
13.หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว
 ๓๘๘๖  ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน  2562  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจ่าย  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563
  ขององค์กรปครองส่วนท้องถิ่น 
(ปรากฎในแผนงานงบกลาง -งานงบกลาง ) 

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น จํานวน 200,000 บาท

-สําหรับเงินสมทบเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการกองทุน
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หลักประกันสุขภาพท้องถิ่นของเทศบาลตําบลนางัว  ที่ได้รับสมัคร
เข้าร่วมโครงการกับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่ง
ชาติ ( สปสช)ของกระทรวงสาธารณสุข ฯลฯ (ตาม
หนังสือ ที่ อด 0027/5327 ลงวันที่ 7 เมษายน      
2553)  เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับเทศบาล  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  ของค่าบริการสาธารณสุข
ที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับเทศบาล  ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพแห่งชาติ  จํานวน  200,000  บาท  ตามประกาศ
หนังสือสั่งการ  ดังนี้
1.ประกาศคณะกรรมการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปครองส่วน
ท้องถิ่น  เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหาร
จังหวัด  เทศบาล  และองค์การบริหารส่วนตําบลในการให้บริการ
สาธารณะ  ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน  2552
2.ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เรื่อง
กําหนดหลักเกณฑ์  เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น
ดําเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ  ใน
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2557
3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
4.หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  0808.2/ว3616  ลงวัน
ที่  24 มิถุนายน เรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยเงินอุด
หนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559
5.หนังสือกระทรวงมหาดไทย   ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว3616
  ลงวันที่ 30 พฤษภาคม  2557
6.หนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว1202
  ลงวันที่  30 มิถุนายน  2553  เรื่อง  สอบถามการตั้งงบ
ประมาณ   หมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น   ด่วนที่สุด  ที่ มท
  0891.3/ว 2199  ลงวันที่  10 พฤศจิกายน  2552  เรื่อง  การ
ดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ
8.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่ มท0891.3
/ว1514 ลงวันที่ 26  กรกฎาคม  2554
9.หนังสือกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3
/ว1202 ลงวันที่  17 กรกฎาคม  2557  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทาง
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การจัดทํางบประมาณรายจ่าย ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2558
  รายการเงินอุดหนุนทั่วไป    สําหรับสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ปวย
เอดส์  และการสนับสนุนการบริการสาธารณสุข  และรายการจ่าย
ที่เป็นภาระผูกพัน(การสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ )
(ปรากฎในแผนงานงบกลาง-งานงบกลาง)
   

ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร จํานวน 50,000 บาท

-  สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจา  โดยจ่ายเป็นค่า
จัดหาอุปกรณ์ในส่งที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดย
ตรง  ได้แก่  การจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับกิจการ
จราจร เช่น  เครื่องหมายจราจร  สัญญาณไฟ   แผงกั้น  สีตีเส้น
จราจร  ทาสีและตีเส้น  ฯลฯ ตามหนังสือสั่งการ
1. หนังสือกระทรวงมหาดทไย  ด่วนมาก  ที่ มท 0313.4 /ว
 3203 ลงวันที่ 4 ตุลาคม  2539  เรื่อง  การตั้งงบประมาณและ
เบิกเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร  ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง - งานงบกลาง)

เงินช่วยเหลือพิเศษ (ค่าทําศพ) จํานวน 1,000 บาท

-สําหรับจ่ายเป็นค่าทําศพของพนักงานเทศบาล  พนักงาน
จ้าง  หรือผู้มีสิทธิ์ได้รับตามกฎหมายทุกอย่าง  ทุกฝาย  เป็นเงิน
จํานวน  1,000  บาท  (ปรากฎในแผนงานงบกลาง -งานงบ
กลาง )

เงินบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ( ส.ท.ท.) จํานวน 65,456 บาท
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-สําหรับจ่ายเป็นบํารุงสันนิบาตแห่วประเทศไทย  โดยคํานวณตั้ง
จ่ายในอัตราร้อยละ 1/6  ของรายรับจริงของปที่ผ่านมา  ไม่รวม
เงินกู้เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม  เงินอุดหนุนหรือเงินได้
อื่น  คํานวณจากยอดรายรับจริงป 2560  ไม่รวมเงินอุด
หนุน  คือ 39,194,698.81คํานวณร้อยละ 0.00167  บาท  เป็น
เงิน 65,456   บาท  ตั้งไว้ 65,456 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุง
สันนิบาตแห่งประเทศไทย
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรส่วน
ท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบํารุงสมาคม พ.ศ.2555  และข้อบังคับสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  พ.ศ.2556 )
(ปรากฎในแผนงานงบกลาง-งานงบกลาง)
 

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 737,948 บาท

-สําหรับจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญพนักงาน
เทศบาลตําบลนางัว  โดยคํานวณตั้งจ่ายในอัตรา  ร้อยละ 2 ของ
ประมาณการรายรับประจําป  2563 (ไม่รวมเงินอุดหนุนทุก
ประเภทหรืออื่นใด)ไม่รวมเงินอุดหนุนทุกประเภทหรือเงินได้อื่น
จํานวนเงินคือ  36,899,000  บาท  ร้อยละ 2 คือ 737,948
  บาท (ที่ มท 0808.5/ว30  ลงวันที่ 24  กันยายน 2550       
  (ตามหนังสือด่วนมากที่ มท  0808.5/ว30ลงวันที่  24
 กันยายน  2550)
1.พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2500 
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2546
3.หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่ มท  0808.5/ว40ลงวันที่  14 สิงหาคม  2558
  เรื่องซักซ้อมการส่งเสริมเงินสมทบกองทุนบําเหน็จข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น  ประจําป  งบประมาณ พ.ศ.2559
4.หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.5/ว41 ลงวันที่ 14 สิงหาคม  2558
  เรื่อง  ซักซ้อมส่งเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561  
(ปรากฎในแผนงานงบกลาง-งานงบกลาง)
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