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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจา่ยงบประมาณรายจา่ยท ั่วไป  
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

เทศบาลตาํบลหนองนกทา  อาํเภอเขมราฐ  จงัหวดัอุบลราชธานี 

ประมาณการรายจา่ยรวมท ัง้สิน้    39,529,270   บาท   แยกเป็น 

แผนงานงบกลาง 
 

งบกลาง         รวม
 10,911,600   บาท 
งบกลาง         รวม
 10,911,600   บาท 
งบกลาง         รวม
 10,911,600   บาท 

เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม      จาํนวน   
450,000   บาท  
- เพือ่จา่ยเป็นเงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคมในอตัรารอ้ยละ 5 ของ 
คา่จา้งช ั่วคราวหรือตามอตัราทีก่ฎหมายกาํหนด 
- เป็นไปตามระเบยีบ หนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี 
1) พระราชบญัญตัปิระกนัสงัคม พ.ศ. 2533และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ ถงึปจัจุบนั 
2) พระราชบญัญตัเิงนิทดแทน (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2561 
3) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 0808.2/ว1620 ลงวนัที ่22 
เมษายน 2562 
4) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 
0808.2/ว 4172 ลงวนัที ่24 ธนัวาคม 2561 ปรากฎในแผนงานงบกลาง 
 
เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน      จาํนวน    10,000    
บาท  
- เพือ่จา่ยเป็นเงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทนในอตัรารอ้ยละ 0.2 
ของคา่จา้งตามทีก่ฎหมายกาํหนด 
ประจาํปีงบประมาณ 2565 
- เป็นไปตามระเบยีบ หนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี 
1) พระราชบญัญตัเิงนิทดแทน (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2561 
2) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 417 
ลงวนัที ่24 ธนัวาคม 2561 ปรากฎในแผนงานงบกลาง 

เบี้ยยงัชีพผูสู้งอาย ุ      จาํนวน    
7,204,800    บาท 
- เพือ่จา่ยเป็นเบีย้ยงัชีพของผูสู้งอายุ ในพืน้ทีต่าํบลหนองนกทา จาํนวน 915 คน 
แยกเป็น 
จาํนวน 524 คน ๆ ละ 600 บาท/เดือน จาํนวน 12 เดือน = 3,772,800 บาท 
จาํนวน 278 คน ๆ ละ 700 บาท/เดือน จาํนวน 12 เดือน = 2,335,200 บาท 



วนัทีพ่มิพ์ : 
7/9/2564 17:28:14 

หน้า : 2/53 
 

จาํนวน 108 คน ๆ ละ 800 บาท/เดือน จาํนวน 12 เดือน = 1,036,800 บาท 
จาํนวน 5 คน ๆ ละ 1,000 บาท/เดือน จาํนวน 12 เดือน = 60,000 บาท 
- เป็นไปตามระเบยีบ หนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์การจา่ยเงนิเบี้ย  
ยงัชีพผูสู้งอายุขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2552 แกไ้ข 
เพิม่เตมิถงึฉบบัที ่4) พ.ศ. 2562 
2) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0810.6/ว 684  
ลงวนัที ่21 กุมภาพนัธ์ 2562 ปรากฎในแผนงานงบกลาง 
 
 
เบี้ยยงัชีพความพกิาร       จาํนวน     
1,912,800    บาท 
- เพือ่จา่ยเป็นเบีย้ยงัชีพของคนพกิาร ในพืน้ทีต่าํบลหนองนกทา  
จาํนวน 196 คน ๆ ละ 800 บาท/เดือน จาํนวน 12 เดือน  
เป็นไปตามระเบยีบ หนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์การจา่ยเงนิเบี้ย  
ความพกิารใหค้นพกิารขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2553 
แกไ้ขเพิม่เตมิถงึฉบบัที ่4) พ.ศ. 2562 
2) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 
0810.6/ว 684 ลงวนัที ่21 กุมภาพนัธ ์2562 ปรากฎในแผนงานงบกลาง 

เบี้ยยงัชีพผูป่้วยเอดส ์       จาํนวน    
54,000    บาท 
- เพือ่จา่ยเป็นเบีย้ยงัชีพผูป่้วยเอดส์ ในพืน้ทีต่าํบลหนองนกทา  
จาํนวน 9 คนๆ ละ 500 บาท/เดือน จาํนวน 12 เดือน หรือ 
ตามอตัรากฎหมายกาํหนด 
- เป็นไปตามระเบยีบ หนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์การจา่ยเงนิ  
สงเคราะห์เพือ่การยงัชีพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2548 
ปรากฎในแผนงานงบกลาง 

เงนิสาํรองจ่าย        จาํนวน    
500,000    บาท 
- เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในกรณีทีฉุ่กเฉินหรือเกดิสาธารณภยัขึน้หรือ  
จาํเป็นเรง่ดว่นตามความเหมาะสม หรือปฏบิตังิานอืน่ๆ ทีเ่ป็นการช่วยเหลือ 
หรือบรรเทาความเดอืดรอ้นของประชาชน 
- เป็นไปตามระเบยีบ หนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการช่วยเหลือ 
ประชาชนตามอาํนาจหน้าที ่
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2560และแกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที2่) พ.ศ. 
2561 
2) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ทีม่ท 0808.2/ว3215 ลงวนัที ่6 มถินุายน 2559 
3) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ทีม่ท 0808.2/ว0533 ลงวนัที ่27 มกราคม 2563 
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4) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ทีม่ท 0808.2/ว2120 ลงวนัที ่9 เมษายน 2563 
5) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ทีม่ท 0808.2/ว2343 ลงวนัที ่22 เมษายน 2564 
6) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ทีม่ท 0808.2/ว4044 ลงวนัที ่29 ธนัวาคม 2563 
7) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ทีม่ท 0808.2/ว1375 ลงวนัที ่8 พฤษภาคม 
2563 
ปรากฎในแผนงานงบกลาง 

รายจา่ยตามขอ้ผกูพนั 
คา่บาํรุงสนันิบาตเทศบาล (ส.ท.ท.)     จาํนวน    
30,000    บาท  
- เพือ่จา่ยบาํรุงสนันิบาตเทศบาล ตามขอ้บงัคบัของสนันิบาต  
เทศบาลในอตัรารอ้ยละหน่ึงสว่นหกของงบประมาณรายรบัจรงิในปีทีผ่า่นมา 
- เป็นไปตาม พระราชบญัญตั ิและหนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี 
1) พระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ. 2496 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ ฉบบั ที ่14 พ.ศ. 2562 
2) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 3886 ลงวนัที ่28 
มถิุนายน 2562 
ปรากฎในแผนงานงบกลาง 
 
 
 
 
เงนิสมทบกองทนุบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการส่วนทอ้งถิน่ (ก.บ.ท.)  จาํนวน
   600,000   บาท  
- เพือ่จา่ยเป็นเงนิสมทบกองทนุบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการสว่นทอ้ง 
ถิน่ในอตัรารอ้ยละ 3 ของรายได ้ตามทีก่ฎหมายกาํหนด 
- เป็นไปตามระเบยีบ หนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี 
1) พระราชบญัญตับิาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2500 
และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิบาํเหน็จบาํนาญขา้ ราชการสว่นทอ้งถิน่ 
พ.ศ.2546  
และทีแ่กไขเพิม่เตมิ 3) 
กฎกระทรวงการหกัเงนิจากประมาณการรายรบัในงบประมาณ  
รายจา่ยประจาํปี สมทบเขา้เป็นกองทนุบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ ทอ้งถิน่ 
พ.ศ.2563 
4) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0808.5/ว 6038 ลงวนัที ่3 
ตุลาคม 2563 
5) หนงัสือสาํนกังานกองทนุบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ 
กรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่  
ที ่มท 0808.5/ว 31 ลง วนัที ่21 ตุลาคม 2563 ปรากฎในแผนงานงบกลาง 

เงนิสมทบระบบหลกัประกนัสขุภาพ (สปสช.)    จาํนวน    
150,000    บาท  
- เพือ่จา่ยเป็นเงนิสมทบระบบหลกัประกนัสขุภาพระดบัทอ้งถิน่หรือในพืน้ที ่ 
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ในอตัราไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 40 ตามทีก่ฎหมายกาํหนด 
- เป็นไปตามระเบยีบ หนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการต ัง้งบประมาณของ 
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
เพือ่สมทบกองทุนพ.ศ. 2561 2) 
ประกาศคณะกรรมการหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิ 
เรือ่งหลกั เกณฑ์เพือ่สนบัสนุนใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ดาํเนินงาน  
และบรหิารจดัการระบบหลกัประกนัสขุภาพในระดบัทอ้งถิน่ หรือพื้นที ่พ.ศ. 
2561 
3) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0891.4/ว2502 ลงวนัที ่20 
สงิหาคม 2553 
ปรากฎในแผนงานงบกลาง 
  
 
 
 
 

แผนงานบรหิารงานท ั่วไป 
 

งานบรหิารท ั่วไป รวม 7,659,960    
บาท 

งบบุคลากร รวม 6,235,860    
บาท 

เงนิเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640    
บาท 

เงนิเดือนนายก/รองนายกองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ จาํนว
น  

  695,520    บาท 

- เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดือนนายกเทศมนตรี และรองนายก 
เทศมนตรี จาํนวน 2 คน เป็นไปตามระเบียบ และหนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี 
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิเดือน คา่ตอบแทน และ  
ประโยชน์ตอบแทนอืน่ของนายกเทศมนตรี รองนายก เทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี  
ทีป่รกึษานายกเทศมนตรี และการจา่ยคา่เบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล  
พ.ศ.2554 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึฉบบัที ่2 พ.ศ.2557 
ปรากฎในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป 

คา่ตอบแทนประจาํตาํแหน่งนายก/รองนายก    จาํนวน    
120,000   บาท  
- เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนตาํแหน่งนายกเทศมนตรี และรอง 
นายกเทศมนตรี เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ย 
เงนิเดือน คา่ตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอืน่ของนายก เทศมนตรี  
รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธาน สภาเทศบาล  
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เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีป่รกึษานายก เทศมนตรี และการจา่ยคา่เบีย้ประชุม 
กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 และแกไ้ขเพิม่เตมิถงึฉบบัที ่2 พ.ศ.2557  
ปรากฎในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป 

คา่ตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก     จาํนวน   
120,000    บาท 
- เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนพเิศษของนายกเทศมนตรี/รองนายก เทศมนตรี ไดแ้ก ่
- นายกเทศมนตรี อตัราเงนิเดือน 4,000 บาท/เดือน จาํนวน 12 เดือน 
- รองนายกเทศมนตรี จาํนวน 2 คน อตัราเงนิเดือนๆ ละ 3,000 บาท/คน จาํนวน 
12 เดือน 
- เป็นไปตามระเบยีบ และหนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิเดือน คา่ตอบแทน  
และประโยชน์ตอบแทนอืน่ของนายกเทศมนตรีรอง นายกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี 
ทีป่รกึษานายก  
เทศมนตรี และการจา่ยคา่เบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554  
และแกไ้ขเพิม่เตมิถงึฉบบัที ่2 พ.ศ.2557 ปรากฎในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป
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คา่ตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ทีป่รกึษานายกเทศมนต
รี  
- เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนใหแ้กเ่ลขานุการนายก 
เทศมนตรี จาํนวน 1 คน อตัราเงนิเดือน 9,660 
บาท/เดือน จาํนวน 12 เดือน และทีป่รกึษานายก 
เทศมนตรี จาํนวน 1 คน อตัราเงนิเดือน 6,900 
บาท/เดือน จาํนวน 12 เดือน 
- เป็นไปตามระเบยีบ และหนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิเดือน คา่ตอบ 
แทน และประโยชน์ตอบแทนอืน่ของนายกเทศมนตรี
 รอง นายกเทศมนตรีประธานสภาเทศบาล 
รองประธานสภา เทศบาลเลขานุการนายกเทศมนตรี  
ทีป่รกึษานายก เทศมนตรี 
และการจา่ยคา่เบีย้ประชุมกรรมการสภาเทศบาล  
พ.ศ. 2554 และแกไ้ขเพิม่เตมิถงึฉบบัที ่2 พ.ศ.2557 

คา่ตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชกิสภา/เล
ขานุการสภาองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
- เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทน ใหแ้กบ่คุคลดงัตอ่ไปน้ี 
- คา่ตอบแทนประธานสภาเทศบาลตาํบลอตัราเดือน ละ 
15,180 บาท/เดือน 
- คา่ตอบแทนรองประธานสภาเทศบาลตาํบลอตัราเดือน 
ละ 12,420 บาท/เดือน 
-คา่ตอบแทนสมาชกิสภาเทศบาลตาํบล จาํนวน 10 คนๆ 
ละ 9,660 บาท/เดือน 
จาํนวน 12 เดือน 
- เป็นไปตามระเบยีบ และหนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิเดือน คา่ตอบ 
แทน และประโยชน์ตอบแทนอืน่ของนายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาลรองประธานสภาเทศบาล 
เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีป่รกึษานายก 
เทศมนตรี 
และการจา่ยคา่เบีย้ประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 

2554 และแกไ้ขเพิม่เตมิถงึฉบบัที ่2 พ.ศ.2557 
ปรากฎในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป 

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดือนพ
นกังานเทศบาล 
และจา่ยเป็นคา่ปรบัปรุง 
เงนิเดือนประจาํปี 
จาํนวน 8 อตัรา ดงัน้ี 
- 
เป็นไปตามพระราชบญั
ญตั ิและหนงัสือส ั่งการ 
ดงัน้ี 
1) 
พระราชบญัญตัริะเบยีบ
บรหิารงานบุคคลสว่นท้
องถิน่ พ.ศ. 2542 
2) หนงัสือสาํนกังาน 
ก.จ. ก.ท.และ 
ก.อบต.ที ่มท 
0809.2/ว 138 ลงวนัที ่
30 ธนัวาคม 2558 
ปรากฎในแผนงานบรหิ
ารงานท ั่วไป 

เงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ)   รวม 3,611,220  
บาท 

เงนิเดือนขา้ราชการ หรือพนกังานสว่นทอ้งถิน่    จาํนวน 1,961,340  
บาท 
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จาํนวน 198,720 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จาํนวน   1,490,400   บาท 
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เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของขา้ราชการ หรือพนกังานสว่นทอ้งถิน่   จาํนวน
   150,000   บาท  
- เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่ตา่งๆ ของพนกังานเทศบาล เชน่คา่ตอบแทน  
รายเดือนประจาํตาํแหน่งนกับรหิารงาน ทต. 8 เงนิเพิม่คา่ครองชีพชั่วคราว 
จาํนวน 1 อตัรา 
- เป็นไปพระราชบญัญตั ิและหนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี 
1) พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 
2) หนงัสือสาํนกังาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138 ลงวนัที ่30 
ธนัวาคม 2558 
ปรากฎในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป 

เงนิประจาํตาํแหน่ง       จาํนวน   
252,000   บาท 
- เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจาํตาํแหน่ง 
ของพนกังานเทศบาลทีค่วรไดร้บัตามระเบยีบกาํหนด  
จาํนวน 3 อตัรา 
- เป็นไปพระราชบญัญตั ิและหนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี 
1) พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 
2) หนงัสือสาํนกังาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138 ลงวนัที ่30 
ธนัวาคม 2558 
ปรากฎในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป 

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง       จาํนวน    
1,220,160   บาท 
- เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งพนกังานจา้งตามภารกจิ และพนกังานจา้งท ั่ว ไปจาํนวน 7 
อตัรา 
จาํนวน 7 ตาํแหน่ง 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิพระราชกฤษฎกีา ประกาศ และ หนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี 
1) พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 
2) หนงัสือสาํนกังาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138 ลงวนัที ่30 
ธนัวาคม 2558 
ปรากฎในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป 

เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนกังานจา้ง      จาํนวน    
27,720    บาท 
- เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่พนกังานจา้งตามภารกจิ และพนกังานจา้ง ท ั่วไปเชน่  
เงนิเพิม่คา่ครองชีพชั่วคราว จาํนวน 3 อตัรา 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิและหนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี  
1) พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 
2) หนงัสือสาํนกังาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138 ลงวนัที ่30 
ธนัวาคม 2558 
ปรากฎในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป 
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งบดาํเนินงาน       รวม     1,234,000   

บาท 
คา่ตอบแทน รวม       112,000   

บาท 
คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จาํนว

น 
        20,000   
บาท 

- เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการใหแ้ก ่ 
พนกังานเทศบาลและพนกังานจา้งทีไ่ดร้บัอนุมตัใิหป้ฏบิตัหิน้าที ่ 
นอกเวลาราชการปกต ิหรือ วนัหยดุราชการ ทีม่าปฏบิตังิานนอก เวลาราชการ 
- เป็นไปตามระเบยีบ และหนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ยเงนิตอบแทน  
การปฏบิตังิานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสว่นทอ้ง ถิน่ พ.ศ.2559 
2) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 2409  
ลงวนัที ่17 พฤศจกิายน 2559 เรือ่ง 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ยเงนิ  
ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสว่น ทอ้งถิน่ 
พ.ศ.2559 
ปรากฎในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป 

คา่เช่าบา้น        จาํนวน   72,000   
บาท 
- เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่เช่าบา้นใหก้บัพนกังานเทศบาลซึง่มีสทิธไิดร้บั 
ตามระเบียบทางราชการ 
- เป็นไปตามระเบยีบ และหนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่เช่าบา้นของขา้ราชการ 
สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่เช่าบา้นของขา้ราชการ 
สว่นทอ้งถิน่ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2551 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่เช่าบา้นของขา้ราชการ 
สว่นทอ้งถิน่ (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2559 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่เช่าบา้นของขา้ราชการ 
สว่นทอ้งถิน่ (ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2561 
5) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5862 ลงวนัที ่12 ตุลาคม 2559 
เรือ่ง หลกัเกณฑ์และวธิกีารเกีย่วกบัการเบกิจา่ย 
เงนิคา่เช่าบา้นของขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ ปรากฎในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป 

เงนิช่วยเหลือการศกึษาบุตร 
เงนิช่วยเหลือการศกึษาบุตรขา้ราชการ/พนกังาน/ลูกจา้งประจาํ  จาํนวน
   10,000   บาท  
เพือ่จา่ยเป็นคา่ช่วยเหลือการศกึษาบุตรของพนกังานเทศบาลและนายกเทศมนตรีซึ่
งมีสทิธไิดร้บั 
ตามระเบียบของทางราชการ 
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- เป็นไปตามพระราชกฤษฎกีา ระเบียบ ดงัน้ี 
1) พระราชกฤษฎกีาเงนิสวสัดกิารเกีย่วกบัการศกึษาบุตร พ.ศ 
.2523 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึ ฉบบัที7่ พ.ศ.2554 
2) ระเบียบกระทรวงการคลงั วา่ดว้ยการเบกิจา่ยเงนิสวสัดกิาร 
เกีย่วกบัการศกึษาบุตร พ.ศ. 2560 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิสวสัดกิารเกีย่วกบัการ 
ศกึษาบุตรของพนกังานสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2541 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิสวสัดกิารเกีย่วกบัการ 
ศกึษาบุตรของพนกังานสว่นทอ้งถิน่ (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2549 
ปรากฎในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป 
เงนิช่วยเหลือคา่รกัษาพยาบาล      จาํนวน    10,000    
บาท  
- เพือ่จา่ยเป็นเงนิช่วยเหลือคา่รกัษาพยาบาลใหก้บัพนกังานเทศบาลและ 
บุคคลซึง่มีสทิธไิดร้บัตามระเบียบของทางราชการ 
- เป็นไปตามระเบยีบ และหนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิสวสัดกิารเกีย่วกบัการ  
รกัษาพยาบาลของพนกังานสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557 และแกไ้ขเพิม่ เตมิถงึ 
(ฉบบัที ่2)  
พ.ศ. 2561 ปรากฎในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป 

คา่ใช้สอย        รวม 437,000 บาท 

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 
คา่จา้งเหมาบรกิารคนงานท ั่วไป      จาํนวน    
84,000   บาท  
- เพือ่จา้งเหมาบรกิารคนงานท ั่วไปประจาํเทศบาลตาํบลหนองนกทา 
จาํนวน 1 อตัรา คา่จา้งอตัราเดือนละ 7,000 บาท จาํนวน 12 เดือน 
ตาํแหน่ง จา้งเหมาบรกิาร ( พนกังานทาํ ความสะอาด ) 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิระเบียบ และหนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี  
1) พระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ. 2496 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ ฉบบัที ่14 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบญัญตักิาํหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอาํนาจให ้
แกอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 
3) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมากที ่มท 
0808.2/ว 1657 ลงวนัที ่16 กรกฎาคม 2556 เรือ่ง 
รูปแบบและการจาํแนกประเภทรายรบั  
– รายจา่ยงบประมาณราย จา่ยประจาํปีขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
4) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 3523 ลงวนัที ่20 
มถิุนายน 2559  
เรือ่ง หลกัเกณฑ์และอตัราคา่ใช้จา่ย 
ในการประกอบการพจิารณางบประมาณรายจา่ยประจาํปีใน  
ลกัษณะคา่ใชส้อยและคา่สาธารณูปโภค ปรากฎในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป 

คา่จา้งเหมาบรกิารตา่งๆ       จาํนวน    
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10,000    บาท  
- เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร เช่น คา่ปกัเสาพาดสาย 
ภายนอกสถานทีไ่ฟฟ้าราชการ เพือ่ใหร้าชการไดใ้ช้ไฟฟ้าบรกิาร, 
คา่จา้งเหมาเดนิสายไฟและตดิ ต ัง้อุปกรณ์เพิม่เตมิ,คา่ตดิต ัง้ทอ่ประปา 
ภายนอกสถานที ่ราชการ,เพือ่ใหร้าชการไดใ้ชน้้าํประปา,คา่จา้งเหมา 
เดนิทอ่ประปา และตดิต ัง้อุปกรณ์ประปาเพิม่เตมิ คา่ใช้จา่ยในการตดิต ัง้ 
โทรศพัท,์คา่เย็บหนงัสือ หรือเขา้ปกหนงัสอื,คา่ซกัฟอก,คา่ระวางบรรทุก, 
คา่เช่าทรพัย์สนิ,คา่ธรรมเนียมตา่งๆ คา่รบัใช้บรกิาร,คา่ จา้งเหมาบรกิารตา่งๆ 
เป็นตน้ 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิระเบียบ และหนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี 
1) พระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ. 2496แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ ฉบบั ที ่14 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบญัญตักิาํหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอาํนาจให ้
แกอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 
3) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมากที ่มท 0808.2/ว 1657  
ลงวนัที ่16 กรกฎาคม 2556 เรือ่ง รูปแบบและการจาํแนกประเภทรายรบั  
– รายจา่ยงบประมาณรายจา่ยประจาํปีขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
4) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 3523  
ลงวนัที ่20 มถิุนายน 2559 เรือ่ง หลกัเกณฑ์และอตัราคา่ใช้จา่ย  
ในการประกอบการพจิารณางบประมาณรายจา่ยประจาํปีใน  
ลกัษณะคา่ใชส้อยและคา่สาธารณูปโภค ปรากฎในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป 

คา่จา้งเหมาบรกิารในการจดัทาํป้ายประชาสมัพนัธ ์    จาํนวน
    28,000    บาท  
- 
เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบรกิารในการจดัทาํป้ายประชาสมัพนัธ์โครงการและงานต่
างๆ 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิระเบียบ และหนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี  
1) พระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ. 2496 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ ฉบบัที ่14 พ.ศ. 2562)  
พระราชบญัญตักิาํหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอาํนาจใหแ้กอ่งค์กรปกครอง 
สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 
3) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมากที ่มท 0808.2/ว 1657  
ลงวนัที ่16 กรกฎาคม 2556 เรือ่งรูปแบบและ การจาํแนกประเภทรายรบั  
– รายจา่ย งบประมาณรายจา่ย ประจาํปีขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
4) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 3523  
ลงวนัที ่20 มถิุนายน 2559 เรือ่ง หลกัเกณฑ์และอตัราคา่ใช้จา่ย  
ในการประกอบการพจิารณางบประมาณรายจา่ยประจาํปีในลกัษณะคา่ใช้สอย 
และคา่สาธารณูปโภค ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป  

คา่จา้งเหมาออกแบบ ปรบัปรุงเปลีย่นแปลง ดูแลรกัษาระบบและพฒันาเว็บไซต์
 จาํนวน   35,000   บาท 
- เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาออกแบบ ปรบัปรุงเปลีย่นแปลงดูแล 
รกัษาระบบและพฒันาเว็ปไซต์ เทศบาลตาํบลหนองนกทาภายใตโ้ดเมนเดมิ  
คือ http:www.nongnoktha.go.th ใหม้คีวามทนั 

http://www.nongnoktha.go.th/
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สมยัสามารถรองรบัการนําเสนอ 
ขอ้มูลในรูปแบบทีน่่าสนใจ ตอบ สนองดรรชนีช้ีวดั (KPI) ของกรมสง่เสรมิ 
การปกครองทอ้งถิน่ เป็น ไปตามพระราชบญัญตั ิระเบียบ และหนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี 
1) พระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ. 2496 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ ฉบบัที ่14 พ.ศ. 2562 
2) 
พระราชบญัญตักิาํหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอาํนาจใหแ้กอ่งค์กรปกครอง 
สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 
3) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมากที ่มท0808.2/ว 1657  
ลงวนัที ่16 กรกฎาคม 2556 เรือ่ง รูปแบบและการจาํแนกประเภทรายรบั  
– รายจา่ยงบประมาณรายจา่ย ประจาํปีขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
4) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 3523  
ลงวนัที ่20 มถิุนายน 2559 เรือ่ง หลกัเกณฑ์และอตัราคา่ใช้จา่ย  
ในการประกอบการพจิารณางบประมาณรายจา่ยประจาํปีใน ลกัษณะคา่ใช้สอย 
และคา่สาธารณูปโภค ปรากฎในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป   

คา่ใช้จา่ยในการประดบั ตกแตง่ อาคารสถานที ่     จาํนวน    
20,000    บาท  
- เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการประดบั ตกแตง่อาคารสถานทีข่อง 
เทศบาลตาํบลหนองนกทา ทีต่อ้งดาํเนินการภายใตพ้ระราช 
บญัญตัจิดัซื้อจดัจา้งและการบรหิารพสัดุภาครฐั พ.ศ. 2560 ในวงเงนิจดัซื้อ  
หรือ จดัจา้งคร ัง้หน่ึงไมเ่กนิ 10,000 บาท เช่น พระบรม ฉายาลกัษณ์ กระถาง  
แจกนั ธงชาต ิธงตราสญัลกัษณ์ ผา้ประดบั ลวด ตะปู สกรู ส ีกระดาษ 
แผน่พลาสตกิ  
หลอดไฟ สาย ไฟ อะไหล ่วสัดุอุปกรณ์อืน่ทีจ่าํเป็น และคา่จา้งในการประดบั  
ตกแตง่อาคารสถานที ่เป็นตน้ 
-
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิคา่ใช้จา่ยในการบรงิานขององคก์รปกค
รอง 
สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2562) 
-หนงัสือคณะกรรมการวนิิจฉยัปญัหาการจดัซื้อจดัจา้งและการ บรหิารพสัดุของรฐั  
ที ่กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวนัที ่7 มนีาคม 2561 เรือ่ง แนวทางการปฏบิตั ิ
ในการดาํเนินการจดัหาพสัดทุีเ่กีย่วกบัคา่ใช้จา่ยในการบรหิารงาน 
คา่ใช้จา่ยในการฝึก  
อบรม การจดังาน และการประชุมของหน่วยงานของรฐั 
ปรากฎในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป 

รายจา่ยเกีย่วกบัการรบัรองและพธิกีาร      จาํนวน    
30,000    บาท 
1. คา่รบัรอง          ต ัง้ไว ้      
20,000    บาท  
- เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการบรหิารงานตามอาํนาจหน้าทีข่อง  
เทศบาลตาํบลหนองนกทา หรือรายจา่ยทีเ่ป็นผลสืบเน่ืองจากการปฏบิตัหิน้าที ่ดงัน้ี 
- คา่ใช้จา่ยในการจดัประชุมราชการของเทศบาลตาํบลหนองนกทา  
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และใหห้มายความรวมถงึการประชุมราชการทางไกลผา่นดาว เทียม เชน่  
คา่อาหารวา่งและเครือ่งดืม่ คา่อาหารในกรณีทีก่าร ประชุมคาบเกีย่วมื้ออาหาร  
คา่เช่าหอ้งประชุม คา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ทีจ่าํ เป็น เป็นตน้ 
- คา่อาหารวา่งและเครือ่งดืม่ คา่อาหาร สาํหรบักรณีหน่วยงาน  
อืน่หรือบุคคลภายนอกเขา้ดูงานหรือเยีย่มชมเทศบาลตาํบลหนองนกทา  
หรือกรณีการตรวจเยีย่มหรือตรวจราชการการแถลงขา่ว 
ของเทศบาลตาํบลหนองนกทา  
การมอบเงนิหรือสิง่ของบรจิาคให ้เทศบาลตาํบลหนองนกทา 
 
 

2. คา่พธิกีาร          ต ัง้ไว ้    
10,000    บาท  
- เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการบรหิารงานตามอาํนาจหน้าทีข่อง  
เทศบาลตาํบลหนองนกทา หรือรายจา่ยทีเ่ป็นผลสืบเน่ืองจากการ ปฏบิตัหิน้าที ่ดงัน้ี 
- คา่พานพุม่ดอกไม ้พานประดบัพุม่ดอกไม ้พานพุม่เงนิพุม่ ทอง กรวยดอกไม ้ 
พวงมาลยั ช่อดอกไม ้กระเช้าดอกไม ้หรือพวง มาลา สาํหรบัวางอนุสาวรีย ์ 
หรือใช้ในการจดังาน การจดักจิกรรม เฉลมิพระเกยีรตใินวโรกาสตา่งๆ 
- คา่โล ่ใบประกาศเกยีรตคิุณ คา่กรอบใบประกาศ เกยีรตคิณุ  
สาํหรบัพนกังานสว่นทอ้งถิน่หรือลูกจา้งประจาํที ่เกษียณอายุ  
หรือผูใ้หค้วามช่วยเหลือ หรือควรไดร้บัการยกยอ่ง จากทางราชการ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิคา่ใช้จา่ยในการบรงิาน 
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2562) 
- หนงัสือคณะกรรมการวนิิจฉยัปญัหาการจดัซื้อจดัจา้งและการ  
บรหิารพสัดขุองรฐั ที ่กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวนัที ่7 มนีาคม 2561 
 เรือ่ง แนวทางการปฏบิตัใินการดาํเนินการจดัหา พสัดทุีเ่กีย่วกบัคา่ใช้จา่ย 
ในการบรหิารงาน คา่ใช้จา่ยในการฝึก อบรม การจดังาน และการประชุม 
ของหน่วยงานของรฐั ปรากฎในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป 

รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยงบราย จา่ยอืน่ ๆ 
คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ     จาํนวน   100,000   
บาท  
- เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัร 
และนอกราชอาณาจกัรเชน่ คา่เบีย้เล้ียงเดนิทาง คา่ 
พาหนะ คา่เช่าทีพ่กั คา่บรกิารจอดรถ ณ ทา่อากาศยาน คา่ผา่น ทางดว่นพเิศษ  
คา่ธรรมเนียมในการใช้สนามบนิ คา่ลงทะเบียน ตา่งๆ 
ทีจ่าํเป็นในการเดนิทางไปราชการ 
ของคณะผูบ้รหิาร สมาชิกสภาเทศบาล พนกังานเทศบาล และพนกังานจา้ง 
หรือบุคคล 
 คณะบุคคลทีไ่ดร้บัอนุญาตหรืออนุมตัใิหเ้ดนิทางไป ราชการเพือ่ประชุม 
ฝึกอบรมอบรม  
สมัมนา ดูงาน หรือไป ตดิตอ่ราชการ 
- เป็นไปตามระเบยีบ ดงัน้ี 
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1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไป 
ราชการของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2555 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไป 
ราชการของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2558 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไป 
ราชการของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2559 
ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป 
 
 
 
 
คา่ใช้จา่ยในการเลือกต ัง้ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
(คณะผูบ้รหิารและสมาชกิสภาทอ้งถิน่)   
          จาํนวน   
50,000   บาท 
- เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการจดัการเลือกต ัง้สมาชกิสภาทอ้งถิน่  
และผูบ้รหิารทอ้งถิน่ ในกรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตาํแหน่งทีว่า่ง 
และกรณีทีค่ณะกรรมการการเลือกต ัง้ใหมี้การเลือก ต ัง้ใหมห่รือใหมี้การ 
นบัคะแนนเลือกต ัง้ใหม ่การประชาสมัพนัธ์หรือการรณรงค์การเลือกต ัง้  
หรือการใหข้อ้มูลขา่วสารแกป่ระชาชนใหท้ราบถงึสทิธหิน้าที ่ 
และการมีสว่นรว่มทางการเมือง 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิระเบียบ และหนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี  
1) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 3675  
ลงวนัที ่6 กรกฎาคม 2561 ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่ 
 (2561 – 2565) หน้าที ่116 ลาํดบัที ่71 ปรากฎในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป 

โครงการจดังานรฐัพธิีวนัสาํคญัของชาต ิ      จาํนวน
   50,000   บาท 
- เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการจดังานรฐัพธิี วนัสาํคญัของชาต ิเชน่  
วนัแมแ่หง่ชาต ิวนัพอ่แหง่ชาต ิวนัปิยะมหาราช วนัเฉลมิพระชนมพรรษา  
การจดังาน พธิหีรือการจดังานป้องกนัสถาบนัสาํคญัของชาต ิสถาบนั 
พระมหากษตัรยิฯ์ลฯ ตามหนงัสือส ั่งการหรือนโยบายของกระทรวงมหาดไทย 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิระเบียบ และหนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ยคา่ใช้จา่ยใน การจดังาน  
การจดัการแขง่ขนักฬีาและการสง่นกักีฬาเขา้รว่มการแขง่ขนักีฬาของ อปท. พ.ศ. 
2557 
2) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 3886 ลงวนัที ่28 
มถิุนายน 2562 
ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่ (2561 – 2565) หน้าที ่120 ลาํดบัที ่88 
ปรากฎในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป 

คา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซม       จาํนวน   
30,000    บาท 
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- เพือ่จา่ยเป็นคา่ซอ่มแซมบาํรุงรกัษาทรพัย์สนิเพือ่ใหส้ามารถใช้  
งานไดต้ามปกต ิเชน่รถจกัรยานยนต์, รถยนต,์ เครือ่งถา่ยเอกสาร,  
เครือ่งพมิพด์ีด, เครือ่งคอมพวิเตอร์, เครือ่งตดัหญา้, เครือ่งปริน้เตอร์,  
เครือ่งโทรสาร เครือ่งใช้ไฟฟ้าตา่งๆ และวสัดุครุภณัฑ์ อืน่ๆ กรณีเป็นการ 
จา้งเหมาท ัง้คา่สิง่ของและคา่แรงงานใหจ้า่ย จากคา่ใชส้อย สว่นกรณีทีอ่งค์กร 
ปกครองสว่นทอ้งถิน่เป็นผูด้าํเนินการซอ่มแซมบาํรุงรกัษาทรพัยส์นิเองใหป้ฏบิตั ิ
ดงัน้ี 
(1) คา่จา้งเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจ้า่ยจากคา่ใช้สอย 
(2) คา่สิง่ของทีซ่ื้อมาใช้ในการบาํรุงรกัษาทรพัย์สนิใหจ้า่ยจากคา่ วสัด ุ
- เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิระเบียบ และหนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี  
1) พระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ. 2496 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ ฉบบัที ่14 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบญัญตักิาํหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอาํนาจให ้
แกอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 
3) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมากที ่มท 0808.2/ว 1657  
ลงวนัที ่16 กรกฎาคม 2556 เรือ่ง รูปแบบและ การจาํแนกประเภทรายรบั  
– รายจา่ย งบประมาณรายจา่ย ประจาํปีขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
4) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว1752  
ลงวนัที ่6 สงิหาคม 2556 เรือ่ง แนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบัรูปแบบและ 
การจาํแนกประเภทรายรบั-รายจา่ยงบประมาณรายจา่ย ประจาํปีขององค์กร 
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
5) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134  
ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2558 เรือ่ง การปรบัปรุง หลกัการจาํแนกประเภทรายจา่ย 
ตามงบประมาณขององคก์ร ปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
6) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 3523  
ลงวนัที ่20 มถิุนายน 2559 เรือ่ง หลกัเกณฑ์และอตัราคา่ใช้จา่ย  
ในการประกอบการพจิารณางบประมาณรายจา่ยประจาํปีใน ลกัษณะคา่ใช้สอย 
และคา่สาธารณูปโภค ปรากฎในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป 
 
คา่วสัด ุ

 
รวม 

 
250,000   
บาท 

วสัดุสาํนกังาน จาํนวน     40,000    
บาท 

- เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซื้อวสัดุสาํนกังานตา่งๆ เช่น แฟ้ม ปากกา ดนิสอ  
กระดาษ ไมบ้รรทดั ยางลบ กาว แฟ้ม ฯลฯ และสภาพโดยรวมเป็นวสัดุสาํนกังาน 
- เป็นไปตามระเบยีบ หนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี 
1) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134  
ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2558 
2) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248  
ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559 
3) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1752  
ลงวนัที ่6 สงิหาคม 2556 
4) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 0444 ลงวนัที ่24 
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มกราคม 2561 
5) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 0746 ลงวนัที ่1 
กุมภาพนัธ์ 2562 
6) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 2061 ลงวนัที ่29 
มีนาคม 2562 
7) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1657  
ลงวนัที ่16 กรกฎาคม 2556 ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป 
 
 
 
 

วสัดุงานบา้นงานครวั      จาํนวน    20,000    
บาท 
- เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซื้อวสัดุงานบา้นงานครวั เช่น ไมก้วาด ไมถ้พูื้น  
น้ํายาทาํความสะอาดพื้นอาคาร แกว้น้ํา น้ํายาขดัพืน้ น้ํายาขดัหอ้งน้ํา  
ถว้ย ชาม จานรอง ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบยีบ หนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี 
1) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134  
ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2558 
2) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248  
ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559 
3) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1752  
ลงวนัที ่6 สงิหาคม 2556 
4) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 0444 ลงวนัที ่24 
มกราคม 2561 
5) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 0746 ลงวนัที ่1 
กุมภาพนัธ์ 2562 
6) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 2061 ลงวนัที ่29 
มีนาคม 2562 
7) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 
0808.2/ว 1657 ลงวนัที ่16 กรกฎาคม 2556 
ปรากฎในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป 

วสัดุเช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่  จาํนวน 150,000 บาท  
- เพือ่จา่ยเป็นคา่น้ํามนัดีเซลเบนซนิ น้ํามนัหลอ่ลืน่ ฯลฯ สาํหรบั 
รถยนต์บรรทกุน้ําช่วยดบัเพลงิรถยนต์กลางเครือ่งตดัหญา้รถจกัรยานยนต์ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบยีบ หนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี 
1) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134  
ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2558 
2) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248  
ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559 
3) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1752  
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ลงวนัที ่6 สงิหาคม 2556 
4) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 0444 ลงวนัที ่24 
มกราคม 2561 
5) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 0746 ลงวนัที ่1 
กุมภาพนัธ์ 2562 
6) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 2061 ลงวนัที ่29 
มีนาคม 2562 
7) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 
0808.2/ว 1657 ลงวนัที ่16 กรกฎาคม 2556 
ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป 
 
 
 
 

วสัดุโฆษณาและเผยแพร ่       จาํนวน    
10,000   บาท  
- เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุทีใ่ช้ในการโฆษณาเผยแพรป่ระชาสมัพนัธ ์เชน่  
กระดาษเขยีนโปสเตอร์ สพีูก่นั ฟิล์ม รูปสี หรือขาวดาํทีไ่ดจ้ากการลา้งขดั  
ขยายภาพถา่ย ดาวเทยีม ฯลฯ โดยสภาพแลว้เมือ่ใช้งานแลว้ยอ่มสิน้เปลืองหมด  
ไปแปรสภาพหรือการคงสภาพเปลีย่นแปลงไปไมค่งสภาพเดมิ 
- เป็นไปตามระเบยีบ หนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี 
1) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 
ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2558 
2) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248  
ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559 
3) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1752  
ลงวนัที ่6 สงิหาคม 2556 
4) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 0444 ลงวนัที ่24 
มกราคม 2561 
5) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 0746 ลงวนัที ่1 
กุมภาพนัธ์ 2562 
6) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 2061 ลงวนัที ่29 
มีนาคม 2562 
7) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1657  
ลงวนัที ่16 กรกฎาคม 2556 ปรากฎในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป 

วสัดุคอมพวิเตอร์       จาํนวน     30,000     
บาท 
- เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซื้อวสัดคุอมพวิเตอร์ เช่น อุปกรณ์บนัทกึ 
ขอ้มูล (Diskette,Floppy Disk,RemovableDisk,compactDisc, 
Digital Video Disc,Flas h Drive),ตลบัผงหมกึสาํหรบัเครือ่งพมิพ ์
แบบเลเซอร์,แผน่กรองแสง,เมนบอร์ด,เมาส์,เครือ่งกระจาย  
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สญัญาณ,แป้นพมิพ์ฯลฯ เป็นตน้ 
- เป็นไปตามระเบยีบ หนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี 
1) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134  
ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2558 
2) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248  
ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559 
3) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1752  
ลงวนัที ่6 สงิหาคม 2556 
4) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 0444 ลงวนัที ่24 
มกราคม 2561 
5) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 0746 ลงวนัที ่1 
กุมภาพนัธ์ 2562 
6) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 2061 ลงวนัที ่29 
มีนาคม 2562 
7) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1657  
ลงวนัที ่16กรกฎาคม 2556 ปรากฎในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป 

คา่สาธารณูปโภค 
รวม   435,000    

บาท 
คา่ไฟฟ้า จาํนวน        300,000    

บาท 
- เพือ่จา่ยเป็นคา่ไฟฟ้าสาํหรบัสาํนกังานเทศบาลตาํบลหนองนกทา  
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กในสงักดั และอาคารสถานทีใ่นความดูแลรบัผดิชอบ 
ของเทศบาลตาํบล หนองนกทา และกระแสไฟฟ้าทีใ่ช้สาํหรบัเครือ่งกระจายเสียง 
แบบไรส้าย ตามใบแจง้หน้ีของการไฟฟ้าสว่นภูมภิาคอาํเภอเขมราฐ 
- เป็นไปตามระเบยีบ หนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการรบัเงนิ การเบกิจา่ยเงนิ  
การเก็บรกัษาเงนิและการตรวจเงนิขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2547  
และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่4) พ.ศ.2561 
2) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 1003  
ลงวนัที ่13มีนาคม2562 ปรากฎในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป 

คา่บรกิารโทรศพัท ์       จาํนวน    
10,000   บาท 
- เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้บรกิารโทรศพัท์สาํนกังานใหแ้กอ่งคก์ารโทรศพัท ์
แหง่ประเทศไทยตามใบแจง้หน้ีฯ 
- เป็นไปตามระเบยีบ หนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการรบัเงนิ การเบกิจา่ยเงนิ  
การเก็บรกัษาเงนิและการตรวจเงนิขององค์กรปกครองสว่น ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2547  
และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่4) พ.ศ.2561 
2) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่มท 
0808.2/ว 1003 ลงวนัที ่13มีนาคม2562 ปรากฎในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป 
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คา่บรกิารไปรษณีย ์        จาํนวน   
25,000   บาท 
- เพือ่จา่ยเป็นคา่ไปรษณีย์ คา่โทรเลข คา่ธนาณตั ิคา่ซ้ือดวงตรา ไปรษณีย ์ 
คา่ขนสง่ไปรษณีย์ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบยีบ หนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการรบัเงนิ การเบกิจา่ยเงนิ  
การเก็บรกัษาเงนิและการตรวจเงนิขององค์กรปกครองสว่น ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2547  
และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่4) พ.ศ.2561 
2) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 1003  
ลงวนัที ่13 มนีาคม 2562 ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป  
 
 
 
 
คา่บรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม       จาํนวน
   100,000   บาท 
- เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการไดม้าซึง่บรกิารดา้นระบบเครือขา่ย  
สารสนเทศของเทศบาลตาํบล เชน่ ระบบอนิเตอร์เน็ตความเร็วสูง  
ระบบโทรศพัท์แบบเห็นภาพ (Video Call) ระบบโทรศพัท์แบบไมเ่ห็นภาพ  
(Voice Call) ระบบบรกิารประชุมทางไกล (Video Conference) และระบบ  
งานภายในองคก์าร (Intranet) 
- เป็นไปตามระเบยีบ หนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการรบัเงนิ การเบกิจา่ยเงนิ  
การเก็บรกัษาเงนิและการตรวจเงนิขององค์กรปกครองสว่น ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2547  
และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่4) พ.ศ.2561 
2) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่มท0808.2/ว 1003  
ลงวนัที ่13มีนาคม2562 ปรากฎในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป
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- 

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซื้อเครือ่งพมิพM์ultifuกctioก แบบฉีดหมกึ  
พรอ้มตดิต ัง้ถงัหมกึพมิพ์ (Ink Tank Printer) คุณลกัษณะพืน้ฐาน  
จาํนวน 1 เครือ่ง 
- เป็นอุปกรณ์ทีม่คีวามสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner 
และ Fax ภายในเครือ่งเดยีวกนั 
- เป็นเครือ่งพมิพ์แบบฉีดหมกึพรอ้มตดิต ัง้ถงัหมกึ พมิพ์ (Ink Tank Printer)  
จากโรงงานผูผ้ลติ 
- มีความละเอียดในการพมิพ์ไมน้่อยกวา่ 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพมิพข์าวดาํสาํหรบักระดาษ a4 ไมน้่อย กวา่ 27 หน้า 
ตอ่นาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอ่นาท ี(ipm) 
- มีความเร็วในการพมิพ์สีสาํหรบักระดาษ a4 ไมน้่อยกวา่ 15 หน้า 
ตอ่นาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอ่นาที (ipm) 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด a4 (ขาวดาํ-สี) ได ้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมน้่อยกวา่ 1,200 x 600 หรือ 600 x 
1,200 dpi 
- มีถาดป้อนเอกสารอตัโนมตั ิ(auto Document Feed) 
- สามารถถา่ยสาํเนาเอกสารไดท้ ัง้สีและขาวดาํ 
- สามารถทาํสาํเนาไดสู้งสดุไมน้่อยกวา่ 99 สาํเนา 
- สามารถยอ่และขยายได ้25 ถงึ 400 เปอร์เซ็นต ์
- มีช่องเชื่อมตอ่ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา่ จาํนวนไม ่น้อยกวา่ 1 
ช่อง 
- มีช่องเชื่อมตอ่ระบบเครือขา่ย (network Interface) แบบ 10/100 Base-T 
หรือดกีวา่  
จาํนวนไมน้่อยกวา่ 1 ชอ่ง หรือ สามารถใช้งานผา่น เครือขา่ยไรส้าย Wi- Fi 
(Ieee 802.11b, g,n) ได ้
- มีถาดใสก่ระดาษไดไ้มน้่อยกวา่ 100 แผน่ 
- สามารถใช้ไดก้บั a4, Letter, Legal และ Custom 
*เกณฑ์ราคากลางและคุณลกัษณะพื้นฐานการจดัหาอุปกรณ์และ 
ระบบคอมพวิเตอร์ 
ฉบบัเดือนพฤษภาคม 2563 
- เป็นไปตามระเบยีบ หนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี 
1) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134  
ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2558 

งบลงทุน รวม 60,100    
บาท 

   คา่ครุภณัฑ ์ รวม 60,100    
บาท 

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์หรืออเิล็กทรอนิกส์ เครือ่งพมิพ์ 
Multifunction Ink Tank Printer) 

 

-
จาํนว
น 

 

   7,500     
บาท 
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2) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248  
ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559 
3) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1752  
ลงวนัที ่6 สงิหาคม 2556 
4) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 0444 
ลงวนัที ่24 มกราคม 2561 
5) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 0746 ลงวนัที ่1 
กุมภาพนัธ์ 2562 
6) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1657  
ลงวนัที ่16 กรกฎาคม 2556 ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่ (2561 – 2565) 
หน้าที ่... ลาํดบัที ่…. 

เครือ่งพมิพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดาํ (18 หน้า/นาที)    จาํนวน    
2,600   บาท 
เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซื้อเครือ่งพมิพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดาํ (18 หน้า/นาที) 
คุณลกัษณะพื้นฐาน 
- มีความละเอียดในการพมิพ์ไมน้่อยกวา่ 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพมิพ์สาํหรบักระดาษ a4 ไมน้่อยกวา่ 18 หน้า ตอ่นาที (ppm) 
- มีหน่วยความจาํ (Memory) ขนาดไมน้่อยกวา่ 8 MB 
- มีช่องเชื่อมตอ่ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา่ จาํนวนไมน้่อยกวา่ 1 
ช่อง 
- มีถาดใสก่ระดาษไดไ้มน้่อยกวา่ 150 แผน่ 
- สามารถใช้ไดก้บั a4, Letter, Legal และ Custom 
*เกณฑ์ราคากลางและคุณลกัษณะพื้นฐานการจดัหาอุปกรณ์และระบบคอมพวิเตอ
ร์ 
ฉบบัเดือนพฤษภาคม 2563 
- เป็นไปตามระเบยีบ หนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี 
1) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134  
ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2558 
2) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248  
ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559 
3) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1752  
ลงวนัที ่6 สงิหาคม 2556 
4) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 0444 ลงวนัที ่24 
มกราคม 2561 
5) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 0746 ลงวนัที ่1 
กุมภาพนัธ์ 2562 
6) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1657  
ลงวนัที ่16กรกฎาคม 2556 ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป 

คา่บาํรุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ ์
    คา่บาํรุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ ์      จาํนวน
  50,000  บาท  
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- เพือ่จา่ยเป็นคา่บาํรุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ เช่น รถจกัรยานยนต,์ 
รถยนต์บรรทกุน้าํ,รถยนต,์ เครือ่งถา่ยเอกสาร, เครือ่งพมิพ์ดดี, 
เครือ่งคอมพวิเตอร์, 
เครือ่งตดัหญา้, เครือ่งปริน้เตอร์,เครือ่งโทรสาร,เครือ่งสูบน้าํอตัโนมตั ิและ 
ครุภณัฑ์อืน่ ๆ 
- เป็นไปตาม พระราชบญัญตั ิและหนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี 
1) พระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ. 2496 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ ฉบบั ที ่14 พ.ศ. 2562 
2) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 3886  
ลงวนัที ่28 มถิุนายน 2562 ปรากฎในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป 

งบเงนิอดุหนุน        รวม 110,000    
บาท 
   เงนิอดุหนุน        รวม 110,000    
บาท 

   เงนิอดุหนุนองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

โครงการขอรบัเงนิอุดหนุนเพือ่ป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิจ
าก  
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 จาํนวน 30,000  บาท 
- 
เพือ่อุดหนุนโครงการขอรบัเงนิอดุหนุนเพือ่การป้องกนัและแกไ้ข  
ปญัหายาเสพตดิจากองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ประจาํปีงบประมา
ณ 2565 
- เป็นไปตามระเบยีบ หนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอุดหนุนขององคก์ร  
ปกครองสว่ทอ้งถิน่พ.ศ. 2559 แกไ้ขเพิม่เตมิ ฉบบัที ่2 
พ.ศ.2563 
2)หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0801.6/ ว3188 ลงวนัที ่28  
พฤษภาคม 2562 
3) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 4750  
ลงวนัที ่14 สงิหาคม 2563  ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป 

อุดหนุนโครงการแหเ่ทียนเขา้พรรษา ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ 
.2565        
             จาํนวน 
50,000 บาท  
- เพือ่อุดหนุนโครงการประเพณีแหง่เทยีนเขา้พรรษาจงัหวดั 
อุบลราชธานี 
- เป็นไปตามระเบยีบ หนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอุดหนุนขององคก์ร 
ปกครองสว่นทอ้งถิน่  

พ.ศ. 2559 
แกไ้ขเพิม่เตมิ 
ฉบบัที ่2 
พ.ศ.2563 
2) 
หนงัสือกระทร
วงมหาดไทย ที ่
มท 0801.6/ 
ว3188 ลงวนัที ่
28  
พฤษภาคม256
2 
3) 
หนงัสือกระทร
วงมหาดไทย 
ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 
0808.2/ว 
4750  
ลงวนัที ่14 
สงิหาคม 2563 
ปรากฏในแผน
งานบรหิารงาน
ท ั่วไป 
 

อุดหนุนองค์กร
ปกครองสว่นท้
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องถิน่ในพืน้ทีอ่าํเภอเขมราฐ          จาํนวน 30,000 บาท  

- 
เพือ่อุดหนุนองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในพืน้ทีอ่าํเภอเขมราฐตา
ม  
โครงการปรบัปรุงศูนย์ปฏบิตักิารรว่มในการช่วยเหลือประชาชน 
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
สถานทีก่ลางอาํเภอเขมราฐจงัหวดัอุบลราชธานี  
ประจาํปี 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- เป็นไปตามระเบยีบ หนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอุดหนุนขององคก์ร 
ปกครองสว่นทอ้งถิน่  
พ.ศ. 2559 แกไ้ขเพิม่เตมิ ฉบบัที ่2 พ.ศ.2563 

2)หนงัสือกระท
รวงมหาดไทย 
ที ่มท 0801.6/ 
ว3188 ลงวนัที ่
28 พฤษภาคม 
2562 
3)หนงัสือกระท
รวงมหาดไทย 
ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 
0808.2/ว 
4750 ลงวนัที ่
14 สงิหาคม 
2563 
ปรากฎในแผน
งานบรหิารงาน
ท ั่วไป
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- พฒันาระบบตา่งๆ 

ซึง่มใิช่เพือ่การจดัหาหรือปรบัปรุงครุภณัฑ์ 
ทีด่นิและหรือสิง่กอ่สรา้งฯลฯ 
(คา่จา้งสาํรวจความพงึพอใจของ ประชาชน) 
ประจาํปีงบประมาณ 2565 
ปรากฎในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป 
- 
เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดือนของพนกังานเทศบาลและจา่ยเป็นค่
าปรบั ปรุงเงนิเดือนประจาํ จาํนวน 1 อตัรา ตาํแหน่ง 
นกัวเิคราะหน์ะโยบายและแผน 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิและหนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี 
1) พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถิน่ 
พ.ศ. 2542 
2) หนงัสือสาํนกังาน ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต. ที ่มท 
0809.2/ ว 138 ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558 
ปรากฎในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป 

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง     
จาํนวน   194,760  บาท       
- เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งพนกังานจา้งตามภารกจิ 
และพนกังานจา้งท ั่วไป 
จาํนวน 1 อตัรา ตาํแหน่ง 
ผูช้่วยนกัวเิคราะหน์โยบายและแผน 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิและหนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี 
1) พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถิน่ 
พ.ศ. 2542 

2)หนงัสือสาํนกังาน 

ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. 
ที ่มท 0809.2/ว 138 
ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 
2558  
ปรากฎในแผนงานบรหิ
ารงานท ั่วไป 

งบรายจา่ยอืน่ รวม 20,000   
บาท 

รายจา่ยอืน่ รวม 20,000   
บาท 

รายจา่ยอืน่ 
    คา่จา้งทีป่รกึษาเพือ่ศกึษาวจิยั ประเมนิผลหรือ 

 
จาํนวน 

 
20,000   
บาท 

 
งานวางแผนสถติแิละวชิาการ 

 
รวม 

 
574,080   
บาท 

งบบุคลากร รวม 574,080   
บาท 

เงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ) รวม 574,080   
บาท 

เงนิเดือนขา้ราชการ หรือพนกังานสว่นทอ้งถิน่ จาํนวน 379,320   
บาท   
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- เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดือนพนกังานเทศบาลและจา่ยเป็นเงนิคา่ปรบั  
ปรุงเงนิเดือนประจาํปี จาํนวน 4 อตัรา เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิ
และหนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี  
1) พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2542 
2) หนงัสือสาํนกังาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต.ทีม่ท 0809.2/ว 138 ลงวนัที ่30 
ธนัวาคม 2558 
ปรากฎในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป 

เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของขา้ราชการ หรือพนกังานสว่นทอ้งถิน่   จาํนวน
   40,000   บาท  
- เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่ตา่งๆ ของพนกังานเทศบาล เชน่เงนิเพิม่คา่ 
ครองชีพชั่วคราว เงนิเพิม่ตามคุณวุฒฯิ เป็นตน้เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิ
และหนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี  
1)พระราชบญัญตัริะเบียบบรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2542 
2)หนงัสือสาํนกังาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต.ทีม่ท 0809.2/ว 138 ลงวนัที ่30 
ธนัวาคม 2558 
ปรากฎในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป 

เงนิประจาํตาํแหน่ง       จาํนวน   42,000   
บาท 
- เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจาํตาํแหน่งของพนกังานเทศบาลทีค่วรไดร้บัที ่ 
ระเบียบกาํหนดจาํนวน 1 อตัรา เป็นไปตามพระราชบญัญตัแิละ  
หนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี  
1)พระราชบญัญตัริะเบียบบรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2542 
2)หนงัสือสาํนกังาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต.ทีม่ท 0809.2/ว 138 ลงวนัที ่30 
ธนัวาคม 2558 
ปรากฎในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป 

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง       จาํนวน   
568,000   บาท  
- เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งพนกังานจา้งตามภารกจิและพนกังานจา้งท ั่วไป 
จาํนวน 4 อตัรา เป็นไปตามพระราชบญัญตัแิละหนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี  
1)พระราชบญัญตัริะเบียบบรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2542 
2)หนงัสือสาํนกังาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต.ทีม่ท 0809.2/ว 138 ลงวนัที ่30 

งานบรหิารงานคลงั รวม 2,177,500   
บาท 

งบบุคลากร รวม 2,000,000   
บาท 

เงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ) รวม 2,000,000   
บาท 

เงนิเดือนขา้ราชการ หรือพนกังานสว่นทอ้งถิน่ จาํนวน 1,300,000   
บาท 
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ธนัวาคม 2558 
ปรากฎในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป 

เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนกังานจา้ง      จาํนวน    
50,000    บาท  
- เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่ตา่งๆ ของพนกังานจา้งตามภารกจิและ 
พนกังานจา้งท ั่วไป เช่น เงนิคา่ครองชีพชั่วคราว ฯลฯ เป็นไป 
ตามพระราชบญัญตัแิละหนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี  
1)พระราชบญัญตัริะเบียบบรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2542 
2)หนงัสือสาํนกังาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต.ทีม่ท 0809.2/ว 138 ลงวนัที ่30 
ธนัวาคม 2558 
ปรากฎในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป 
 
งบดาํเนินงาน        รวม 175,000  
บาท 
    คา่ตอบแทน        รวม   75,000  
บาท 

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่     
- ต ัง้ไว ้5,000 บาท 
เพือ่จา่ยเป็นเงนิตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ 
สาํหรบัขา้ราชการหรือพนกังานสว่นทอ้งถิน่ 
พนกังานจา้งตาม ภารกจิ 
- ต ัง้ไว ้50,000 บาท 
เพือ่จา่ยเป็นเงนิตอบแทนคณะกรรมการ 
ตามพระราชบญัญตัวิา่ดว้ยการจดัซื้อจดัจา้งและการบรหิ
ารพสัดุ ภาครฐั พ.ศ.2560 หรือตามกฎหมาย ระเบยีบ 
หนงัสือส ั่งการที ่กาํหนด 
เช่นคา่ตอบแทนคณะกรรมการจดัซือ้จดัจา้ง คณะ 
กรรมการตรวจรบังานกอ่สรา้งและควบคมุการกอ่สรา้งสํ
าหรบั 
พนกังานเทศบาลและผูแ้ทนชุมชนทีไ่ดร้บัการแตง่ต ัง้จาก
เทศบาล 
ตาํบลหนองนกทาใหร้ว่มเป็นคณะกรรมการจดัซื้อ 
จดัจา้งฯ ปรากฏใน 
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป 

คา่เช่าบา้น      
- 
เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่เช่าบา้นใหก้บัพนกังานเทศบาลซึง่มีสิ
ทธไิดต้าม ระเบยีบทางราชการ 
ปรากฎในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป 

เงนิช่วยเหลือการศกึษาบุ
ตร 
    
เงนิช่วยเหลือการศกึษาบุ
ตรขา้ราชการ/พนกังาน/
ลูกจา้งประจาํ  
   
     
- 
เพือ่จา่ยเป็นคา่ช่วยเหลือ
การศกึษาบุตรของพนกั
งานเทศบาลซึง่มี 
สทิธไิดร้บัตามระเบียบข
องทางราชการ 
ปรากฎในแผนงานบรหิา
รงานท ั่วไป 

เงนิช่วยเหลือคา่รกัษาพ
ยาบาล  
   
- 
เพือ่จา่ยเป็นเงนิช่วยเหลื
อคา่รกัษาพยาบาลใหแ้ก่
พนกังานเทศบาล 
และบุคคลซึง่มีสทิธไิดร้ ั
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บตามระเบียบของทางราชการปรากฎในแผนงานบรหิาร
งานท ั่วไป 

คา่ใช้สอย              
รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 
คา่จา้งเหมาบรกิารในการจดัทาํป้ายประชาสมัพนัธ์        
- 
เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาทาํป้ายประชาสมัพนัธ์งานจดัเก็บ
ภาษีใน การเพิม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประสทิธภิาพในการจดัเก็บรายได ้
ปรากฎในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป 

รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะ
รายจา่ยงบราย  
จา่ยอืน่ ๆ 

คา่ใช้จา่ยในการเดนิทาง
ไปราชการ    
- 
เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยใน
การเดนิทางไปราชการสํ
าหรบัเบี้ยเล้ียง 
คา่พาหนะ 
คา่ทีพ่กัและคา่ใช้จา่ยอืน่
ๆ 
ในการเดนิทางไปราชกา
ร 
หรืออบรมสมัมนาของพ
นกังานเทศบาลและพนกั
งานจา้ง ตามภารกจิ 
ปรากฎในแผนงานบรหิา
รงานท ั่วไป 
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    จาํนวน   55,000  บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    จาํนวน   5,000  บาท 
 
 
 
 

    จาํนวน   10,000  บาท 
 
 
 
 

     จาํนวน   5,000  บาท 
 
 
 

    จาํนวน   40,000  บาท 
 
    จาํนวน   5,000  บาท 
 
 
 
 
 

    จาํนวน   30,000  บาท 
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คา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซม             จาํนวน  
5,000   บาท  
- เพือ่จา่ยเป็นคา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซมครุภณัฑ ์เชน่ รถ 
จกัรยานยนต ์เครือ่งคอมพวิเตอร์, เครือ่งปริน้เตอร์ และครุภณัฑ ์
อืน่ๆ ของกองคลงั ปรากฎในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป 

 

- เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุสาํนกังาน เชน่ แฟ้ม ปากกา 
กระดาษดนิสอ ตรายาง คลปิ เทปกาวชนิดตา่งๆ 
แบบพมิพ ์ใบเสร็จ สมุดบญัชีตา่งๆ 
หมกึเครือ่งถา่ยเอกสาร เครือ่งคดิเลข ฯลฯ 
ปรากฎในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป 

วสัดุคอมพวิเตอร์       จาํนวน   30,000  
บาท 
- เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซื้อวสัดคุอมพวิเตอร์ เช่น ตลบัผงหมกึสาํหรบั  
คอมพวิเตอร์แบบเลเซอร์ แผน่กรองแสง กระดาษตอ่เน่ือง แป้น 
พมิพ์เครือ่งสาํรองไฟ ฯลฯ 
ปรากฎในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป 

งบลงทุน       รวม 2,500   บาท 
  คา่ครุภณัฑ ์       รวม 2,500   บาท 
    ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์หรืออเิล็กทรอนิกส์ 
เครือ่งสาํรองไฟฟ้า ขนาด 800 Va    จาํนวน 2,500 บาท  
เครือ่งสาํรองไฟฟ้า ขนาด 800 Va จาํนวน 2,500 บาท 
คุณลกัษณะพื้นฐาน 
- มีกาํลงัไฟฟ้าดา้นนอกไมน้่อยกวา่ 800 Vเ (480 Wเtts) 
- สามารถสาํรองไฟฟ้าไดไ้มน้่อยกวา่ 15 นาที*เกณฑ์ ราคากลาง 
และคุณลกัษณะราคามาตรฐานครุภณัฑ ์ณ พฤษภาคม 2563 
ปรากฎในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป 
 
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 379,320   

บาท 
งบบุคลากร รวม 379,320   

บาท 
เงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ) รวม 379,320   

บาท 
เงนิเดือนขา้ราชการ หรือพนกังานสว่นทอ้งถิน่ จาํนวน 379,320   

บาท 
- เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดือนของพนกังานเทศบาลและจา่ยเป็นคา่ปรบั 

คา่วสัด ุ     รวม 60,000   
บาท 

วสัดุสาํนกังาน  จาํนวน 30,000   
บาท 
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ปรุงเงนิเดือนประจาํ 
จาํนวน 1 อตัราตาํแหน่ง นกัวชิาการตรวจสอบภายใน เป็นไป  
ตามพระราชบญัญตัแิละหนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี  
1)พระราชบญัญตัริะเบียบบรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2542 
2)หนงัสือสาํนกังาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต.ทีม่ท 0809.2/ว 138 ลงวนัที ่30 
ธนัวาคม 2558 
ปรากฎในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป 
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แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 

 
งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั รวม 1,072,140   

บาท 
งบบุคลากร รวม 982,140   

บาท 
เงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ) รวม 982,140   

บาท 
เงนิเดือนขา้ราชการ หรือพนกังานสว่นทอ้งถิน่ จาํนวน 313,440   

บาท 
- เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดือนของพนกังานเทศบาลและจา่ยเป็นคา่ปรบั 
ปรุงเงนิเดือนประจาํ 
จาํนวน 1 อตัราตาํแหน่ง เจา้พนกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
เป็นไปตามพระราชบญัญตัแิละหนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี  
1)พระราชบญัญตัริะเบียบบรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2542 
2)หนงัสือสาํนกังาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต.ทีม่ท 0809.2/ว 138  
ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558 ปรากฎในแผนงานการรกัษาความสงบภายใน 

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง       จาํนวน   
635,280  บาท  
- เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งพนกังานจา้งตามภารกจิ และพนกังานจา้งท ั่ว 
ไป จาํนวน 4 อตัรา 
เป็นไปตามพระราชบญัญตัแิละหนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี  
1)พระราชบญัญตัริะเบียบบรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2542 
2)หนงัสือสาํนกังาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต.ทีม่ท 0809.2/ว 138  
ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558 ปรากฎในแผนงานการรกัษาความสงบภายใน 

เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนกังานจา้ง      จาํนวน   
33,420  บาท 
- เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่พนกังานจา้งตามภารกจิ และพนกังานจา้งท ั่ว 
ไปเช่น เงนิเพิม่คา่ครองชีพชั่วคราว จาํนวน 4 อตัรา 
เป็นไปตามพระราชบญัญตัแิละหนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี  
1)พระราชบญัญตัริะเบียบบรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2542 
2)หนงัสือสาํนกังาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต.ทีม่ท 0809.2/ว 138  
ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558 ปรากฎในแผนงานการรกัษาความสงบภายใน 
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งบดาํเนินงาน รวม 60,000   

บาท 
คา่ตอบแทน รวม 20,000   

บาท 
 
คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งคก์ร
ปกครองสว่น ทอ้งถิน่ 
- เพือ่จา่ยเป็นเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ 
สาํหรบั พนกังานเทศบาลและพนกังานจา้ง
 และคา่ตอบแทนคณะ กรรมการการจดัซื้อจดัจา้ง 
และควบคุมงานกอ่สรา้งคา่ตอบแทน การส ั่งใช้ อปพร. 
อสม. เจา้หน้าทีต่าํรวจ เจา้หน้าทีท่หาร 
กาํนนั,ผูใ้หญบ่า้นหรือบุคคลอืน่ตามคาํส ั่งเทศบาลตาํบล 
หนองนกทาคา่ตอบแทนคณะกรรมการสอบสวน 
คา่ตอบแทนผู ้แทนชุมชนที่ไดร้บัการแตง่ต ัง้จาก 
ทต.หนองนกทา ใหร้ว่มเป็น คณะกรรมการจดัซื้อจดัจา้ง 
เงนิสมนาคุณวทิยากรในการฝึก อบรม ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบยีบ และหนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี 
1) 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิคา่ใช้จา่ยใหแ้
ก ่
อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่
วนทอ้ง ถิน่ พ.ศ. 2560) 
2) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดว่นมาก ที ่0808.2/ว 
7271 ลง วนัที2่6 ธนัวาคม 2560 
ปรากฎในแผนงานการรกัษาความสงบภายใน 

       จาํนวน 20,000 
บาท 
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คา่ใช้สอย         รวม 40,000    
บาท 

รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยงบราย จา่ยอืน่ ๆ 

โครงการป้องกนัและลดอุบตัเิหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
ปีใหมแ่ละ     
ช่วงเทศกาลสงกรานต์  
- 
เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการดาํเนินการโครงการป้องกนัแ
ละลด 
อุบตัเิหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหมแ่ละช่วงเทศกาลสง
กรานต ์
- เป็นไปตามระเบยีบ หนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี 
1) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 3892  
ลงวนัที ่28 มถิุนายน 2562 
2) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีสุ่ดที ่
มท 0810.4/ว 4202 
ลงวนัที ่25ธนัวาคม 2561 
3) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีสุ่ด ที ่
มท 0810.4/ว 1123  
ลงวนัที ่9 เมษายน 2563 
4) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีสุ่ด ที ่
มท 0810.4/ว 1694  
ลงวนัที ่2 เมษายน 2564 
ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่ (2561 – 2565) หน้าที ่
...120.. ลาํดบัที ่....10.... 
ปรากฎในแผนงานการรกัษาความสงบภายใน 

 

   จาํนวน   40,000  
บาท 
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-

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซื้อเลือ่ยโซย่นต ์ขนาดไมต่ํ่าากวา่ 1.5 แรง มา้ จาํนวน 1 เครือ่ง 
คุณลกัษณะดงัน้ี 
-เครือ่งยนต์เบนชนิ 2 จงัหวะ สูบเดยีว มีกาํลงัแรงมา้ไมต่ํ่า กวา่ 1.5 แรงมา้ 
-บาร์โวไ่มน้่อยกวา่ 12 น้ิว 
-เหตุผลทีจ่ดัซื้อนอกเหนือจากบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์เน่ืองจากไม ่ 
มีในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ และหน่วยงานมีความจาํเป็นที ่ 
จะตอ้งใช้เลือ่ยยนต์ ทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสมกบัการใช้งานของ  
หน่วยงานจงึต ัง้จา่ยตามราคาซ้ือขายในทอ้งถิน่ตามทีเ่สนอมาน้ี  
ปรากฎในแผนงานการรกัษาความสงบภายใน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงานการศกึษา 
 

งบลงทุน รวม 30,000  
บาท 

คา่ครุภณัฑ ์ รวม 30,000  
บาท 

ครุภณัฑก์อ่สรา้ง 

เลือ่ยโซย่นต์ ขนาดไมต่ํ่ากวา่ 1.5 แรงมา้ 

 

จาํนว
น 

 

30,000  
บาท 
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งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา รวม 1,140,360   
บาท 

งบบุคลากร รวม   980,360    
บาท 

เงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ) รวม    980,360    
บาท 

เงนิเดือนขา้ราชการ หรือพนกังานสว่นทอ้งถิน่ จาํนว
น 

   888,360    
บาท 

- เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดือนใหพ้นกังานเทศบาลตาํแหน่งตา่งๆ 
รวมท ัง้เงนิปรบัปรุงเงนิเดือน 
สาํหรบัพนกังานเทศบาลทีจ่ะเลือ่นข ัน้เงนิ เดือนกรณีพเิศษ และพนกังานเทศบาล 
ทีจ่ะไดเ้ลือ่นระดบัใน ระหวา่งปี 2565 จาํนวน 3 
ตาํแหน่งเป็นไปตามพระราชบญัญตั ิ 
และหนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี  
1)พระราชบญัญตัริะเบียบบรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2542 
2)หนงัสือสาํนกังาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต.ทีม่ท 0809.2/ว 138 ลงวนัที ่30 
ธนัวาคม 2558 
ปรากฎในแผนงานการศกึษา 

เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของขา้ราชการ หรือพนกังานสว่นทอ้งถิน่   
 จาํนวน   50,000   บาท  
- เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่ตา่งๆ ของพนกังานเทศบาล เชน่ เงนิเพิม่  
คา่ครองชีพชั่วคราว เงนิเพิม่คุณวุฒ,ิเงนิเพิม่พเิศษสาํหรบัการสูร้บ  
(พ.ส.ร.) เป็นตน้ จาํนวน 3 ราย เป็นไปตามพระราชบญัญตัแิละ หนงัสือส ั่งการ 
ดงัน้ี  
1)พระราชบญัญตัริะเบียบบรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2542 
2)หนงัสือสาํนกังาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต.ทีม่ท 0809.2/ว 138 ลงวนัที ่30 
ธนัวาคม 2558 
ปรากฎในแผนงานการศกึษา 

เงนิประจาํตาํแหน่ง        จาํนวน
 42,000 บาท 
- เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจาํตาํแหน่งพนกังานเทศบาล ตาํแหน่ง 
ผูอ้าํนวยการกองการศกึษา  
จาํนวน 1 อตัรา เป็นไปตามพระราช บญัญตัแิละหนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี  
1)พระราชบญัญตัริะเบียบบรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2542 
2)หนงัสือสาํนกังาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต.ทีม่ท 0809.2/ว 138 ลงวนัที ่30 
ธนัวาคม 2558 
ปรากฎในแผนงานการศกึษา 

งบดาํเนินงาน         รวม
 160,000 บาท 
    คา่ตอบแทน         รวม
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 60,000 บาท 

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งคก์
รปกครองสว่น ทอ้งถิน่     
 จาํนวน 20,000 บาท 
- เพือ่จา่ยเป็นเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณี 
พเิศษ สาํหรบั พนกังานเทศบาลและพนกังานจา้ง ฯลฯ 
ปรากฎในแผนงานการศกึษา 
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คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ     จาํนวน
  10,000   บาท 
- เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ  
ของพนกังานเทศบาล และพนกังานจา้งในสงักดักองการศกึษาที ่ 
ปฏบิตังิาน นอกเวลาราชการตามคาํส ั่งเทศบาล ปรากฎในแผนงานการศกึษา 

คา่เช่าบา้น         จาํนวน   
20,000  บาท 
- เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่เช่าบา้นใหก้บัพนกังานเทศบาลซึง่มีสทิธไิดร้บั  
ตามระเบียบทางราชการ ปรากฎในแผนงานการศกึษา 

เงนิช่วยเหลือการศกึษาบุตร 
   เงนิช่วยเหลือการศกึษาบุตรขา้ราชการ/พนกังาน/ลูกจา้งประจาํ  
 จาํนวน  10,000  บาท  
- เพือ่จา่ยเป็นคา่ช่วยเหลือการศกึษาบุตรของพนกังานเทศบาล  
และซึง่มีสทิธไิดร้บั ตามระเบียบทางราชการปรากฎในแผนงานการศกึษา 

คา่ใช้สอย         รวม 40,000 
บาท 
  รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 
    คา่จา้งเหมาบรกิารตา่ง ๆ       จาํนวน  
10,000  บาท 
-เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบรกิารตา่งๆ เชน่ คา่ถา่ยเอกสาร,คา่ตดิ  
ต ัง้ไฟฟ้า,คา่ตดิต ัง้ประปา ฯลฯ เป็นตน้ ปรากฎในแผนงานการศกึษา 

รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยงบราย จา่ยอืน่ ๆ 
   คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ      จาํนวน    
30,000   บาท  
- เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการสาํหรบัเป็นคา่ ลงทะเบยีน, 
คา่เบี้ยเล้ียง,คา่พาหนะ,คา่ทีพ่กัและคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ในการเดนิทางไปราชการ 
ของพนกังานเทศบาล,พนกังานจา้งเป็นไปตามระเบียบหนงัสือส ั่งการ  
ปรากฎในแผนงานการศกึษา 

คา่วสัด ุ          รวม
 60,000   บาท 
   วสัดุสาํนกังาน        จาํนวน   
20,000  บาท 
- เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซื้อวสัดุสาํนกังาน เช่น ปากกา ดนิสอ กระดาษ  
ไมบ้รรทดั เกา้อี้ ตา่งๆ โตะ๊ ตา่งๆ ยางลบคลปิ กาว แฟ้ม สมุดประวตัขิา้ราชการ  
แบบพมิพ ์เทปพีวีซี แบบใส ตรายาง ซอง ธงชาต ิภาพ เขยีน แผนที ่ 
น้ําดืม่สาํหรบับรกิารประชาชนในสาํนกังาน กุญแจ เป็นตน้ 
ปรากฎในแผนงานการศกึษา 
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วสัดุไฟฟ้าและวทิย ุ        จาํนวน  
10,000  บาท 
- เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซื้อวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ เช่น สายอากาศ หรือเสา  
อากาศสาํหรบัวทิยุ,เครือ่งรบัโทรทศัน์,จานรบัสญัญาณดาวเทยีม, 
โคมไฟฟ้าพรอ้มขา,หมอ้แปลง ไฟฟ้า,ลาํโพง,ไมโครโฟน,หลอดไฟฟ้า, 
สายไฟฟ้า,เครือ่งสง่ สญัญาณอนิเตอร์เน็ตแบบไรส้าย (Wifi) ฯลฯ  
ปรากฎในแผนงานการศกึษา 
 
 
 
วสัดุกอ่สรา้ง        จาํนวน   10,000   
บาท 
- เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซื้อวสัดกุอ่สรา้ง เชน่ ไมต้า่งๆ,น้ํามนั ทา,ไม,้ทนิเนอร์,สี  
แปรงทาสี,ปนูซีเมนต์,ปนูขาว,อฐิ,ซีเมนต์ บล็อก,กระเบื้อง,สงักะสี,ตะปู,คอ้น, 
คีม,ชะแลง,จอ บ,เสยีม,สิว่,ขวาน,สวา่น,เลือ่ย,เหล็กเสน้,ทอ่บาดาล,ทอ่น้ําและ  
อุปกรณ์ ประปา,ทอ่ตา่งๆ,โถสว้ม,อา่งลา้งมือตลบัเมตร,ลูกดิง่  เป็น ตน้ ฯลฯ 
ปรากฎในแผนงานการศกึษา 

วสัดุคอมพวิเตอร์        จาํนวน   20,000   
บาท 
- เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซื้อวสัดคุอมพวิเตอร์ เช่นอุปกรณ์บนัทกึ ขอ้มูล, 
ตลบัผงหมกึสาํหรบัเครือ่งพมิพ์แบบเลเซอร์,แผน่กรอง แสง,เมนบอร์ด,เมาส์, 
เครือ่งกระจายสญัญาณ,แป้นพมิพ์ ฯลฯ เป็น ตน้ 
ปรากฎในแผนงานการศกึษา 
 
งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา 
งบบุคลากร 

 รวม 
รวม 

8,405,330  
บาท 
3,919,920  
บาท 

   เงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ) 

เงนิเดือนขา้ราชการ หรือพนกังานสว่นทอ้งถิน่ 

 รวม 

จาํนวน 

3,919,920  
บาท 

2,636,880  
บาท 

- เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดือนของพนกังานครูเทศบาล จาํนวน 7 อตัรา  
รวมท ัง้ เงนิปรบัปรุงเงนิเดือนสาํหรบัพนกังานครูเทศบาล  
ทีจ่ะเลือ่นข ัน้เงนิเดือนกรณีพเิศษ และทีจ่ะไดเ้ลือ่นระดบัใน ระหวา่งปี 2565 ดงัน้ี 
ตาํแหน่ง ครู อตัราเงนิเดือน คศ.2 จาํนวน 5 ราย ตาํแหน่ง ครู 
อตัราเงนิเดือน คศ.1  
จาํนวน 2 ราย เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิงนิเดือน 
เงนิวทิยฐานะและเงนิประจาํ  
ตาํแหน่งขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา พ.ศ.2547 แกไ้ขเพิม่เตมิ 
(ฉบบัที ่3)  
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พ.ศ.2558 ปรากฎในแผนงานการศกึษา 

เงนิวทิยฐานะ        จาํนวน     
210,000    บาท 
- เพือ่จา่ยเป็นเงนิวทิยฐานะของพนกังานครูเทศบาลวทิยฐานะครู  
ชํานาญการ จาํนวน 5 อตัรา เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิงนิเดือน  
เงนิวทิยฐานะและเงนิประจาํตาํแหน่งขา้ราชการครูและ บคุลากรทางการศกึษา  
พ.ศ.2547 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่3) พ.ศ.2558ปรากฎในแผนงานการศกึษา 

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง       จาํนวน   
989,040   บาท 
1. เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนใหแ้กพ่นกังานจา้งตาม ภารกจิ  
ตาํแหน่ง ผูดู้แลเด็ก (ทกัษะ) จาํนวน 4 อตัรา  
2. เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนใหแ้กพนกังานจา้งท ั่วไป  
ตาํแหน่ง (ผูดู้แลเด็ก) ท ั่วไป จาํนวน 3 อตัรา ปรากฎในแผนงานการศกึษา 

เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนกังานจา้ง      จาํนวน  
84,000  บาท 
- เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่คา่ครองชีพชั่วคราวใหแ้กพ่นกังานจา้งตามภารกจิ (ทกัษะ)  
จาํนวน 2 ตาํแหน่ง พนกังานจา้งท ั่วไป จาํนวน 3 ตาํแหน่ง 
ปรากฎในแผนงานการศกึษา 
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- 

เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบรกิารงานดูแลเด็กและงานท ั่ว ไป จาํนวน 2 ราย  
คา่จา้งเหมาบรกิารรายละ 7,000บาท/เดือน จาํนวน 12 เดือน  
โดยปฏบิตัหิน้าทีป่ระจาํศนูย ์พฒันาเด็กเล็กบา้นหนองนกทา จาํนวน 1 ราย  
และศูนย์พฒันา เด็กเล็กบา้นโนนศลิา จาํนวน 1 ราย ปรากฎในแผนงานการศกึษา 

รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยงบราย จา่ยอืน่ ๆ 
โครงการจดังานวนัเด็กแหง่ชาต ิ       จาํนวน
   10,000   บาท  
- เพือ่ใช้จา่ยตามโครงการจดังานวนัเด็กแหง่ชาตขิองเทศบาลตาํบล 
หนองนกทา ประจาํปีงบประมาณ 2565 เป็นไปตามระเบยีบและ 
หนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี 
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบกิจา่ยคา่ใช้จา่ยใน  
การจดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬาและการสง่นกักฬีาเขา้รว่มการ  
แขง่ขนักฬีาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559  
2)หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว5547 ลงวนัที ่28 กนัยายน 2561 
ปรากฎในแผนงานการศกึษา 

โครงการสนบัสนุนคา่ใช้จา่ยการบรหิารสถานศกึษา    จาํนวน
   586,530   บาท  
- เพือ่สนบัสนุนคา่อาหารกลางวนัใหก้บัเด็กในศูนยพ์ฒันาเด็ก 
เล็ก ในสงักดัเทศบาลตาํบลหนองนกทา จาํนวน 6 
แหง่ จาํนวน เด็ก 114 คนๆละ 21 บาท จาํนวน 245 วนั แยกเป็น 
-ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นหนองนกทา จาํนวน  27 คน 
-ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นนาสะแบง จาํนวน 18  คน 
-ศูนย์พฒันาเด็กเล็กวดัคีรีบรรพต จาํนวน  31  คน 
-ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นป่าติว้ จาํนวน  15  คน 
-ศูนย์พฒันาเด็กเล็กวดันาฬกิาวาส จาํนวน 13  คน 
-ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นโนนศลิา จาํนวน 10  คน  
เป็นไปตามระเบยีบและหนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี  
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยรายไดแ้ละการจา่ยเงนิของ  
สถานศกึษาสงักดัองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2562  
2)หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0816.2/ ว 2786  
ลงวนัที ่8 พฤษภาคม 2562 ปรากฎในแผนงานการศกึษา 
 
 

งบดาํเนินงาน รวม 2,351,810   
บาท 

คา่ใช้สอย รวม 1,087,150   
บาท 

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 
  คา่จา้งเหมาบรกิารงานดูแลเด็กและงานท ั่วไป 

 
จาํนวน 

 
  168,000    
บาท 
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โครงการสนบัสนุนคา่ใช้จา่ยการบรหิารสถานศกึษา 
(คา่จกัการเรียน การสอนรายหวั ) 
- เพือ่สนบัสนุนคา่จดัการเรียนการสอน(รายหวั) 
ใหก้บัเด็กในศูนย์ พฒันาเด็กเล็ก 
ในสงักดัเทศบาลตาํบลหนองนกทา จาํนวน 6 แหง่ 
จาํนวนเด็ก 114 คนๆละ 1,700 บาท แยกเป็น 
-ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นหนองนกทา จาํนวน 27 คน 
-ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นนาสะแบง จาํนวน 18 คน 
-ศูนย์พฒันาเด็กเล็กวดัคีรีบรรพต จาํนวน 31 คน 
-ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นป่าติว้ จาํนวน 15 คน 
-ศูนย์พฒันาเด็กเล็กวดันาฬกิาวาส จาํนวน 13 คน 
-ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นโนนศลิา จาํนวน 10 คน 
เป็นไปตามระเบยีบและหนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี  
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยรายไดแ้ละการจา่ยเ
งนิของ สถานศกึษาสงักดัองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
พ.ศ.2562  
2)หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0816.2/ 
ว 2786 ลงวนัที ่8 พฤษภาคม 2562 
ปรากฎในแผนงานการศกึษา 

โครงการสนบัสนุนคา่ใช้จา่ยการบรหิารสถานศกึษา ( 
คา่จดัการศกึษา )        
 จาํนวน  128,820  บาท                   
- 
เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการจดัการศกึษาสาํหรบัศนูยพ์ฒั
นาเด็ก เล็ก(ศพด.) 
ในอตัราและจาํนวนไมเ่กนิทีก่รมสง่เสรมิการปกครอง 
ทอ้งถิน่จดัสรรให ้
-คา่จดักจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 114 คนๆละ 430 
บาท เป็นเงนิจาํนวน 49,020 บาท 
-คา่เครือ่งแบบนกัเรียน 114 คนๆละ 300 บาท 
เป็นเงนิจาํนวน 34,200 บาท 
-คา่หนงัสือเรียน 114คนๆละ 200 บาท เป็นเงนิจาํนวน 
22,800 บาท 
-คา่อุปกรณ์การเรียน 114คนๆละ 200 บาท เป็นเงนิ 
จาํนวน 22,800 บาท 
เป็นไปตามระเบยีบและหนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี 
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยรายไดแ้ละการจา่ยเ
งนิของ สถานศกึษาสงักดัองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
พ.ศ.2562 2)หนงัสือกระทรวงมหาดไทย  
ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0816.2/ ว 2786 ลงวนัที ่8 พฤษภาคม 
2562 

ปรากฎในแผนงานการ
ศกึษา 
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         จาํนวน 193,800  บาท 
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 คา่วสัด ุ  รวม 1,264,660   
บาท 

วสัดุงานบา้นงานครวั  
 

จาํนวน 1,264,660   
บาท 

1.1 คา่จดัซื้ออาหารเสรมิ(นม)      ต ัง้ไว ้1,032,870    
บาท 
- เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซื้ออาหารเสรมิ(นม) ใหก้บัโรงเรียน สงักดั สพฐ.  
จาํนวน 5 โรงเรียน จาํนวนไมน้่อยกวา่ 132,080 กลอ่งๆละไมเ่กนิ 7.82 บาท  
(จาํนวนเด็ก 508 คน) จาํนวนวนั เรียน 260 วนั แยกเป็น 
-โรงเรียนบา้นหนองนกทา จาํนวน 92 คน 
-โรงเรียน ตชด.ทองพูนพทิยา จาํนวน 128 คน 
-โรงเรียนบา้นนายูง  จาํนวน 185 คน 
-โรงเรียนบา้นป่าติว้  จาํนวน 64 คน 
-โรงเรียนบา้นโนนสูง  จาํนวน 39 คน  
ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุน ปรากฏในแผนงานการศกึษา งานระดบั 
กอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา 

1.2 คา่จดัซื้ออาหารเสรมิ(นม)       ต ัง้ไว้
 231,790   บาท 
- เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซื้ออาหารเสรมิ(นม) ใหก้บัศูนยพ์ฒันาเด็ก  
เล็กสงักดัเทศบาลตาํบลหนองนกทา จาํนวน 6 แหง่ จาํนวนไม ่น้อย 29,640 
กลอ่งๆละ  
ไมเ่กนิ 7.82 บาท (จาํนวนเด็ก 114 คน) จาํนวนวนัเรียน 260 วนั แยกเป็น 
-ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นหนองนกทา  จาํนวน 27 คน 
-ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นนาสะแบง จาํนวน 18 คน 
-ศูนย์พฒันาเด็กเล็กวดัคีรีบรรพต จาํนวน 31 คน 
-ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นป่าติว้ จาํนวน  15 คน 
-ศูนย์พฒันาเด็กเล็กวดันาฬกิาวาส จาํนวน 13 คน 
-ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นโนนศลิา จาํนวน 10 คน ปรากฎในแผนงานการศกึษา 

 
 
 
 
 
 
- 

เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนอาหารกลางวนัใหก้บัโรงเรียนใน สงักดั สพฐ.  
จาํนวน 5 แหง่ จาํนวนเด็ก 508 คนคนๆ ละ 21 บาท จาํนวน 200 วนั แยกเป็น 
-โรงเรียนบา้นหนองนกทา จาํนวน 92 คน 
-โรงเรียน ตชด.ทองพูนพทิยา จาํนวน 128 คน 
-โรงเรียนบา้นนายูง จาํนวน 185 คน 
-โรงเรียนบา้นป่าติว้ จาํนวน 64 คน 

งบเงนิอดุหนุน รวม 2,133,600   
บาท 

เงนิอุดหนุน รวม 2,133,600   
บาท 

เงนิอุดหนุนสว่นราชการ 
   เงนิอดุหนุนสาํหรบัสนบัสนุนอาหารกลางวนั 

 
จาํนว
น 

 
2,133,600   
บาท 
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-โรงเรียนบา้นโนนสูง จาํนวน 39 คน ปรากฎในแผนงานการศกึษา 



วนัทีพ่มิพ์ : 
7/9/2564 17:28:14 

หน้า : 46/53 
 

 
แผนงานสาธารณสุข 

 
งานบรกิารสาธารณสุขและงานสาธารณสขุอืน่ รวม 600,000 

บาท 
งบดาํเนินงาน รวม 340,000 

บาท 
คา่ตอบแทน รวม 120,000 

บาท 
 
คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งคก์รป
กครองสว่นทอ้งถิน่ 
- 
เพือ่จา่ยเป็นเงนิประโยชน์ตอบแทนคา่ป่วยการชดเชยการ
งานหรือ เวลาทีเ่สยีไปใหแ้กอ่าสาสมคัรบรบิาลทอ้งถิน่ 
ผูป้ฏบิตัหิน้าทีใ่น 
การดูแลผูสู้งอายุทีมี่ภาวะพึง่พงิในเขตพืน้ที ่จาํนวน 2 
อตัรา 
- เป็นไปตามระเบยีบ และหนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี  
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยอาสาสมคัรบรบิาลท้
องถิน่ 
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่และการเบกิคา่ใช้จา่ย 
พ.ศ. 2562  
2) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 
0819.2/ว 6290 ลงวนัที ่18 ตุลาคม 2562 
3) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท.0819.2/ว0803 
ลงวนัที ่6 กุมภาพนัธ์ 2563 
4) หนงัสือกระทรวงมหาดไทยดว่นทีส่ดุ ที ่มท 
0819.2/ว2318 ลง วนัที ่21เมษายน 2564 
ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข 
 

- 
เพือ่จา่ยเป็นคา่ดาํเนินโครงการฉีดวคัซนีป้องกนัโรคพษิสุ
นขับา้ในเขตพื้นทีต่าํบลหนองนกทา ประจาํปี 2565 
- เป็นไปตามระเบยีบ หนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี 

1) 
ระเบียบกระทรวงมหาด
ไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยใน
การจดัสวสัดภิาพสตัว์ข
ององค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2562 
2) 
หนงัสือกระทรวงมหาด
ไทย ดว่นมาก ที ่มท 
0810.5/ว 0120 
ลงวนัที ่12มกราคม 
2560 
3) 
หนงัสือกรมสง่เสรมิการ
ปกครองทอ้งถิน่ 
ดว่นมาก ที ่มท 
0810.5/ว 1042  
ลงวนัที ่10 เมษายน 
2561 
4) 
หนงัสือกรมสง่เสรมิการ

ปกครองทอ้งถิน่ 
ดว่นมาก ที ่มท 
0810.5/ว 1175  
ลงวนัที ่25เมษายน 

คา่ใช้สอย รวม 120,000  
บาท 

รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษ
ณะรายจา่ยงบราย 
จา่ยอืน่ ๆ 

  

โครงการฉีดวคัซนีป้องกนัโรคพษิสุนขับา้ จาํนว
น 

   40,000  
บาท 
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2561 
5) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่
มท 0810.5/ว 2072  
ลงวนัที ่5กรกฎาคม2561 
6) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่
มท 0810.5/ว 4052  
ลงวนัที ่14ธนัวาคม2561 
7) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่
มท 0808.2/ว 827 
ลงวนัที ่1 มนีาคม2562 ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่ 
(2561 – 2565) หน้าที ่94 ลาํดบัที ่17 
จาํนวน  120,000  บาท 
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โครงการป้องกนัและระงบัโรคตดิตอ่      จาํนวน   
40,000  บาท  
- เพือ่จา่ยเป็นคา่ดาํเนินการตามโครงการป้องกนัและระงบัโรค 
ตดิตอ่ในเขตพืน้ทีต่าํบลหนองนกทา ประจาํปี 2565 
-เป็นไปตามระเบียบ หนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี  
1)หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ ทีม่ท0808.2/ว2120 ลง วนัที ่9 เมษายน 
2563 
2)หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ทีม่ท 0819.3/ว1375 
ลงวนัที ่8 พฤษภาคม 2563  
3)หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ทีม่ท 0808.2/ว1433 
ลงวนัที ่14 พฤษภาคม 2563  
4)หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ทีม่ท 0808.2/ว2787 
ลงวนัที ่15 พฤษภาคม 2563  
5)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิใช้จา่ยในการบรหิาร 
งานขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2562 ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่ 
(2561 – 2565) ฉบบัเพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่1 พ.ศ.2563 หน้าที ่7 ลาํดบัที ่
2 
 
โครงการรณรงค์และป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก จาํนวน 40,000 บาท  
- เพือ่จา่ยเป็นคา่ดาํเนินโครงการป้องกนัและควบคุมไขเ้ลือดออก ประจาํปี 2565 
- เป็นไปตามระเบยีบ หนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ยคา่ใช้จา่ยใน  
การจดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬาและ การสง่นกักฬีาเขา้รว่มการแขง่ขนักีฬาของ  
อปท. พ.ศ. 2557  
2) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 3886 ลงวนัที ่28 
มถิุนายน2562 
ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่ (2561 – 2565) หน้าที ่91 ลาํดบัที ่2 

 
 
 
- 

เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุวทิยาศาสตร์ หรือการแพทย์ รายละเอียดดงัน้ี 
- เครือ่งวดัอุณหภมูดิจิติอลแบบอนิฟาเรดพรอ้มขาต ัง้ 
- เจลแอลกอฮอล์ฆา่เช้ือโรค 
- ถุงมือยางทางการแพทย ์
- หน้ากากอนามยัทางการแพทย์ แบบ 3 ชัน้ 
- เครือ่งพน่ละอองฝอยฆา่เช้ือ 
- ชุดป้องกนัโรค PPข 
- น้าํยาฆา่เช้ือ 
- น้ากาก 3M-ก-95 แบบมีฟิลเตอร์ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบยีบหนงัสือส ั่งการดงัน้ี  
1)หนงัสือกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการบรหิาร 

คา่วสัด ุ รวม 100,000  
บาท 

วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ จาํนว
น 

100,000  
บาท 
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องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2562  
2)พระราชบญัญตักิารจดัซื้อจดัจา้งและการบรหิารพสัดุภาครฐั พ.ศ. 2560 
ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข 
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งบเงนิอดุหนุน        รวม 260,000  
บาท 
  เงนิอุดหนุน        รวม 260,000  
บาท 
   เงนิอดุหนุนองค์กรประชาชน 
อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้นสาํหรบัการดาํเนินงานตาม
แนวทาง พระราชดาํรดิา้นสาธารณสขุ 
- เพือ่อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น 
ในพืน้ทีต่าํบลหนองนก ทา 
เพือ่ขบัเคลือ่นโครงการพระราชดาํรดิา้นสาธารณสุข 
ในกจิกรรมตา่งๆ ใหม้ีความเหมาะ 
สมกบัปญัหาและบรบิทของพื้นที ่
เช่นคา่ใช้จา่ยในการพฒันา 
ศกัยภาพดา้นสาธารณสขุของประชาชน 
ในการเพิม่พนูความรู ้ความสามารถ ทกัษะของประชาชน 
คา่ใช้จา่ยสาํหรบัคา่ อบรม การประชุม การสมัมนา 
การรณรงค์ การเผยแพร ่การ ประชาสมัพนัธ ์
หรือกจิกรรมอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัภารกจิ 
- เป็นไปตามระเบยีบ หนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี 
1) 
ประกาศคณะกรรมการกระจา่ยอาํนาจใหแ้กอ่งคก์รปกคร
อง สว่นทอ้งถิน่ เรือ่ง 
หลกัเกณฑก์ารจดัสรรเงนิอดุหนุนท ั่วไปใหแ้ก ่
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ลงวนัที ่30 ตุลาคม 2563 
2) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 
0810.8/ว4002 ลงวนัที ่25 ธนัวาคม 2563 

จาํนวน 260,000 
บาท 
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แผนงานสงัคมสงเคราะห ์
 

งานสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห์ รวม 611,840 
บาท 

งบบุคลากร รวม 591,840 
บาท 

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ˚า) รวม 591,840 
บาท 

เงนิเดือนขา้ราชการ หรือพนกังานสว่นทอ้งถิน่ จาํนวน 342,840 
บาท 

- เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดือนพนกังานเทศบาล และจา่ยเป็นคา่ปรบัปรุง  
เงนิเดือนประจาํปี จาํนวน 1 อตัราตาํแหน่ง นกัพฒันาชุมชน 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิและหนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี 
1) พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 
2)หนงัสือสาํนกังาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138 ลงวนัที ่30 
ธนัวาคม 2558 
ปรากฎในแผนงานสงัคมสงเคราะห ์

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง       จาํนวน   
249,000   บาท  
- เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งพนกังานจา้งตามภารกจิ และพนกังานจา้งท ั่ว 
ไปจาํนวน 1 อตัรา ตาํแหน่ง ผูช้่วยนกัพฒันาชุมชน 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิและหนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี 
1) พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 
2)หนงัสือสาํนกังาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138 ลงวนัที ่30 
ธนัวาคม 2558 

งบดาํเนินงาน รวม 20,000 
บาท 

คา่ใช้สอย รวม 20,000 
บาท 

รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษ
ณะรายจา่ยงบราย 
จา่ยอืน่ ๆ 

  

โครงการสงเคราะห์ผูด้อ้ยโอกาส ผูย้ากไร ้
และผูป้ระสบสาธารณภยั 

จาํนวน 20,000 
บาท 

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยตามโครงการสงเคราะห์ผูด้อ้ยโ
อกาสผูย้ากไรแ้ละผูป้ระสบสาธารณภยั 
ของเทศบาลตาํบลหนองนกทา 
- เป็นไปตามระเบยีบ หนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี 
1) 
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แผนงานเคหะและชุมชน 
 

งานกาํจดัขยะมูลฝอยและสิง่ปฏกิูล     รวม 380,000   
บาท  
 งบดาํเนินงาน        รวม 380,000   
บาท 
  คา่ใชส้อย        รวม   84,000   บาท 
   รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 
คา่จา้งเหมาบรกิารคนงานท ั่วไป (ประจาํรถขยะ)    จาํนวน    
84,000  บาท  

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการช่
วยเหลือ 
ประชาชนตามอาํนาจหน้าทีข่ององคก์รปกครองสว่นท้
องถิน่ พ.ศ 
. 2560 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที2่)พ.ศ.2561 
2) 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการสง
เคราะห์ 
ผูป่้วยทีย่ากไรข้ององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั 
พ.ศ.2560 
3) 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยรายจา่ยเกีย่วกบัทุ
นการ 
ศกึษาสาํหรบันกัศกึษาและการใหค้วามช่วยเหลือนกัเ
รียน ของ องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2561 
4) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีสุ่ด 
ที ่มท 
.0810.6/ว 24 ลงวนัที ่4 มกราคม2561 
 
 
5) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 
0808.2/ว 1234 ลงวนัที ่7 มีนาคม 2560 
6) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 
0810.7/ว 6768 ลงวนัที ่29 พฤศจกิายน 2560 
7) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 
0810.2/ว 7508 ลงวนัที ่20 ธนัวาคม 2561 
8)หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ ว 
7798 ลงวนัที ่29 ธนัวาคม 2563 
ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่ (2561 – 2565) หน้าที ่
113 ลาํดบั 
ที ่61 ปรากฎในแผนงานสงัคมสงเคราะห ์
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เพือ่จา้งเหมาบรกิารคนงานท ั่วไป จาํนวน 1อตัรา คา่จา้งอตัรา 
เดือนละ 7,000 บาท จาํนวน 12 เดือน ตาํแหน่ง จา้งเหมาบรกิาร 
( คนงานประจาํรถขยะ ) ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน 

คา่วสัด ุ         รวม 296,000   
บาท 
  วสัดุงานบา้นงานครวั       จาํนวน   
296,000   บาท 
- เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซื้อถงัรองรบัขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาลตาํบลหนองนกทา 
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แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนนัทนาการ 

 
งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิน่ รวม 185,000 

บาท 
งบดาํเนินงาน รวม 185,000 

บาท 
คา่ใช้สอย รวม 185,000 

บาท 
รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณ
ะรายจา่ยงบราย 
จา่ยอืน่ ๆ 

  

โครงการเขา้กรรมธรรมะปรวิาสกรรม จาํนวน 50,000 บาท 

เพือ่เป็นคา่ใช้จา่ยในการจดังานประเพณีบญุปรวิาสกรรม  
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วดันาฬกิาวาส หมู ่5 บา้นโนนสูง 
ตาํบลหนองนกทา อาํเภอเขมราฐ จงัหวดั อุบลราชธานี 
-เป็นไปตามระเบียบ หนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ยในการจดังาน  
การแขง่ขนักฬีาและการสง่นกักีฬาเขา้รว่มการแขง่ขนักฬีา ของ อปท.พ.ศ.2559 
2) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5547 ลงวนัที ่28 
กนัยายน 2561 ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่ (2561-2565) หน้า 88 ลาํดบัที ่4  
ปรากฎในแผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนนัทนาการ 
 
โครงการงานประเพณีสรงน้าํพระ (เนาว์น้ํา)    จาํนวน   
20,000   บาท  
- เพือ่เป็นคา่ใช้จา่ยในการจดังานประเพณีสรงน้าํพระ (เนาว์น้าํ)  
สาํนกัสงฆ์ภูอา่ง บา้นหลกัเขต หมู ่9 ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เป็นไปตามระเบยีบ หนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ยในการจดังาน 
การแขง่ขนักฬีาและการสง่นกักีฬาเขา้รว่มการแขง่ขนักฬีา ของ อปท.พ.ศ.2559 
2) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5547 ลงวนัที ่28 กนัยายน 
2561 
ปรากฎในแผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนนัทนาการ 

โครงการจดังานสืบสานประเพณีบุญบ ัง้ไฟ     จาํนวน   
50,000   บาท 
- เพือ่เป็นคา่ใช้จา่ยในการจดังานสืบสานประเพณีบุญบ ัง้ไฟ ประจาํปี 2565  
(บา้นนาสะแบง หมูท่ี ่2) 
-เป็นไปตามระเบียบ หนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี- 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ยในการจดังาน  
การแขง่ขนักฬีาและการสง่นกักีฬาเขา้รว่มการแขง่ขนักฬีา ของ อปท. พ.ศ.2559 
2) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5547 ลงวนัที ่28 กนัยายน 
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2561 
ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) หน้าที ่89 ลาํดบัที ่26 
 
 
 
 
 
 
โครงการประเพณีบุญขา้วจี ่      จาํนวน   
65,000  บาท  
- เพือ่เป็นคา่ใช้จา่ยในการจดังานสืบสานงานประเพณีบุญขา้วจี ่ 
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (หมู ่1-13) 
-เป็นไปตามระเบียบหนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี 
-เป็นไปตามระเบียบ หนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ยในการจดังาน  
การแขง่ขนักฬีาและการสง่นกักีฬาเขา้รว่มการแขง่ขนักฬีา ของ อปท.พ.ศ.2559 
2) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5547 ลงวนัที ่28 กนัยายน 
2561 
ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่ (2561-2562) หน้าที ่87 ลาํดบัที ่27 
ปรากฎในแผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนนัทนาการ 
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แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
 

งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 444,660  
บาท 

งบบุคลากร รวม 444,660  
บาท 

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ˚า) รวม 444,660  
บาท 

เงนิเดือนขา้ราชการ หรือพนกังานสว่นทอ้งถิน่ จาํนวน 402,660  
บาท 

- เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดือนพนกังานเทศบาล และจา่ยเป็นเงนิเดือนคา่  
ปรบัปรุง เงนิเดือนประจาํปี จาํนวน 1 อตัรา - เป็นไป ตามพระราชบญัญตั ิ 
และหนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี 
1) พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 
2)หนงัสือสาํนกังาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138 
ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558 ปรากฎในแผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

เงนิประจาํตาํแหน่ง       จาํนวน    
42,000    บาท 
- เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจาํตาํแหน่ง ของพนกังานเทศบาล ทีค่วรไดร้บั  
ตามทีร่ะเบยีบกาํหนด จาํนวน 1 อตัรา- เป็นไปตามพระราช บญัญตั ิ 
และหนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี 
1) พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 
2)หนงัสือสาํนกังาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138  
ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558 ปรากฎในแผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
 
งานกอ่สรา้ง รวม 4,967,480 

บาท 
งบบุคลากร รวม 1,005,780 

บาท 
เงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ) รวม 1,005,780 

บาท 
เงนิเดือนขา้ราชการ หรือพนกังานสว่นทอ้งถิน่ จาํนวน 595,800 

บาท 
- เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดือนพนกังานเทศบาล และจา่ยเป็นเงนิเดือนคา่  
ปรบัปรุง เงนิเดือนประจาํปี จาํนวน 2 อตัรา 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิและหนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี 
1) พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 
2)หนงัสือสาํนกังาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138  
ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558 ปรากฎในแผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของขา้ราชการ หรือพนกังานสว่นทอ้งถิน่   จาํนวน   
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48,000    บาท 
- เพือ่จา่ยเป็นเงนิเงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนกังานเทศบาล เชน่ 
เงนิเพิม่คา่ครองชีพชั่วคราว 
 เงนิเพิม่ตามคณุวุฒฯิ เป็นตน้จาํนวน 2 อตัรา 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิและหนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี 
1) พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ . 2542 
2)หนงัสือสาํนกังาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138  
ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558 ปรากฎในแผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
 
 
คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง       จาํนวน  
340,560  บาท 
- เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนพนกังานจา้งตามภารกจิ จาํนวน 2 ตาํแหน่ง 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิและหนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี 
1) พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 
2)หนงัสือสาํนกังาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138  
ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558 ปรากฎในแผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนกังานจา้ง      จาํนวน  
21,420  บาท 
- เพือ่จา่ยเป็นเพิม่ตา่งๆ ของพนกังานจา้งตามภารกจิจาํนวน 2 ตาํแหน่ง 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิและหนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี 
1) พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 
2)หนงัสือสาํนกังาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138  
ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558 ปรากฎในแผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
 
งบดาํเนินงาน        รวม 1,105,700  
บาท 
คา่ตอบแทน        รวม 65,000 บาท 
คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งคก์รป
กครองสว่นทอ้งถิน่ 
- 
เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์ 
แกเ่ทศบาลตาํบลหนองนกทา     
 เป็นเงนิ 10,000 บาท 
เช่น เงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็น 
กรณีพเิศษสาํหรบัขา้ราชการหรือพนกังานสว่นทอ้งถิน่กร
ณี พเิศษ(เงนิรางวลัประจาํปี) 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย 
การกาํหนดเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษอนั
มีลกัษณะ 
เงนิรางวลัประจาํปีแกพ่นกังานทอ้งถิน่ใหเ้ป็นรายจา่ยอืน่ 

ของ อปท. พ.ศ. 2557 
ปรากฏในแผนงานอุตส
าหกรรมและการโยธา 
- 
เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแท
นของคณะกรรมการตา
มระเบียบพสัดุ พ.ศ. 
2560  
   
  
 เป็นเงนิ
 20,000 บาท 
หรือตามกฎหมาย 
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ระเบียบ หนงัสือส ั่งการทีก่าํหนด เชน่ คา่ตอบ 
แทนคณะกรรมการจดัซื้อจดัจา้ง 
คณะกรรมการตรวจรบังานกอ่ 
สรา้งและควบคุมการกอ่สรา้งสาํหรบัพนกังานเทศบาลและ
คา่ตอบ แทนผูแ้ทนชุมชนทีไ่ดร้บัการ 
แตง่ต ัง้จากเทศบาลตาํบลหนองนกทาใหร้ว่มเป็นคณะกรร
มการจดั ซื้อจดัจา้ง ฯลฯ ท ัง้น้ีใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ และหนงัสือ ส ั่งการทีท่ีเ่กีย่วขอ้งกาํหนด 
ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 
 
 

จาํนวน 30,000 
บาท 
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คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ    จาํนวน   
5,000   บาท 
- เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการตา่ง ๆ  
ใหแ้กพ่นกังานเทศบาลทีม่าปฏบิตังิานนอกเวลาราชการหรือในวนั  
หยดุราชการทีไ่ดร้บัคาํส ั่งใหช้่วยเหลือการปฏบิตังิานของเทศบาล  
ซึง่เป็นงานเรง่ดว่นนอกเวลาราชการหรือในวนัหยดุ ราชการทีไ่ดร้บัคาํส ั่ง 
ใหช้่วยเหลือการปฏบิตังิานของเทศบาล ซึง่ เป็นงานเรง่ดว่นนอกเวลา  
ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

คา่เช่าบา้น        จาํนวน   10,000   
บาท 
- เพือ่จา่ยเป็นคา่เช่าบา้นหรือคา่เช่าบา้นในกรณีเช่าซ้ือบา้น  
ใหแ้ก ่พนกังานเทศบาลตาํบลซึง่มีสทิธไิดร้บัตามระเบียบของทางราชการ 
ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

เงนิช่วยเหลือการศกึษาบุตร 
   เงนิช่วยเหลือการศกึษาบุตรขา้ราชการ/พนกังาน/ลูกจา้งประจาํ  จาํนวน
  10,000  บาท  
- เพือ่จา่ยเป็นคา่ช่วยเหลือการศกึษาบุตรของพนกังานเทศบาล 
ซึง่มีสทิธไิดร้บัตามระเบียบของทางราชการปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและก
ารโยธา 

เงนิช่วยเหลือคา่รกัษาพยาบาล      จาํนวน  
10,000   บาท  
- เพือ่จา่ยเป็นเงนิช่วยเหลือคา่รกัษาพยาบาลใหแ้กพ่นกังานเทศบาล 
ซึง่มีสทิธไิดร้บัตามระเบียบทางราชการ 
ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

คา่ใช้สอย        รวม 334,000   บาท 
รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 
คา่จา้งเหมาบรกิาร คนงานท ั่วไป      จาํนวน  
234,000  บาท  
- เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาคนงานท ั่วไปจาํนวน 3 อตัรา คา่จา้งเดือนละ 6,500 
บาท  
จาํนวน 12 เดือน เป็นเงนิ 234,000 บาท 
เพือ่ปฏบิตังิานเป็นผูช้่วยงานซอ่มบาํรุงไฟฟ้า  
ประปา อาคารสถานที ่ฯลฯ ของเทศบาลตาํบลหนองนกทา 
ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

คา่จา้งเหมาบรกิารบุคคลภายนอก     จาํนวน  
10,000  บาท  
คา่จา้งเหมาบรกิารบุคคลภายนอก เป็นเงนิ 10,000 บาท 
-    เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบรกิารบุคคลภายนอกทาํการอยา่งใดอยา่งหน่ึงที ่
เทศบาลไมส่ามารถดาํเนินการไดเ้องตามความจาํ เป็นและอืน่ๆ ทีจ่าํเป็น  
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ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยงบราย จา่ยอืน่ ๆ 
คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ     จาํนวน  
30,000  บาท  
- เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ สาํหรบั เป็นคา่ลงทะเบยีน , 
 คา่เบีย้เล้ียง , คา่พาหนะ, คา่ทีพ่กัและคา่ใช้จา่ยอืน่ๆของพนกังานเทศบาล 
ตาํบลหนองนกทาและ พนกังานจา้งตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
 วา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2555 
แกไ้ขเพิม่เตมิ  
(ฉบบัที ่4) พ.ศ.2561 ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 
คา่ตรวจวเิคราะห์คุณภาพน้ําประปา     จาํนวน  
10,000  บาท 
- เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในคา่ตรวจวเิคราะห์คุณภาพน้าํและคา่ใช้ จา่ยอืน่ๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้งเป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ. 2496 แกไ้ขถงึฉบบัที ่13 
พ.ศ.2552  
ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 
คา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซม      จาํนวน   50,000  
บาท 
- เพือ่จา่ยเป็นคา่ซอ่มแซมและบาํรุงรกัษาทรพัย์สนิ เพือ่ใหส้ามารถ 
ใช้งานไดต้ามปกต ิเชน่ ครุภณัฑ์ ปั้มน้ํา 
ยานพาหนะ และอืน่ๆ ฯลฯ ทีใ่ช้ในราชการประจาํโดยท ั่วไป  
ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 
 
- 

เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุสาํนกังาน เชน่ กระดาษ แฟ้ม ปากกาดนิสอ ตรายาง  
ไมบ้รรทดั ยางลบ คลปิ เทปกาวชนิด ตา่งๆ แบบพมิพ์ ใบเสร็จ สมดุบญัชีตา่งๆ  
หมกึเครือ่งถา่ย เอกสาร เครือ่งคดิเลข ฯลฯ 
- เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซื้อเกา้อี้พลาสตกิ จาํนวน 710 ตวั (หมูท่ี ่6 และหมูท่ี ่12) 
ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ        จาํนวน   30,000   
บาท 
- เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซื้อวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ เช่น สายอากาศ หรือ  
เสาอากาศสาํหรบัวทิยุ, เครือ่งรบัโทรทศัน์, จาน รบัสญัญาณ ดาวเทยีม,  
โคมไฟฟ้าพรอ้มขา, หมอ้แปลงไฟฟ้า, ลาํโพง, ไมโครโฟน, หลอดไฟฟ้า,  
สายไฟฟ้า,เครือ่งสง่ สญัญาณอนิเตอร์เน็ตแบบไรส้าย (Wifi) ฯลฯ  

คา่วสัด ุ  รวม 706,700  
บาท 

วสัดุสาํนกังาน  จาํนวน 211,700  
บาท 
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ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

วสัดุกอ่สรา้ง       จาํนวน   200,000  
บาท 
- เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซื้อวสัดกุอ่สรา้ง เชน่ ดนิ หนิ ทราย ปนู อฐิ เหล็ก สี  
ทอ่ประปา ทอ่ระบาย น้ํา ยางมะตอย ยางมะตอยสาํเร็จรูป และอืน่ๆ ฯลฯ  
ทีจ่าํเป็น ปรากฎในแผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
 
วสัดุยานพาหนะและขนสง่      จาํนวน
 10,000 บาท  
- เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซื้อวสัด ุยานพาหนะและขนสง่ตา่งๆ ทีจ่าํเป็น 
ตอ้งใช้บาํรุงรกัษา หรือซอ่มแซมเครือ่งจกัรเครือ่งตดัหญา้ และยานพาหนะอืน่ๆ  
เช่น ยางนอก ยาง ใน น้ํามนัเบรค ไสก้รอง น้าํมนัเครือ่ง ประเก็นแม ่แรง  
สกรูอุปกรณ์อะไหลร่ถยนต์ แบตเตอรี ่น๊อต ใบมีด เครือ่งตดัหญา้และอืน่ๆ  
ทีจ่าํเป็นในการปฏบิตังิาน ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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วสัดุเช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่      จาํนวน   20,000  
บาท  
- เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซื้อน้ํามนัเช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ เช่น น้าํมนั 
เบนซนิ น้ํามนัโซลา่ น้ํามนัเครือ่ง จาระบี น้ํากรดน้ํามนัไฮดรอลกิ ฯลฯ  
ทีใ่ชก้บัเครือ่งยนต์ เครือ่งจกัรกล รถตดัหญา้ และอืน่ๆ ทีจ่าํเป็นในการปฏบิตังิาน  
ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย ์      จาํนวน  
200,000  บาท  
เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซื้อสารสม้ คลอรีน ปนูขาว และอืน่ๆฯลฯ ทีจ่าํเป็น 
ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

วสัดุคอมพวิเตอร์       จาํนวน  25,000  
บาท 
เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซื้อวสัดคุอมพวิเตอร์ เชน่ ตลบัผงหมกึ  
สาํหรบัเครือ่งพมิพ์แบบเลเซอร์, แผน่กรองแสง, กระดาษตอ่เน่ือง,  
แป้นพมิพ์ ,เมาส์ ,เครือ่งสาํรองไฟฯลฯ 
ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 
วสัดุสาํรวจ          

จาํนวน 
5,000  
บาท 

- เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซื้อวสัดุสาํรวจ เชน่ 
บนัไดอลูมเินียม 
และอุปกรณ์อืน่ๆทีใ่ช้ในการสาํรวจ ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธ
า 

   

วสัดุอืน่         จาํนวน 5,000 
บาท 
- เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซื้อวสัดุมเิตอร์น้าํ ตะแกรงกนัสวะ และ อืน่ๆ  
ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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ครุภณัฑก์ารเกษตร 
  จดัซื้อปั้มน้ําอตัโนมตั ิ       จาํนวน
 10,000 บาท  
- เพือ่จา่ยเป็นการจดัซื้อปั̊ มน้าํอตัโนมตั ิจาํนวน 1 เครือ่ง  
เป็นเงนิ 10,000 บาท 
เพือ่ตดิต ัง้สาํหรบัประปาหมูบ่า้น บา้นคาํหมากไหล โดยม ีคุณลกัษณะดงัน้ี 
1.ปั̊ มน้าํอตัโนมตั ิชนิดดูดน้าํไดล้กึ กาํลงัมอเตอร์ 300 W 
2.สวติซ์อตัโนมตัทิาํงานตามจงัหวดั เปิด - ปิดของกอ๊กน้าํ 
3.พรอ้ม Thermal Relay ในตวัมอเตอร์ ป้องกนัมอเตอร์ 
4.ชุดใบพดั วาล์วทาํจากเรซนิคณุภาพสูง แข็งแรงและไมเ่ป็นสนิม 
5.ตวัถงัทาํจากเหล็กกลา้ พรอ้มเคลือบสารกนัสนิม 
6.ชุดทอ่ดูดของระบบเจ็ทดดู ทาํจากทองเหลืองไมเ่ป็นสนิมและ แข็งแรงทนทาน 
7.ถงัภายนอกเคลือบสเีมทลัลกิ สวยงาม ทนทาน ป้องกนัสีซีดเร็ว จากแสงแดด 
เป็นไปตาม หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1134 ลงวนัที ่9 
มถิุนายน 2558  
ไมม่ีกาํหนดในบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์แตม่ีความจาํเป็นตอ้งจดัซื้อ 
จดัจา้งตามราคาทอ้งถิน่  
ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

งบลงทุน  รวม 2,656,000  
บาท 

คา่ครุภณัฑ ์  รวม 230,000   บาท 

ครุภณัฑ์สาํนกังาน    

    

จดัซือ่โตะ๊พบัอเนกประสงค ์      
-เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซือ้โตะ๊พบัอเนกประสงค์ 
จาํนวน 8 ตวั โดยมคีุณลกัษณะดงัน้ี 
1.หน้าโตะ๊เป็นเหล็กขาสามารถพบัได ้
2.ขนาดกวา้ง 0.75 ม. X ยาว 1.80 ม. Xสูง 
0.75 ม. 
ไมม่ีกาํหนดในบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์แตม่ีค
วามจาํเป็นตอ้งจดัซื้อจดัจา้งตามราคาทอ้งถิน่ 
ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธ
า 
 

  จาํนวน  
32,000 บาท 
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ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวทิย ุ
จดัซื้อแคลมมเิตอร์       จาํนวน  
5,000  บาท 
- เพือ่จา่ยเป็นการจดัซื้อแคลมมเิตอร์ จาํนวน 1 เครือ่ง เป็น เงนิ 5,000 บาท 
โดยมคีุณลกัษณะดงัน้ี 
1.จอแสดงผลแบบ LCD แสดงผลไดสู้งสดุ ไมน้่อยกวา่ 4199 หลกั 
2.ระบบเตือนเมือ่งแบตเตอรีต่ํ่าเตือนทีจ่อแสดงผลดว้ย สญัญาณ BaTT  
3.ระบบเตือนเมือ่วดัคา่เกนิพกิดัเตือนทีจ่ะแสดงผลดว้ย สญัลกัษณ์ OL 
เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1134 ลงวนัที ่9 
มถิุนายน 2558 
ไมม่ีกาํหนดในบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์แตม่ีความจาํเป็นตอ้งจดัซื้อ 
จดัจา้งตามราคาทอ้งถิน่  
ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ครุภณัฑ์โรงงาน 
จดัซื้อสวา่นไรส้าย       จาํนวน  7,000  บาท 
- เพือ่จา่ยเป็นการจดัซื้อสวา่นไรส้าย ขนาด 18 V จาํนวน 1 เครือ่ง 
มีคุณลกัษณะเฉพาะดงัน้ี 
1.กาํลงัไฟ 18 โวลต ์
2.สามารถเจาะเหล็กไดไ้มน้่อยกวา่ 13 มม. 
3.สามารถเจาะไมไ้ดไ้มน้่อยกวา่ 36 มม. 
4.ชนิดของแบตเตอรี ่ลเิธยีมไออน เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย  
ที ่มท 0808.2/ว1134 ลงวนัที ่9 มถินุายน 2558 ไมม่ีกาํหนดในบญัชีราคา 
มาตรฐานครุภณัฑ์แตม่ีความจาํเป็นตอ้ง จดัซื้อจดัจา้งตามราคาทอ้งถิน่ 
ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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ครุภณัฑ์อืน่ 
คา่จดัซื้อเตน๊ท์แบบโครงโคง้       จาํนวน  
176,000  บาท  
- เพือ่จา่ยเป็นการจดัซื้อเตน้ท์แบบโครงโคง้ ขนาด 4 x 8 x 2.5 เมตร จาํนวน 8 
หลงั 
- เพือ่ใช้ในการจดังานหรือกจิกรรมตา่งๆ ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (2561 
– 2565)  
ฉบบัเพิม่ เตมิ คร ัง้ที ่2/2564 หน้าที ่13 ลาํดบัที ่12 
ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง        รวม
 2,426,000  บาท 
คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ 

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กบา้นหลกัเขต 
หมูท่ี ่9 - สาํนกัสงฆ์ภูอา่งเมธีวนาราม หมูท่ี ่9 
บา้นหลกัเขต  
- เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
ขนาดกวา้งเฉลีย่ 5 เมตร ยาว 71 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นทีไ่มน้่อยกวา่ 355 ตารางเมตร 
พรอ้มลงลูกรงัไหลท่างรายละเอียดตามแบบเทศบาลตาํบ
ลหนองนกทากาํหนด ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 
(2561 –2565) หน้าที ่5 ลาํดบัที ่1 
ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 จาํนวน  
200,000  บาท

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กภายในหมูบ่า้
น หมูท่ี ่10  
บา้นคมึพอก  
เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กภายใน
หมู ่
บา้นขนาดกวา้งเฉลีย่ 4 เมตร ยาว 88 เมตร หนา 0.15 
เมตร 
หรือมีพืน้ทีไ่มน้่อยกวา่ 352 ตารางเมตร พรอ้มลงลูกรงั 
ไหลท่างรายละเอียดตามแบบเทศบาลตาํบลหนองนกทา 
กาํหนดปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (2561 – 
2565) หน้าที ่....55.... ลาํดบัที ่
....10....ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 จาํนวน  
200,000  บาท

 
โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กภายในหมูบ่า้
น หมูท่ี ่11  
บา้นคาํสงา่  
- 
เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กภายใน

หมู ่
บา้น จาํนวน 2 จุด  
จุดที1่ ซอยจนัทมาศ 
ขนาดกวา้งเฉลีย่ 4 เมตร 
ยาว 62 เมตร หนา 0.15 
เมตร 



วนัทีพ่มิพ์ : 
7/9/2564 17:28:14 

หน้า : 66/53 
 

จุดที2่ ซอยวงศด์ว้ง ขนาดกวา้งเฉลีย่ 4 เมตร ยาว 26 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือคดิเป็นพื้นทีผ่วิจราจรคอนกรีตรวมกนัไมน้่อยกวา่ 
352 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบเทศบาลตาํบลหนองนกทา กาํหนด 
ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (2561 – 2565) 
หน้าที ่....55.... ลาํดบัที ่
....11...ปรากฎในแผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
 
 
 

 
 จาํนวน
 200,000 บาท 

 
 
 
โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กภายในหมูบ่า้น 
หมูท่ี ่2  
บา้นนาสะแบง  
- 
เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กภายในห
มูบ่า้น 
ขนาดกวา้งเฉลีย่ 4 เมตร ยาว 41 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพืน้ทีไ่มน้่อยกวา่ 164 ตารางเมตร 
พรอ้มลงลูกรงัไหล ่
ทางรายละเอียดตามแบบเทศบาลตาํบลหนองนกทากาํหน
ด ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (2561 – 2565) 
หน้าที ่
....53....ลาํดบัที.่..2....ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมแ
ละการโยธา 
 
โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กภายในหมูบ่า้น 
หมูท่ี ่3 บา้นนายูง         
- 
เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กภายในห
มู ่  
บา้นขนาดกวา้งเฉลีย่ 4 เมตร ยาว 88 เมตร หนา 0.15 
เมตร 
หรือมีพืน้ทีไ่มน้่อยกวา่ 352 ตารางเมตร 
พรอ้มลงลูกรงัไหล ่ 
ทางรายละเอียดตามแบบเทศบาลตาํบลหนองนกทากาํหน
ด ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (2561 – 2565) 
หน้าที ่....53.... ลาํดบัที ่....3..... 

ปรากฎในแผนงานอุตส
าหกรรมและการโยธา 
  
โครงการกอ่สรา้งถนนค
อนกรีตเสรมิเหล็กภายใ
นหมูบ่า้น หมูท่ี ่8  
บา้นคาํหมากไหล     
- 
เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้ง
ถนนคอนกรีตเสรมิเหล็
กภายในหมูบ่า้น 
ขนาดกวา้งเฉลีย่ 4 
เมตร ยาว 95 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพืน้ทีไ่มน้่อยกวา่ 
380 ตารางเมตร
 พรอ้มลงลูกรงั 
ไหลท่าง 
รายละเอียดตามแบบเท
ศบาลตาํบลหนองนกทา 
กาํหนด 
ปรากฏในแผนพฒันาท้
องถิน่สีปี่ (2561 – 
2565) หน้าที ่
.....54....... ลาํดบัที ่
.......8...... 
ปรากฎในแผนงานอุตส
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าหกรรมและการโยธา 

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กสายบา้นป่าติว้ 
หมูท่ี ่4 - ป่าช้าบา้นหนองแฝก หมูท่ี ่6  
- เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
ขนาดกวา้งเฉลีย่ 4 เมตร ยาว 88 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพืน้ทีไ่มน้่อยกวา่ 352 ตารางเมตร 
พรอ้มลงลูกรงัไหลท่าง 
รายละเอียดตามแบบเทศบาลตาํบลหนองนกทากาํหนด 
ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (2561 – 2565) หน้าที ่
56 ลาํดบัที ่17 
ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

  จาํนวน  97,000  
บาท 
 
 
 
 
 
 
 
  จาํนวน  200,000  
บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  จาํนวน   216,000  
บาท 
 
 
 

 
 
 
 
  จาํนวน   200,000  
บาท 
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โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กสายรอบวนัสว่
างอารมณ์ หมูท่ี ่1 บา้นหนองนกทา  
- 
เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กภายในห
มูบ่า้น 
ขนาดกวา้งเฉลีย่ 4 เมตร ยาว 88 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพืน้ทีไ่มน้่อยกวา่ 352 ตารางเมตร 
พรอ้มลงลูกรงัไหล ่
ทางรายละเอียดตามแบบเทศบาลตาํบลหนองนกทากาํหน
ด ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (2561 – 2565) 
หน้าที ่...57.... ลาํดบัที ่.....19..... 

โครงการกอ่สรา้งรางระบายน้าํภายในหมูบ่า้น หมูท่ี ่2 
บา้นนาสะแบง 
- เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งรางระบายน้ําภายในหมูบ่า้น 
หมูท่ี ่2 บา้นนาสะแบง 
ขนาดกวา้งเฉลีย่ 0.30 เมตร ลกึเฉลีย่ 0.30 เมตร ยาว 
71 เมตร รายละเอยีดตามแบบเทศบาลตาํบลหนองนกทา 
กาํหนด ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่  
(2561 – 2565) หน้าที ่...65......... ลาํดบัที ่
.....53....... 
ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 
โครงการกอ่สรา้งลานคอนกรีตเสรมิเหล็กหน้าเมรุมาศวดั
ป่านรเก หมูท่ี ่5  
บา้นโนนสูง  
- 
เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งลานคอนกรีตเสรมิเหล็กหน้าเมรุม
าศวดั ป่านรเก 
ขนาดกวา้งเฉลีย่ 14 เมตร ยาว 31 เมตร หนา 0.12 
เมตร หรือมีพื้นทีไ่มน้่อยกวา่ 434 ตารางเมตร
 พรอ้มลงลูกรงัไหลท่างรายละเอียดตามแบบเทศบา
ลตาํบลหนองนกทากาํหนด 
ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (2561 – 2565) 
ฉบบัเพิม่ 
เตมิ คร ัง้ที ่2 /2564 หน้าที ่..6.. ลาํดบัที ่4 
ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

โครงการปรบัปรุง/ซอ่มแซมถนนลูกรงัสายวดัอนิทร์แตง่ 
บา้นโนนศลิา   
หมูท่ี ่7 - ภูผกัหวาน  
- เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งปรบัปรง/ซอ่มแซมถนนลูกรงั 
ขนาดกวา้งเฉลีย่ 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร โดยลงดนิ 

ถมคนัทางเป็นช่วงๆ 
ซึง่มีปรมิาตรดนิถมรวม 
539 
ลบ.ม.เสรมิผวิทางลูกรงั
หนา เฉลีย่ 0.10 เมตร 
คดิเป็นปรมิาตรลูกรงัท ัง้
สิน้ 694 ลบ.ม. 
วางทอ่ระบายน้ํา 0.80 
เมตร จาํนวน 7 ทอ่น 
รายละเอียดตามแบบเท
ศบาลตาํบลหนองนกทา
กาํหนด 
ปรากฏในแผนพฒันาท้
องถิน่สีปี่ (2561 – 
2565) ฉบบัเพิม่เตมิ 
คร ัง้ที ่2 /2564 หน้าที ่
..7.. ลาํดบัที ่7 
ปรากฎในแผนงานอุตส
าหกรรมและการโยธา 
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จาํนวน 200,000 บาท 
 
 
 
 
 

 
จาํนวน  103,000  บาท 
 
 
 
 
 
 
จาํนวน 200,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 

 
จาํนวน 200,000 บาท 
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คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปโภค 
โครงการกอ่สรา้งหอประปาเทศบาลตาํบลหนองนกทา     จาํนวน  
300,000  บาท  
เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งหอประปาเทศบาลตาํบลหนองนกทา 
จาํนวน 1 แหง่ รายละเอยีดตามแบบเทศบาลตาํบลหนองนก 
ทากาํหนดปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (2561 – 2565)  
หน้าที ่...11... ลาํดบัที ่...2..ปรากฎในแผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

คา่ปรบัปรุงทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง 
คา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซมระบบประปาหมูบ่า้น     จาํนวน  
50,000  บาท  
- เพือ่จา่ยเป็นคา่บาํรุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง เชน่ 
อาคาร ถนน สระเก็บน้าํ ฯลฯ ของเทศบาลตาํบลหนองนกทา 
ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 
คา่บาํรุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง    จาํนวน
 50,000 บาท  
- เพือ่จา่ยเป็นคา่บาํรุงรกัษาหรือซอ่มแซมอาคารและประปาหมูบ่า้น  
ทีอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบของเทศบาลตาํบลหนองนกทา  
ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 
คา่ชดเชยสญัญาแบบปรบัราคาได ้(คา่ K) 
คา่ชดเชยสญัญาแบบปรบัราคาได้ (คา่ K)     จาํนวน  
10,000   บาท  
- เพือ่จา่ยเป็นคา่ชดเชยสญัญาแบบปรบัราคาได(้คา่K) ของคา่กอ่สรา้ง 
สิง่สาธารณูปโภคและสิง่สาธารณูปการซึง่เป็นสญัญาจา้งของ 
เทศบาลตาํบลหนองนกทา ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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งบเงนิอดุหนุน        รวม 200,000  
บาท 
เงนิอุดหนุน        รวม 200,000  บาท 
เงนิอุดหนุนรฐัวสิาหกจิ 
  อุดหนุนการไฟฟ้าสว่นภูมภิาคอาํเภอเขมราฐ    จาํนวน
 200,000 บาท  
- เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนการไฟฟ้าสว่นภมูภิาคอาํเภอเขมราฐ ตาม 
โครงการตดิต ัง้ไฟฟ้าสอ่งสวา่ง บา้นโนนอนามยั  หมูท่ี ่13 ตาํบล 
หนองนกทา อาํเภอเขมราฐ จงัหวดัอุบลราชธานี เป็นไปตาม 
ระเบียบและหนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี 
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิอุดหนุนขององคก์ร  
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2563 
2)หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0801.6/ว 3188 ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 
2562 
3)หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 4750 ลงวนัที ่14 
สงิหาคม 2563  
ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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                       แผนงานการเกษตร 
 

งานสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรธรรมชาต ิ    
 รวม   20,000  บาท 
งบดาํเนินงาน        รวม   
20,000  บาท 
คา่ใช้สอย        รวม   20,000  
บาท 

รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยงบราย
จา่ยอืน่ๆ 

โครงการปลูกป่าเฉลมิพระเกยีรตฯิ           จาํนวน  
20,000  บาท 
- 
เพือ่เป็นคา่ใช้จา่ยในการดาํเนินตามโครงการปลูกป่าเฉลมิพระเกยีรตฯิ 
ในการสง่เสรมิปรบัปรุงแกไ้ขอนุรกัษ์ฟ้ืนฟสูิง่แวดลอ้มและทรพัยากรธร
รมชาต ิ 
แหลง่ทอ่งเทีย่วและแกป้ญัหาภาวะโลกรอ้น 
- เป็นไปตามระเบยีบ หนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี 
1) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่มท 0810.6/ว 
1470  
ลงวนัที ่24 กรกฎาคม 2560 
2) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่มท 0810.6/ว 
1425  
ลงวนัที ่4 เมษายน 2562 
ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่ (2561 – 2565) หน้าที ่95 ลาํดบั ที ่2  
ปรากฎในแผนงานการเกษตร 
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