
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลนาด่าน
อําเภอ สุวรรณคูหา   จังหวัดหนองบัวลําภู

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 52,780,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 15,989,680 บาท

งบบุคลากร รวม 13,473,880 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,800 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 695,600 บาท

        -  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนสําหรับนายกเทศมนตรี  และรองนายก
เทศมนตรี 2 คน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินเดือน  เงิน
ค่าตอบแทน  และประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี  รองนายก
เทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการสภาเทศบาล และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
สภาเทศบาล  พ.ศ. 2554  และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
  

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
        -  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสําหรับนายกเทศมนตรี  และรอง
นายกเทศมนตรี 2 คน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงิน
เดือน  เงินค่าตอบแทน  และประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายก
เทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภา
เทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการสภาเทศบาล และการจ่ายค่าเบี้ย
ประชุมคณะกรรมการสภาเทศบาล  พ.ศ. 2554  และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
  

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
        -  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษสําหรับนายกเทศมนตรี  และ
รองนายกเทศมนตรี 2 คน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงิน
เดือน  เงินค่าตอบแทน  และประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายก
เทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภา
เทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการสภาเทศบาล และการจ่ายค่าเบี้ย
ประชุมคณะกรรมการสภาเทศบาล  พ.ศ. 2554  และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 
 

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 198,800 บาท

        -  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสําหรับเลขานุการนายกเทศมนตรี 1
 คน  และค่าตอบแทนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  1 คน  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินเดือน  เงินค่าตอบแทน  และประโยชน์
ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  ประธานสภา
เทศบาล  รองประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการสภา
เทศบาล และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสภาเทศบาล  พ.ศ
. 2554  และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557  
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เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,490,400 บาท
        -  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสําหรับประธานสภา 1 คน รอง
ประธานสภาเทศบล 1 คน  เลขานุการสภาเทศบาล  1  คน  และสมาชิก
สภาเทศบาล  12  คน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงิน
เดือน  เงินค่าตอบแทน  และประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายก
เทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภา
เทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการสภาเทศบาล และการจ่ายค่าเบี้ย
ประชุมคณะกรรมการสภาเทศบาล  พ.ศ. 2554  และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 10,849,080 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,754,920 บาท

1.  เงินเดือนพนักงาน  สํานักปลัด  
        -  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจําปี  และเงินปรับปรุง
เงินเดือนพนักงานเทศบาลประจําปี  ของพนักงานเทศบาลในสํานัก
ปลัด  ตั้งจ่ายไว้  2,121,600.- บาท  ได้แก่
    -ตําแหน่ง  ปลัดเทศบาล
    -ตําแหน่ง  รองปลัดเทศบาล
    -ตําแหน่ง  หัวหน้าสํานักปลัด
    -ตําแหน่ง  นิติกร
    -ตําแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
    -ตําแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไป

และหรือรวมถึงตําแหน่งตามกรอบอัตรากําลังที่ได้รับการแต่งตั้งและพึง
เบิกจ่ายได้ตามระเบียบ ฯ  ด้วย

2.  เงินเดือนพนักงาน  กองคลัง
        -  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจําปี  และเงินปรับปรุง
เงินเดือนพนักงานเทศบาลประจําปี  ของพนักงานเทศบาลใน กองคลัง  ตั้ง
จ่ายไว้  1,633,320.- บาท  ได้แก่
    -ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง)
    -ตําแหน่ง  นักวิชาการจัดเก็บรายได้
    -ตําแหน่ง  นักวิชาการ การเงินและบัญชี
    -ตําแหน่ง  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
    -ตําแหน่ง  เจ้าพนักงาน การเงินและบัญชี

และหรือรวมถึงตําแหน่งตามกรอบอัตรากําลังที่ได้รับการแต่งตั้งและพึง
เบิกจ่ายได้ตามระเบียบ ฯ  ด้วย
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 174,000 บาท
        -  เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงิน
ประจําตําแหน่ง  ดังนี้

สํานักปลัด  งานบริหารงานทั่วไป  ตั้งไว้  132,000.-  บาท  ได้แก่
    -  ปลัดเทศบาล   1  อัตรา  จํานวน  4,000.-  บาท/เดือน                 
    -  รองปลัดเทศบาล  1  อัตรา  จํานวน  3,500.-  บาท/เดือน
    -  หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล  1  อัตรา  จํานวน  3,500.- บาท/เดือน

และผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯ

กองคลัง  งานบริหารงานคลัง ตั้งไว้  42,000.-  บาท  ได้แก่
    -  ผู้อํานวยการกองคลัง  1  อัตรา  จํานวน  3,500.- บาท/เดือน

และผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯ

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 275,760 บาท
        -  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา และเงินปรับปรุงเงินเดือน สังกัด
กองคลัง ได้แก่ นักวิชาการคลัง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 6,161,280 บาท
1.  ค่าตอบแทนพนักงานจ้างสํานักปลัด ตั้งจ่ายไว้  4,485,000
.-  บาท  ดังนี้
        -  เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินค่าตอบแทนและเงินปรับปรุ่งค่าตอบแทน
พนักงานเทศบาล  ดังนี้
        -พนักงานจ้างตามภารกิจ        จํานวน  22  อัตรา
        -พนักงานจ้างทั่วไป                จํานวน   9  อัตรา

และหรือรวมถึงตําแหน่งตามกรอบอัตรากําลังที่ได้รับการแต่งตั้งและพึง
เบิกจ่ายได้ตามระเบียบ ฯ  ด้วย

2.  ค่าตอบแทนพนักงานจ้างกองคลัง   ตั้งจ่ายไว้  1,676,280.-  บาท  ดัง
นี้
        -  เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินค่าตอบแทนและเงินปรับปรุ่งค่าตอบแทน
พนักงานเทศบาล  ดังนี้
        -พนักงานจ้างตามภารกิจ        จํานวน  10  อัตรา
        -พนักงานจ้างทั่วไป                จํานวน   2  อัตรา

และหรือรวมถึงตําแหน่งตามกรอบอัตรากําลังที่ได้รับการแต่งตั้งและพึง
เบิกจ่ายได้ตามระเบียบ ฯ  ด้วย
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 483,120 บาท
1.  เงินเพิ่มต่าง ๆ  ของพนักงานจ้าง  สํานักปลัด ตั้งจ่ายไว้  322,620
.- บาท ดังนี้
        -  เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินค่าตอบแทนและเงินปรับปรุ่งค่าตอบแทน
พนักงานเทศบาล  ดังนี้
        -พนักงานจ้างตามภารกิจ        จํานวน  22  อัตรา
        -พนักงานจ้างทั่วไป                จํานวน   9  อัตรา

และหรือรวมถึงตําแหน่งตามกรอบอัตรากําลังที่ได้รับการแต่งตั้งและพึง
เบิกจ่ายได้ตามระเบียบ ฯ  ด้วย

2.  เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง  กองคลัง  ตั้งจ่ายไว้  160,500
.-  บาท ดังนี้
        -  เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินค่าตอบแทนและเงินปรับปรุ่งค่าตอบแทน
พนักงานเทศบาล  ดังนี้
        -พนักงานจ้างตามภารกิจ        จํานวน  10  อัตรา
        -พนักงานจ้างทั่วไป                จํานวน   2  อัตรา

และหรือรวมถึงตําแหน่งตามกรอบอัตรากําลังที่ได้รับการแต่งตั้งและพึง
เบิกจ่ายได้ตามระเบียบ ฯ  ด้วย

งบดําเนินงาน รวม 2,315,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 280,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 120,000 บาท

        -  เพื่อจ่ายเป็นเงินสมนาคุณแก่วิทยากรฝึกอบรม  ค่าโล่ห์ประกาศ
เกียรติคุณ  ประกาศนียบัตร  ฯลฯ  ให้กับบุคคลที่ทําประโยชน์ให้แก่
เทศบาล  หรือค่าตอบแทนอื่น ๆ เช่น  อปพร.คณะกรรมการตรวจรับการ
จัดซื้อจัดจ้าง,ผู้ควบคุมงาน,คณะกรรมการกําหนดราคากลาง  ฯลฯ.  
        ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง  ด่วนที่สุดที่  กค.0402.5
/ว156  ลว 19  กันยายน  2560  และหนังสือหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่  0808.2/ว 1966 ลว  26  กันยายน  2560 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
        -  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนองเวลาราชการสําหรับ
พนักงานเทศบาล  และลูกจ้างที่ได้รับคําสั่งจากเทศบาลให้ปฏิบัติหน้าที่
ราชการนอกเวลาราชการ  และ/หรือในวันหยุดราชการ  ตามหลักเกณฑ์ที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 120,000 บาท
        -  เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านสําหรับพนักงานเทศบาล  ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิ
พึงเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ ฯ.
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
        -  เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร  สําหรับผู้บริหารท้อง
ถิ่น ,พนักงานส่วนท้องถิ่น,และลูกจ้างประจํา  ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าการศึกษา
บุตรได้ตามระเบียบ ฯ

ถือปฏิบัติตามระเบิยบ และหนังสือสั่งการ
        1.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2541
        2.  หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257  ลงวัน
ที่  28  มิถุนายน  2559  เรื่อง  ประเภทและอัตราเงินค่าบํารุงการศึกษา
และค่าเล่าเรียน
        3.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท. 0809.3/ว 1013  ลงวัน
ที่  18  กุมภาพันธ์  2559  เรื่อง  การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรเรียน
        4.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท. 0809.3/ว 4522  ลงวัน
ที่  9  สิงหาคม  2559  เรื่อง  ประเภทและอัตราเงินค่าบํารุงการศึกษาและ
ค่าเล่าเรียน

ค่าใช้สอย รวม 1,625,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ จํานวน 375,000 บาท
        -  เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  เช่น  ค่าจ้าง
เหมาบริการ  ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซัก
ฟอก  ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สินจอกจากค่าเช่า
บ้าน  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารสิ่งพิ่มพ์ทางสื่อต่าง  ๆ  ฯลฯ  และค่า
ใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่เข้าลักษณะรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน จํานวน 200,000 บาท
        -  เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ในการเข้ารับ
การฝึกอบรม  สัมนาของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ. พนักงานส่วนท้อง
ถิ่น  และพนักงานจ้าง  ของเทศบาล

     โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้
            1.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท.  0808.2/ว 7120  ลง
วันที่  1  ธันวาคม  2559  เรื่อง  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง
เหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
            2.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท.  0808.2/ว 1555  ลง
วันที่  22  มีนาคม  2560  เรื่อง  หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษาณะ  ค่าใช้
สอย  วัสดุ  และค่าสาธารณูปโภค
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 150,000 บาท
        1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรับรองบุคคลหรือคณะบุคคลที่มา
ตรวจงาน  นิเทศงาน  เยี่ยมชม  หรือทัศนศึกษาดูงานของเทศบาล  ถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท  0808.4/ว 2381  ลงวัน
ที่  28  กรกฎาคม  2548  ให้ตั้งจ่ายค่ารับรองในการต้อนรับคณะบุคคล
ได้ไม่เกินร้อยละ  1  ของรายได้จริงในปีที่ล่วงมาแล้วโดยไม่รวมเงินอุด
หนุนเฉพาะกิจ เงินกู้  เงินจ่ายขาดเงินสะสม  และเงินที่มีผู้อุทิศให้  ตั้ง
ไว้  20,000.-  บาท

        2.  เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมในการประชุมสภาท้อง
ถิ่น  หรือคณะกรรมการ  หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง  หรือ
การประชุมร่วมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหรือกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน   ตั้งไว้    30,000.-  บาท

        3.  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพิธีการทางศาสนา  งานพิธี  และ
รัฐพิธีต่าง  ๆ  ที่สําคัญของท้องถิ่น  หรือของชาติ  งานประจําปีของ
จังหวัด  เช่น  งานกาชาดจังหวัดหนองบัวลําภู  หรืองานพิธีสําคัญของ
เทศบาล  เช่น  งานวันเทศบาล  งานวันท้องถิ่นไทย  รวมถึงประเพณีท้อง
ถิ่น  เช่น  ประเพณีทําบุญตักบาตรเนื่องในวันปีใหม่   ฯลฯ.  ตั้ง
ไว้  100,000.-  บาท 

     โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้
            1.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท.  0808.4/ว 2381  ลง
วันที่  28  กรกฎาคม  2548  เรื่อง  การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่าย
เงินค่ารับรองและเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง จํานวน 600,000 บาท

        -  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง  สําหรับการเลือกตั้งผู้บริหาร
ท้องถิ่น   หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
กําหนด  เช่น  ค่าจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง  ค่าจัดประชุม/อบรม
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง  ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดการเลือก
ตั้ง  ค่าประชาสัมพันธ์  ค่าจัดสถานที่  ค่าพาหนะขนส่งหีบบัตร ค่าอาหาร
และเครื่องดื่ม  ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการเลือกตั้ง ฯลฯ   ซึ่งรวมถึง
รายการที่จัดอยู่ค่าใช้สอยและวัสดุ  และค่าสาธารณูปโภค  เป็นต้น  

2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 150,000 บาท

        -  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นองราชอาณาจักร  เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ค่าบริการ
จอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการ
ใช้สนามบิน  สําหรับคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานส่วน
ท้องถิ่นและพนักงานจ้างของเทศบาล  ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น (ถึงฉบับที่  3 ) พ.ศ.  2559
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 150,000 บาท
        -  เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจาก
ค่าใช้สอย  ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซ่อม
แซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี้
            1.  ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
            2.  ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
จ่ายจากค่าวัสดุ

            โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
                1.  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมากที่  มท
 0808.2/ว  1752  ลงวันที่  6  สิงหาคม  2556  เรื่อง  แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                2.  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมากที่ มท
 0808.2/ว  1555  ลงวันที่  22 มีนาคม  2560  เรื่อง  หลักเกณฑ์และ
อัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณายงบประมาณรายจ่ายประจําปีใน
ลักษณะค่าใช้สอย  วัสดุ   และค่าสาธารณูปโภค 

ค่าวัสดุ รวม 410,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 190,000 บาท

       -  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานต่าง ๆ  เช่น  เก้าอี้
พลาสติก  กระดาษ หมึก  วัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียน  นํ้าดื่มสําหรับบริการ
ประชาชน  สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์  ภาพเขียน  แผนที่  พระ
บรมฉายาลักษณ์  ถ่านนาฬิกา  เป็นต้น และให้รวมถึงค่าใข้จ่ายที่ต้องชําระ
พร้อมกันเช่น  ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  และรวมถึงราย
จ่ายที่เข้าลักษณะวัสดุสํานักงาน 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท
        -  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น  หลอดไฟ  โคม
ไฟ  สายไฟ  สวิทซ์ไฟฟ้า  บัลลาสต์  คั้ดเอาท์ไฟฟ้า  สายโทรศัพื์  แบตเต
อรีแห้ง  แบตเตอรีวิทยะสือสาร  ม้วนเทปบันทึกเสียง  ฯลฯ.  หรือวัสดุที่
เข้าลักษณะวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
    -  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น  แก้วนํ้า  จานรอง
แก้ว  ชุดกาแฟ  ถ้วยชาม  ช้อน  ส้อม  นํายาล้างห้องนํ้า  นํ้ายาล้าง
จาน  ไม้กวาด  ไม้ถูพื้น  นํ้าดื่ม  ฯลฯ  และรวมถึงรายจ่ายที่เข้าลักษณะ
วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
        -  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น  ยาง
นอก  ยางใน  แบตเตอรี  ไขควง  น๊อตและสกรู  กระจกมองข้างรถ
ยนต์  สัญญานไฟกระพริบ  สัญญานไฟฉุกเฉิน  กรวยจราจร  หรือวัสดุที่
เข้าลักษณะวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

 

วันที่พิมพ์ : 7/8/2562  11:16:21 หน้า : 7/49



วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 25,000 บาท
        -  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น  นํ้ามัน
เบนซิน  นํ้ามันดีเซล  นํ้ามันเครื่อง  ถ่าน  ก็าส  แก็สหุงต้ม  นํ้ามัน
เบรก  หัวเทียน  จาระบี  ฯลฯ.  หรือวัสดุที่เข้าลักษณะวัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 25,000 บาท
      -  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  กระดาษเขียน
โปสเตอร์  พู่กันและสี  เมมโมรี่การ์ด  แถบบันทึกเสียงหรือภาพ  รูปสีหรือ
ขาวดําที่ได้จากการล้าง  อัด  ขยาย  หรือวัสดุที่เข้าลักษณะวัสดุโฆษณา
และเผยแพร่

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท
     -  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล  เทปบันทึกข้อมูล  หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์  แผ่นกรองแสง  กระดาษต่อเนื่อง  สายเคเบิล  แป้น
พิมพ์  เมนบอร์ด  RAM  เครื่องกระจายสัญญาน (Hub)  เมาส์  ฯลฯ
  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน  20,000
.-  บาท    หรือวัสดุที่เข้าลักษณะวัสดุคอมพิวเตอร์

   โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้
                1.  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมากที่ มท
 0808.2/ว  1752  ลงวันที่  6  สิงหาคม  2556  เรื่อง  แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                2.  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมากที่ มท
 0808.2/ว  1248  ลงวันที่  27 มิถุนายน  2559  เรื่อง  แนวทาง
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
                3.  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมากที่ มท
 0808.2/ว  0444  ลงวันที่  24  มกราคม  2561  เรื่อง  การกําหนดหลัก
เกณฑ์การเขียนรายละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
                4.  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว
  1134 ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                5.  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว
  0746 ลงวันที่  1  กุมภาพันธ์  2561  เรื่อง  หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้
จ่ายประกอบการพิจารณางบประมารรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะ  ค่าใช้สอย  วัสดุ  และค่าสาธารณูประโภค
                6.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว
  0603 ลงวันที่  11  กุมภาพันธ์  2556  เรื่อง  แนวทางปฏิบัติในการจัด
ซื้อนํ้ามันเชื่อเพลิงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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งบลงทุน รวม 170,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 170,800 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อเก้าอี้สํานักงานทั่วไป จํานวน 4,500 บาท
 -  เพื่อจัดซื้อเก้าอี้สํานักงานทั่วไป  สําหรับพนักงาน จํานวน  2  ตัว  ราคา
ตัวละ  1,400.-  บาท  โดยตั้งราคาตามท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์

       โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
                1.  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมากที่ มท
 0808.2/ว  1657  ลงวันที่  16  กรกฎาคม  2556  เรื่อง  รูปแบบแบบ
และการจําแนกรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
                2.  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมากที่ มท
 0808.2/ว  1752  ลงวันที่  6  สิงหาคม  2556  เรื่อง  แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
พัดลมอุตสาหกรรม จํานวน 20,000 บาท

 -  เพื่อจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม  ขนาด  24  นิ้ว ตัวโครงเป็นเหล็ก  และ
มีขาตั้งเหล็กแบบสามขา ราคาตัวละ 2,500.- บาท จํานวน  4 ตัว ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (2561-2565) หน้า         ข้อ         โดยตั้ง
ราคาตามท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 

       โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
                1.  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมากที่ มท
 0808.2/ว  1657  ลงวันที่  16  กรกฎาคม  2556  เรื่อง  รูปแบบแบบ
และการจําแนกรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
                2.  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมากที่ มท
 0808.2/ว  1752  ลงวันที่  6  สิงหาคม  2556  เรื่อง  แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
กล่องถ่ายภาพระบบดิจิตอล จํานวน 25,000 บาท

 -  เพื่อจัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล  จํานวน  1  ตัว  โดยตั้งราคา
ตามท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  รายละเอียด
ดังนี้
    1.  กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอลความละเอียดไม่น้อยกว่า  20  ล้านพิก
เซล
    2.  เป็นกล้องคอมแพค
    3.  มีระบบแฟลชในตัว
    4.  สามารถถอดเปลี่ยนบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมื่อข้อมูลเต็ม  หรือ
เมื่อต้องการเปลี่ยน
    5.  สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
    6.  มีกระเป๋าบรรจุกล้อง

       โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
                1.  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมากที่ มท
 0808.2/ว  1657  ลงวันที่  16  กรกฎาคม  2556  เรื่อง  รูปแบบแบบ
และการจําแนกรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
                2.  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมากที่ มท
 0808.2/ว  1752  ลงวันที่  6  สิงหาคม  2556  เรื่อง  แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต จํานวน 20,000 บาท

        -  เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต ราคาเครื่องละ  20,000
.- บาทจํานวน  1  เครื่อง  โดยรายละเอียดตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคูณ
ลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม  

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก  สําหรับประมวลผล จํานวน 44,000 บาท
        -  เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สําหรับงานประมวล
ผล  ราคาเครื่องละ  22,000.- บาท  จํานวน  2  เครื่อง  โดยรายละเอียด
ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคูณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  

เครื่องพิมพ์แลเซอร์  หรือ  LED  ขาวดํา (18 หน้า/นาที) จํานวน 5,200 บาท
        -  เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์  หรือ  LED  ขาวดํา (18
  หน้า/นาที)  ราคาเครื่องละ  2,600.- บาท  จํานวน  2  เครื่อง  โดยราย
ละเอียดตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคูณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
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อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart  Card  Reader) จํานวน 2,100 บาท
 -  เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์  (Smart  Card  Reader) จํานวน  3  ตัว  ปรากฏตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (2561-2565) หน้า       ข้อ        โดยราย
ละเอียดตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคูณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  

       โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
                1.  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมากที่ มท
 0808.2/ว  1657  ลงวันที่  16  กรกฎาคม  2556  เรื่อง  รูปแบบแบบ
และการจําแนกรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
                2.  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมากที่ มท
 0808.2/ว  1752  ลงวันที่  6  สิงหาคม  2556  เรื่อง  แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท

        -  เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครภัณฑ์ขนาด
ใหญ่  เช่น  เครื่องจักรกล  ยานพาหนะ  ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง  

งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

อุดหนุนสํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลําภู จํานวน 30,000 บาท
        -  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกิจกรรมของสํานักงานเหลากาชาดจังหวัด
หนองบัวลําภู  ในการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ  ที่เป็นประโยชน์  และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (2561-
2565)  หน้า            ข้อ       
        ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2559

งานบริหารงานคลัง รวม 2,295,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,240,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 90,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 40,000 บาท

        -  เพื่อจ่ายเป็นเงินสมนาคุณแก่วิทยากรฝึกอบรม  ค่าโล่ห์ประกาศ
เกียรติคุณ  ประกาศนียบัตร  ฯลฯ  ให้กับบุคคลที่ทําประโยชน์ให้แก่
เทศบาล  หรือค่าตอบแทนอื่น ๆ เช่น  อปพร.คณะกรรมการตรวจรับการ
จัดซื้อจัดจ้าง,ผู้ควบคุมงาน,คณะกรรมการกําหนดราคากลาง  ฯลฯ.  ตาม
หนังสือกระทรวงการคลัง  ด่วนที่สุดที่  กค.0402.5/ว 156  ลว  19
  กันยายน  2560  และหนังสือหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่  0808.2/ว 1966  ลว  26    กันยายน  2560 

วันที่พิมพ์ : 7/8/2562  11:16:21 หน้า : 11/49



ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
        -  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนองเวลาราชการสําหรับ
พนักงานเทศบาลและลูกจ้างที่ได้รับคําสั่งจากเทศบาลให้ปฏิบัติหน้าที่
ราชการนอกเวลาราชการ  และ/หรือในวันหยุดราชการ  ตามหลักเกณฑ์ที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 10,000 บาท
        -  เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านสําหรับพนักงานเทศบาล  ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิ
พึงเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ ฯ.

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
        -  เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร  สําหรับผู้บริหารท้อง
ถิ่น ,พนักงานส่วนท้องถิ่น,และลูกจ้างประจํา  ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าการศึกษา
บุตรได้ตามระเบียบ ฯ

ถือปฏิบัติตามระเบิยบ และหนังสือสั่งการ
        1.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2541
        2.  หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257  ลงวัน
ที่  28  มิถุนายน  2559  เรื่อง  ประเภทและอัตราเงินค่าบํารุงการศึกษา
และค่าเล่าเรียน
        3.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท. 0809.3/ว 1013  ลงวัน
ที่  18  กุมภาพันธ์  2559  เรื่อง  การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรเรียน
        4.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท. 0809.3/ว 4522  ลงวัน
ที่  9  สิงหาคม  2559  เรื่อง  ประเภทและอัตราเงินค่าบํารุงการศึกษาและ
ค่าเล่าเรียน

ค่าใช้สอย รวม 290,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 100,000 บาท
        -  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บ
หรือเข้าปกหนังสือ  ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ทางวิทยุกระจ่าย
เสียง  ค่าธรรเนียมต่าง ๆ  ฯลฯ

ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียนต่าง  ๆ จํานวน 60,000 บาท
        -  เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ในการเข้ารับ
การฝึกอบรม  สัมนาของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ. พนักงานส่วนท้อง
ถิ่น  และพนักงานจ้าง  ของเทศบาล

   โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
                1.  หนังสือกรมกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว  7120 
ลงวันที่  1  ธันวาคม  2559  เรื่อง  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง
เหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                2.  หนังสือกรมกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว  1555 
ลงวันที่  22  มีนาคม  2560  เรื่อง  หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะ  ค่าใช้
สอย  วัสดุ  และค่าสาธารณูปโภค
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 80,000 บาท

        -  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นองราชอาณาจักร  เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ค่าบริการ
จอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการ
ใช้สนามบิน  สําหรับคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานส่วน
ท้องถิ่นและพนักงานจ้างของเทศบาล  ที่เดินทางไปประชุม  อบรม  สัม
นา  ดูงาน  หรือไปติดต่อราชการ  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น (ฉบับที่  3 ) พ.ศ.  2559

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
       -  เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจาก
ค่าใช้สอย  ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซ่อม
แซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี้
            1.  ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
            2.  ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
จ่ายจากค่าวัสดุ

            โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
                1.  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมากที่ มท
 0808.2/ว  1752  ลงวันที่  6  สิงหาคม  2556  เรื่อง  แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                2.  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมากที่ มท
 0808.2/ว  1555  ลงวันที่  22 มีนาคม  2560  เรื่อง  หลักเกณฑ์และ
อัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณายงบประมาณรายจ่ายประจําปีใน
ลักษณะค่าใช้สอย  วัสดุ   และค่าสาธารณูปโภค 

ค่าวัสดุ รวม 1,015,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

      -  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานต่าง ๆ  เช่น  เก้าอี้
พลาสติก  กระดาษ หมึก  วัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียน  นํ้าดื่มสําหรับบริการ
ประชาชน  สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์  ภาพเขียน  แผนที่  พระ
บรมฉายาลักษณ์  ถ่านนาฬิกา  เป็นต้น และให้รวมถึงค่าใข้จ่ายที่ต้องชําระ
พร้อมกันเช่น  ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  และรวมถึงราย
จ่ายที่เข้าลักษณะวัสดุสํานักงาน 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
        -  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น  แก้วนํ้า  จานรอง
แก้ว  ชุดกาแฟ  ถ้วยชาม  ช้อน  ส้อม  นํายาล้างห้องนํ้า  นํ้ายาล้าง
จาน  ไม้กวาด  ไม้ถูพื้น  นํ้าดื่ม  ฯลฯ  และรวมถึงรายจ่ายที่เข้าลักษณะ
วัสดุงานบ้านงานครัว
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 850,000 บาท
        -  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น  นํ้ามัน
เบนซิน  นํ้ามันดีเซล  นํ้ามันเครื่อง  ถ่าน  ก็าส  แก็สหุงต้ม  นํ้ามัน
เบรก  หัวเทียน  จาระบี  ฯลฯ.  หรือวัสดุที่เข้าลักษณะวัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 15,000 บาท
      -  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  กระดาษเขียน
โปสเตอร์  พู่กันและสี  เมมโมรี่การ์ด  แถบบันทึกเสียงหรือภาพ  รูปสีหรือ
ขาวดําที่ได้จากการล้าง  อัด  ขยาย  หรือวัสดุที่เข้าลักษณะวัสดุโฆษณา
และเผยแพร่

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท
     -  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล  เทปบันทึกข้อมูล  หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์  แผ่นกรองแสง  กระดาษต่อเนื่อง  สายเคเบิล  แป้น
พิมพ์  เมนบอร์ด  RAM  เครื่องกระจายสัญญาน (Hub)  เมาส์  ฯลฯ
  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน  20,000
.- บาท  หรือวัสดุที่เข้าลักษณะวัสดุคอมพิวเตอร์

   โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
                1.  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมากที่ มท
 0808.2/ว  1752  ลงวันที่  6  สิงหาคม  2556  เรื่อง  แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                2.  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมากที่ มท
 0808.2/ว  1248  ลงวันที่  27 มิถุนายน  2559  เรื่อง  แนวทาง
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
                3.  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมากที่ มท
 0808.2/ว  0444  ลงวันที่  24  มกราคม  2561  เรื่อง  การกําหนดหลัก
เกณฑ์การเขียนรายละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
                4.  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว
  1134 ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                5.  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว
  0746 ลงวันที่  1  กุมภาพันธ์  2561  เรื่อง  หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้
จ่ายประกอบการพิจารณางบประมารรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะ  ค่าใช้สอย  วัสดุ  และค่าสาธารณูประโภค
                6.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว
  0603 ลงวันที่  11  กุมภาพันธ์  2556  เรื่อง  แนวทางปฏิบัติในการจัด
ซื้อนํ้ามันเชื่อเพลิงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าสาธารณูปโภค รวม 845,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 700,000 บาท

       -  เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสํานักงานเทศบาล  หรือในที่สาธารณะที่อยู่ใน
ความดูแลรับผิดชอบของเทศบาลตําบลนาด่าน
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ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 15,000 บาท
      -  เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการฑทรศัพท์พื้นฐานของสํานักงานเทศบาล  ค่า
บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรี และปลัดเทสบาล
สําหรับใช้ในราชการตลอดปี  และรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดัง
กล่าว  และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ  เช่น  ค่าเช่า
เครื่อง  ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์  ค่าบํารุงรักษาสาย  เป็นต้น

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท
      -  เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ยากร  ค่าธนาณัติ  ค่าเช่าตู้
ไปรษณีย์  ค่าโทรเลข  ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์อากร ฯลฯ  ในกิจการของ
เทศบาล

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 120,000 บาท
      -  เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  เช่น  ค่าโทรภาพ
หรือโทรสาร  ค่าเทเลกซ์  ค่าวิทยุติดตามตัว  ค่าวิทยุสื่อสาร  ค่าสื่อสาร
ผ่านดาวเทียม  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต  รวมถึง
อินเตอร์เน็ตการ์ด  และค่าสือ่สารอื่น ๆ  เช่น  ค่าเคเบิ้ลทีวี  ค่าเช่าช่อง
สัญญาฯดาวเทียม 
 เป้นต้น  และรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ

งบลงทุน รวม 55,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 55,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร  2  บาน จํานวน 22,000 บาท
 -  เพื่อจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ  2  บาน จํานวน  4  หลัง ๆ
 ละ 5,500.-  บาท  ลายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  สํานัก
งบประมาณ 

       โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
                1.  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมากที่ มท
 0808.2/ว  1657  ลงวันที่  16  กรกฎาคม  2556  เรื่อง  รูปแบบแบบ
และการจําแนกรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
                2.  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมากที่ มท
 0808.2/ว  1752  ลงวันที่  6  สิงหาคม  2556  เรื่อง  แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 17,000 บาท

-  เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  All  In  One  สําหรับงานสํานัก
งาน  ราคาเครื่องละ  17,000.- บาท  จํานวน  1  เครื่อง  โดยตั้งตาม
เกณฑ์ราคากลางและคูณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  กระทรวง
เทคดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
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เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จํานวน 16,000 บาท
-  เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก  สําหรับงานสํานักงาน  ราคา
เครื่องละ  16,000.- บาท จํานวน  1  เครื่อง  โดยตั้งตามเกณฑ์ราคากลาง
และคูณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  กระทรวงเทคดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม  

       โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
                1.  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมากที่ มท
 0808.2/ว  1657  ลงวันที่  16  กรกฎาคม  2556  เรื่อง  รูปแบบแบบ
และการจําแนกรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
                2.  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมากที่ มท
 0808.2/ว  1752  ลงวันที่  6  สิงหาคม  2556  เรื่อง  แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 613,840 บาท

งบบุคลากร รวม 198,840 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 198,840 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 198,840 บาท

        -  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจําปี  และเงินปรับปรุง
เงินเดือนพนักงานเทศบาลประจําปี  ของพนักงานเทศบาลสังกัดสํานัก
ปลัด ได้แก่ตําแหน่ง  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย  และ
หรือรวมถึงตําแหน่งตามกรอบอัตรากําลังที่ได้รับการแต่งตั้งและพึงเบิก
จ่ายได้ตามระเบียบ ฯ.ด้วย

งบดําเนินงาน รวม 375,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 45,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 20,000 บาท

        -  เพื่อจ่ายเป็นเงินสมนาคุณแก่วิทยากรฝึกอบรม  ค่าโล่ห์ประกาศ
เกียรติคุณ  ประกาศนียบัตร  ฯลฯ  ให้กับบุคคลที่ทําประโยชน์ให้แก่
เทศบาล  หรือค่าตอบแทนอื่น ๆ เช่น  อปพร.คณะกรรมการตรวจรับการ
จัดซื้อจัดจ้าง,ผู้ควบคุมงาน,คณะกรรมการกําหนดราคากลาง ฯลฯ.  ตาม
หนังสือกระทรวงการคลัง  ด่วนที่สุดที่  กค.0402.5/ว 156 ลว 19
  กันยายน  2560 และหนังสือหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่  0808.2/ว 1966 ลว  26  กันยายน  2560 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
       -  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนองเวลาราชการสําหรับ
พนักงานเทศบาลและลูกจ้างที่ได้รับคําสั่งจากเทศบาลให้ปฏิบัติหน้าที่
ราชการนอกเวลาราชการ  และ/หรือในวันหยุดราชการ  ตามหลักเกณฑ์ที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 20,000 บาท
       -  เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านสําหรับพนักงานเทศบาล  ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิพึง
เบิกได้ตามระเบียบ ฯ

วันที่พิมพ์ : 7/8/2562  11:16:21 หน้า : 16/49



ค่าใช้สอย รวม 270,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ จํานวน 15,000 บาท
     -  เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ในการเข้ารับ
การฝึกอบรม  สัมนาของพนักงานส่วนท้องถิ่น  และพนักงานจ้าง  ของ
เทศบาล

     โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้
            1.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท.  0808.2/ว 7120  ลง
วันที่  1  ธันวาคม  2559  เรื่อง  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง
เหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
            2.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท.  0808.2/ว 1555  ลง
วันที่  22  มีนาคม  2560  เรื่อง  หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษาณะ  ค่าใช้
สอย  วัสดุ  และค่าสาธารณูปโภค

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 15,000 บาท

        -  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นองราชอาณาจักร  เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ค่าบริการ
จอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการ
ใช้สนามบิน  สําหรับคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานส่วน
ท้องถิ่นและพนักงานจ้างของเทศบาล  ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น (ถึงฉบับที่  3 ) พ.ศ.  2559

โครงการจัดงานวัน อปพร. จํานวน 60,000 บาท
        -  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวัน  อปพร.  เช่น  ค่าจ้าง
เหมาประกอบอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าตอบแทน
วิทยากร  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าวัสดุและอุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
  ที่เกี่ยวข้องและจําเป็นสําหรับการจัดงาน

        ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม  และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.  2557
  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (2651-2565) หน้า       ข้อ      

โครงการลดอุบัติเหตุทางการจราจรในช่วงเทศกาล จํานวน 180,000 บาท
        -  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ  เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้
ปฏิบัติงาน   ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าวัสดุและ
อุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องและจําเป็นสําหรับการจัด
งาน  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (2561-2565) หน้า  

        ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม  และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.  2557
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว 2721  ลงวันที่  18
  ธันวาคม  2558  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการเบิกจ่ายค่าใข้จ่ายให้แก่
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน    ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้า
ปี (2651-2565) หน้า       ข้อ      
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ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 10,000 บาท

        -  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ เช่น  แอลกอฮอล์  ออกซิเจน  นํ้ายาต่าง ๆ  ถุงมือ  ผ้าปิดจมูก หรือ
วัสดุที่เข้าลักษณะวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 20,000 บาท
       -  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายของพนักงานดับ
เพลิง  สมาชิก อปพร. พนักงานและเจ้าหน้าที่ในการออกปฏิบัติ
หน้าที่  เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัยที่พึงเบิกจ่ายได้ตาม
ระเบียบราชการ

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 30,000 บาท
       -  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิเครื่องดับเพลิง  เช่น  นํ้ายาเคมี  ถังดับ
เพลิง  ลูกบอลดับเพลิง  หรือวัสดุที่เข้าลักษณะวัสดุดับเพลิง

 โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
                1.  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมากที่ มท
 0808.2/ว  1752  ลงวันที่  6  สิงหาคม  2556  เรื่อง  แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                2.  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมากที่ มท
 0808.2/ว  1248  ลงวันที่  27 มิถุนายน  2559  เรื่อง  แนวทาง
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
                3.  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมากที่ มท
 0808.2/ว  0444  ลงวันที่  24  มกราคม  2561  เรื่อง  การกําหนดหลัก
เกณฑ์การเขียนรายละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
                4.  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว
  1134 ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                5.  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว
  0746 ลงวันที่  1  กุมภาพันธ์  2561  เรื่อง  หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้
จ่ายประกอบการพิจารณางบประมารรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะ  ค่าใช้สอย  วัสดุ  และค่าสาธารณูประโภค
                6.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว
  0603 ลงวันที่  11  กุมภาพันธ์  2556  เรื่อง  แนวทางปฏิบัติในการจัด
ซื้อนํ้ามันเชื่อเพลิงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                7.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด่วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุ
เครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.  2560
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งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนที่ทําการปกครองจังหวัดหนองบัวลําภู จํานวน 40,000 บาท
        -  เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของสํานักงานทองถิ่นจังหวัดหนองบัวลําภู
ตามโครงการปัองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (2561-2565
)  หน้า         ข้อ

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 2,530,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการส่งเสริมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จํานวน 30,000 บาท
        -  เพื่อใช้จ่ายในการจัดทําโครงการส่งเสริมการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการตกแต่งสถานที่  ค่า
ใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่า
ประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารต่าง ๆ  ค่ากระเป๋าหรือ
สิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่สมนาคุณวิทยากร  ค่า
อาหาร  ค่าพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าใช้จ่ายอื่นที่
จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  

ถือปฏิบัติตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้
        1.  เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจ่าย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2542
        2.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2557

งบลงทุน รวม 2,500,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,500,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถบรรทุกนํ้า จํานวน 2,500,000 บาท
        -  เพื่อจัดซื้อรถบรรทุกนํ้า  ขนาด  6  ตัน  6  ล้อ  ปริมาตรกระบอก
สุบไม่ตํ่ากว่า  6,000  ซีซี  หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตํ่ากว่า  170
  กิโลวัตต์  มีคุณลักษณะดังนี้
        1.  จุนํ้าได้ไม่น้อยกว่า  6,000  ลิตร
        2.  นํ้าหนักของรถรวมนํ้าหนักบรรทุกไม่ตํ่ากว่า 12,000  กิโลกรัม
        3.  เป็นราคาพร้อมปั๊มและอุปกรณ์
        ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (2561-2565
)  หน้า           ข้อ         โดยตั้งตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์สํานักงบ
ประมาณ
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 5,340,400 บาท

งบบุคลากร รวม 5,285,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,285,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,102,000 บาท

1.  เงินเดือนพนักงาน  งานการศึกษา 
        -  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจําปี  และเงินปรับปรุง
เงินเดือนพนักงานเทศบาลประจําปี  ของพนักงานเทศบาล  สักกัดสํานัก
ปลัด  งานการศึกษา  ได้แก่  ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา ตั้งจ่าย
ไว้  342,720.- บาท  และหรือรวมถึงตําแหน่งตามกรอบอัตรากําลังที่ได้
รับการแต่งตั้งและพึงเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ ฯ  ด้วย

2.  เงินเดือนพนักงาน  งานระดับก่อนวัยเรียน ฯ
        -  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจําปี  และเงินปรับปรุง
เงินเดือนพนักงานเทศบาลประจําปี  ของพนักงานเทศบาลสํานักปลัด  งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา   ตั้งจ่ายไว้  2,759,280
.- บาท  ได้แก่  ตําแหน่ง  ครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน  9  อัตรา  และหรือรวมถึง
ตําแหน่งตามกรอบอัตรากําลังที่ได้รับการแต่งตั้งและพึงเบิกจ่ายได้ตาม
ระเบียบ ฯ  ด้วย

เงินวิทยฐานะ จํานวน 109,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะชํานาญการสําหรับข้าราชการครูผู้ดูแล
เด็ก  และหรือรวมถึงตําแหน่งตามกรอบอัตรากําลังที่ได้รับการแต่งตั้งและ
พึงเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ ฯ.ด้วย  ดังนี้
    -ตําแหน่ง  ครู  ค.ศ.2        จํานวน  4  อัตรา
    -ตําแหน่ง  คณู ค.ศ.3        จํานวน  1  อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,874,160 บาท
        -  เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินค่าตอบแทน เงินปรับปรุ่งค่าตอบแทน
พนักงานจ้างตามภารกิจ และหรือรวมถึงตําแหน่งตามกรอบอัตรากําลังที่
ได้รับการแต่งตั้งและพึงเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ ฯ ด้วย

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 200,040 บาท
        -  เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป 

งบดําเนินงาน รวม 55,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 25,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 10,000 บาท

        -  เพื่อจ่ายเป็นเงินสมนาคุณแก่วิทยากรฝึกอบรม  ค่าโล่ห์ประกาศ
เกียรติคุณ  ประกาศนียบัตร  ฯลฯ  ให้กับบุคคลที่ทําประโยชน์ให้แก่
เทศบาล  หรือค่าตอบแทนอื่น ๆ เช่น  อปพร.คณะกรรมการตรวจรับการ
จัดซื้อจัดจ้าง,ผู้ควบคุมงาน,คณะกรรมการกําหนดราคากลาง  ฯลฯ.  ตาม
หนังสือกระทรวงการคลัง  ด่วนที่สุดที่  กค.0402.5/ว 156  ลว  19
  กันยายน  2560  และหนังสือหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่  0808.2/ว 1966 ลว  26  กันยายน  2560 

วันที่พิมพ์ : 7/8/2562  11:16:21 หน้า : 20/49



ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
        -  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนองเวลาราชการสําหรับ
พนักงานเทศบาล  และลูกจ้างที่ได้รับคําสั่งจากเทศบาลให้ปฏิบัติหน้าที่
ราชการนอกเวลาราชการ  และ/หรือในวันหยุดราชการ  ตามหลักเกณฑ์ที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 5,000 บาท
        -  เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านสําหรับพนักงานเทศบาล  ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิ
พึงเบิกจ่ายได้  ตามระเบียบ ฯ.  กําหนด

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
        -  เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร  สําหรับผู้บริหารท้อง
ถิ่น ,พนักงานส่วนท้องถิ่น,และลูกจ้างประจํา  ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าการศึกษา
บุตรได้ตามระเบียบ ฯ

ถือปฏิบัติตามระเบิยบ และหนังสือสั่งการ
        1.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2541
        2.  หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257  ลงวัน
ที่  28  มิถุนายน  2559  เรื่อง  ประเภทและอัตราเงินค่าบํารุงการศึกษา
และค่าเล่าเรียน
        3.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท. 0809.3/ว 1013  ลงวัน
ที่  18  กุมภาพันธ์  2559  เรื่อง  การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรเรียน
        4.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท. 0809.3/ว 4522  ลงวัน
ที่  9  สิงหาคม  2559  เรื่อง  ประเภทและอัตราเงินค่าบํารุงการศึกษาและ
ค่าเล่าเรียน

ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน จํานวน 5,000 บาท
        -  เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ในการเข้ารับ
การฝึกอบรม  สัมนาของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ. พนักงานส่วนท้อง
ถิ่น  และพนักงานจ้าง  ของเทศบาล

     โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้
            1.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท.  0808.2/ว 7120  ลง
วันที่  1  ธันวาคม  2559  เรื่อง  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง
เหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
            2.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท.  0808.2/ว 1555  ลง
วันที่  22  มีนาคม  2560  เรื่อง  หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษาณะ  ค่าใช้
สอย  วัสดุ  และค่าสาธารณูปโภค
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร์และนอกราชอาณาจักร์ จํานวน 5,000 บาท

        -  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นองราชอาณาจักร  เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ค่าบริการ
จอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการ
ใช้สนามบิน  สําหรับคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานส่วน
ท้องถิ่นและพนักงานจ้างของเทศบาล  ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น (ฉบับที่  3 ) พ.ศ.  2559

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

       -  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานต่าง ๆ  เช่น  เก้าอี้
พลาสติก  กระดาษ หมึก  วัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียน  นํ้าดื่มสําหรับบริการ
ประชาชน  สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์  ภาพเขียน  แผนที่  พระ
บรมฉายาลักษณ์  ถ่านนาฬิกา  เป็นต้น และให้รวมถึงค่าใข้จ่ายที่ต้องชําระ
พร้อมกันเช่น  ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  และรวมถึงราย
จ่ายที่เข้าลักษณะวัสดุสํานักงาน 
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
     -  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล  เทปบันทึกข้อมูล  หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์  แผ่นกรองแสง  กระดาษต่อเนื่อง  สายเคเบิล  แป้น
พิมพ์  เมนบอร์ด  RAM  เครื่องกระจายสัญญาน (Hub)  เมาส์  ฯลฯ
  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน  20,000
.-  บาท    หรือวัสดุที่เข้าลักษณะวัสดุคอมพิวเตอร์

   โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
                1.  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมากที่ มท
 0808.2/ว  1752  ลงวันที่  6  สิงหาคม  2556  เรื่อง  แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                2.  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมากที่ มท
 0808.2/ว  1248  ลงวันที่  27 มิถุนายน  2559  เรื่อง  แนวทาง
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
                3.  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมากที่ มท
 0808.2/ว  0444  ลงวันที่  24  มกราคม  2561  เรื่อง  การกําหนดหลัก
เกณฑ์การเขียนรายละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
                4.  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว
  1134 ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                5.  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว
  0746 ลงวันที่  1  กุมภาพันธ์  2561  เรื่อง  หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้
จ่ายประกอบการพิจารณางบประมารรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะ  ค่าใช้สอย  วัสดุ  และค่าสาธารณูประโภค
                6.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว
  0603 ลงวันที่  11  กุมภาพันธ์  2556  เรื่อง  แนวทางปฏิบัติในการจัด
ซื้อนํ้ามันเชื่อเพลิงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 5,293,390 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,733,390 บาท

ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

        -  เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร  สําหรับผู้บริหารท้อง
ถิ่น ,พนักงานส่วนท้องถิ่น,และลูกจ้างประจํา  ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าการศึกษา
บุตรได้ตามระเบียบ ฯ

ถือปฏิบัติตามระเบิยบ และหนังสือสั่งการ
        1.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2541
        2.  หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257  ลงวัน
ที่  28  มิถุนายน  2559  เรื่อง  ประเภทและอัตราเงินค่าบํารุงการศึกษา
และค่าเล่าเรียน
        3.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท. 0809.3/ว 1013  ลงวัน
ที่  18  กุมภาพันธ์  2559  เรื่อง  การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรเรียน
        4.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท. 0809.3/ว 4522  ลงวัน
ที่  9  สิงหาคม  2559  เรื่อง  ประเภทและอัตราเงินค่าบํารุงการศึกษาและ
ค่าเล่าเรียน

ค่าใช้สอย รวม 1,140,510 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน จํานวน 40,000 บาท
      
     ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ  ในการฝึก
อบรม  สัมมนา สําหรับครูและผู้ช่วยครู ผู้ดูแลเด็ก   ของเทศบาล
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา จํานวน 53,110 บาท

        -  เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา  ตาม
โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสําหรับเด็ก
ปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ในสังกัดเทศบาลตําบลนาด่านทั้ง 4 แห่งเด็กนักเรียน
จํานวน 47  คน ตั้งไว้  53,110 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่
สุด ที่ มท. 0816.2/ว 1636  ลงวันที่  23  เมษายน  2562  
        ดําเนินการโดยการเบิกหักผลักส่งเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนาม
ของสถานศึกษาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  รายละเอียดดังนี้

    1.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนาด่าน  จํานวนเด็ก  21  คนตั้ง
ไว้   23,730.-   บาท   แยกเป็น
     1.1.  ค่าหนังสือเรียน                       (21x200)  =  4,200.-  บาท 
     1.2.  ค่าเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียน (21x200)  =  4,200.-  บาท 
     1.3.  ค่าเครื่องแบบนักเรียน              (21x300)  =  6,300.-  บาท 
     1.4.  ค่ากิจกรรมพัฒนานักเรียน        (21x430)  =  9,030.-  บาท 
        -  เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน,ค่าเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียน,ค่า
เครื่องแบบนักเรียน,ค่ากิจกรรมพัฒนานักเรียน  ของเด็กนักเรียนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

    2.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสน   จํานวนเด็ก   10
 คนตั้งไว้   11,300.-  บาท  แยกเป็น
     2.1.  ค่าหนังสือเรียน                       (10x200)  =  2,000.-  บาท 
     2.2.  ค่าเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียน (10x200)  =  2,000.-  บาท 
     2.3.  ค่าเครื่องแบบนักเรียน              (10x300)  =  3,000.-  บาท 
     2.4.  ค่ากิจกรรมพัฒนานักเรียน        (10x430)  =   4,300.-  บาท 
        -  เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน,ค่าเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียน,ค่า
เครื่องแบบนักเรียน,ค่ากิจกรรมพัฒนานักเรียน  ของเด็กนักเรียนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

    3.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดฮูชมภูทอง           จํานวนเด็ก    13
   คนตั้งไว้   14,690.-  บาท  แยกเป็น
     3.1.  ค่าหนังสือเรียน                       (13x200)  =  2,600.-  บาท 
     3.2.  ค่าเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียน (13x200)  =  2,600.-  บาท 
     3.3.  ค่าเครื่องแบบนักเรียน              (13x300)  =  3,900.-  บาท 
     3.4.  ค่ากิจกรรมพัฒนานักเรียน        (13x430)  =  5,590.-  บาท 
        -  เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน,ค่าเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียน,ค่า
เครื่องแบบนักเรียน,ค่ากิจกรรมพัฒนานักเรียน  ของเด็กนักเรียนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

    4.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งกุญชร                   จํานวนเด็ก    3   คน
ตั้งไว้   3,390.-  บาท  แยกเป็น
     4.1.  ค่าหนังสือเรียน                       (3x200)  =  600.-  บาท 
     4.2.  ค่าเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียน (3x200)  =  600.-  บาท 
     4.3.  ค่าเครื่องแบบนักเรียน              (3x300)  =  900.-  บาท 
     4.4.  ค่ากิจกรรมพัฒนานักเรียน        (3x430)  =  1,290.-  บาท 
        -  เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน,ค่าเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียน,ค่า
เครื่องแบบนักเรียน,ค่ากิจกรรมพัฒนานักเรียน  ของเด็กนักเรียนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 40,000 บาท
       - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ย
เลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ของครูและผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)หน้า 102

ค่าพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

จํานวน 90,000 บาท

        -  เพื่อจ่ายเป็นเงินสําหรับพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในอัตรา  10,000
.-  บาท/คน/ปี  ตั้งจ่ายไว้   90,000.-  บาท

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 236,300 บาท
        -  เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา  ตาม
โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน(รายหัว) สําหรับเด็ก
ปฐมวัย อัตราคนละ  1,700.- บาท/ปี โดยใช้ข้อมูลจํานวนเด็กเล็ก  ณ  วัน
ที่  10  มิถุนายน 2562  เป็นฐานในการตั้งงบประมาณ  ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท. 0816.2/ว 3274  ลงวันที่  19
  มิถุนายน  2561   ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (2561-2565
) หน้า           ข้อ
        โดยการเบิกหักผลักส่งเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถาน
ศึกษาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน  4  ศูนย์  รายละเอียดดังนี้
            1.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนาด่าน  เด็ก
จํานวน  52 x 1,700  เป็นเงินตั้งไว้  88,400.-  บาท 
            2.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสน   เด็ก
จํานวน  31 x 1,700  เป็นเงินตั้งไว้  52,700.-  บาท 
            3.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดฮู  เด็กจํานวน  52 x 1,700  เป็น
เงินตั้งไว้  52,700.-  บาท 
            4.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งกุญชร  เด็กจํานวน  25 x 1,700
  เป็นเงินตั้งไว้  42,500.-  บาท 
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สนับสนุนโครงการค่าอาหารกลางวัน จํานวน 681,100 บาท
        -  เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา  ตาม
โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปฐมวัย  สําหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตําบลนาด่านทั้ง  4  แห่ง ในอัตราคนละ  20
.- บาท/วัน เป็นจํานวน  245 วัน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่
สุด ที่ มท. 0816.2/ว 3274  ลงวันที่  19  มิถุนายน  2561  
        ดําเนินการโดยการเบิกหักผลักส่งเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนาม
ของสถานศึกาษาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  รายละเอียดดังนี้

    1.  ศพด.ทต.นาด่าน       (52x20x245) = 254,800.- บาท
    2.  ศพด.บ้านส้มป่อย ฯ   (31x20x245) = 151,900.- บาท
    3.  ศพด.บ้านกุดฮู          (31x20x245) = 151,900.- บาท
    4.  ศพด.วัดทุ่งกุญชร      (25x20x245) = 122,500.- บาท

        -  ตามรายการที่  1-4  สามารถถัวเฉลี่ยจ่ายระหว่างกันได้เนื่องจาก
จํานวนนักเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างปีเนื่องจากการรับเข้า
เรียนใหม่ การลาออก การจบการศึกษา ฯลฯ  ให้เบิกจ่ายค่าอาหารกลางวัน
ตามจํานวนเก็กจริงหากมีการโอนเพิ่มโอนลดไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนแปลง
คําชี้แจง  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (2561-2565
) หน้า         ข้อ 

ค่าวัสดุ รวม 1,562,880 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

      -  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานต่าง ๆ  เช่น  เก้าอี้
พลาสติก  กระดาษ หมึก  วัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียน  นํ้าดื่มสําหรับบริการ
ประชาชน  สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์  ภาพเขียน  แผนที่  พระ
บรมฉายาลักษณ์  ถ่านนาฬิกา  เป็นต้น และให้รวมถึงค่าใข้จ่ายที่ต้องชําระ
พร้อมกันเช่น  ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  และรวมถึงราย
จ่ายที่เข้าลักษณะวัสดุสํานักงาน 
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ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,522,880 บาท
        1.  เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลตําบลนาด่าน จํานวน 4 แห่ง  จํานวนเด็กนักเรียนรวม  139
  คน  ในอัตรา  7.82  บาท/คน/วัน  จํานวน  260
  วัน (139 x 7.82 x 260) ตั้งจ่ายไว้       282,620.-  บาท  แยกเป็น

        -  สํานักงบประมาณจัดสรรให้ในอัตราคนละ  7.37
 บาท/คน/วัน  คิดเป็น  (139 x 7.37 x 260)  =  266,351.80  บาท
        -  ท้องถิ่นจัดสรรให้ในอัตราคนละ  0.45 บาท/คน/วัน  คิด
เป็น  (139 x 0.45 x 260)  =  16,263.-  บาท

        1.  ศพด.ทต.นาด่าน       (52x7.82x260) = 105,726.40  บาท
        2.  ศพด.บ้านส้มป่อย ฯ   (31x7.82x260) =   63,029.20  บาท
        3.  ศพด.บ้านกุดฮู          (31x7.82x260) =   63,029.20  บาท
        4.  ศพด.วัดทุ่งกุญชร      (25x7.82x260) =   50,830.00 บาท

        2.  เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สําหรับศูนย์โรงเรียนในสังกัดสํานัก
งานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ในเขตเทศบาล  จํานวน  4
  แห่ง  จํานวนเด็กนักเรียนรวม 610  คน  ในอัตรา  7.82
  บาท/คน/วัน  จํานวน  260  วัน (610 x 7.82 x 260) ตั้งจ่าย
ไว้  1,240,260.- บาท  แยกเป็น

        -  สํานักงบประมาณจัดสรรให้ในอัตราคนละ  7.37
 บาท/คน/วัน  คิดเป็น  (610x7.37x260)  =  1,168,882.00  บาท
        -  ท้องถิ่นจัดสรรให้ในอัตราคนละ  0.45 บาท/คน/วัน  คิด
เป็น  (610 x 0.45 x 260)  =  71,370.-  บาท

        1.  รร.นาด่าน           (259x7.82x260) = 526,598.80 บาท    
        2.  รร.ส้มป่อย ฯ        (100x7.82x260) = 203,320.00 บาท
        3.  รร.กุดฮู  ฯ           (  88x7.82x260) =   178,921.60 บาท
        4.  รร.หนองบัวน้อยฯ (163x7.82x260) = 331,411.60 บาท
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
     -  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล  เทปบันทึกข้อมูล  หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์  แผ่นกรองแสง  กระดาษต่อเนื่อง  สายเคเบิล  แป้น
พิมพ์  เมนบอร์ด  RAM  เครื่องกระจายสัญญาน (Hub)  เมาส์  ฯลฯ
  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน  20,000
.-  บาท    หรือวัสดุที่เข้าลักษณะวัสดุคอมพิวเตอร์

   โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
                1.  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมากที่ มท
 0808.2/ว  1752  ลงวันที่  6  สิงหาคม  2556  เรื่อง  แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                2.  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมากที่ มท
 0808.2/ว  1248  ลงวันที่  27 มิถุนายน  2559  เรื่อง  แนวทาง
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
                3.  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมากที่ มท
 0808.2/ว  0444  ลงวันที่  24  มกราคม  2561  เรื่อง  การกําหนดหลัก
เกณฑ์การเขียนรายละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
                4.  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว
  1134 ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                5.  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว
  0746 ลงวันที่  1  กุมภาพันธ์  2561  เรื่อง  หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้
จ่ายประกอบการพิจารณางบประมารรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะ  ค่าใช้สอย  วัสดุ  และค่าสาธารณูประโภค
                6.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว
  0603 ลงวันที่  11  กุมภาพันธ์  2556  เรื่อง  แนวทางปฏิบัติในการจัด
ซื้อนํ้ามันเชื่อเพลิงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งบเงินอุดหนุน รวม 2,560,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,560,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนโรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา จํานวน 20,000 บาท
        -  เพื่อสนับสนุนโครงการเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี  ตั้ง
ไว้  10,000.-  บาท
        -  เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาทักษะด้านการกีฬานักเรียน  ตั้งไว้ 
 10,000.-  บาท

        ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3616  ลงวันที่  24  มิถุนายน  2559  เรื่อง  ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย  ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ
.  2559  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (2561-2565
)  หน้า           ข้อ
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อุดหนุนโรงเรียนบ้านกุดฮู-ชมพูทอง จํานวน 20,000 บาท
        -  เพื่อสนับสนุนโครงการเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี  ตั้ง
ไว้  10,000.-  บาท
        -  เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาทักษะด้านการกีฬานักเรียน  ตั้งไว้ 
 10,000.-  บาท

            ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3616  ลงวันที่  24  มิถุนายน  2559  เรื่อง  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น  พ.ศ.  2559  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (2561-2565
)  หน้า           ข้อ

อุดหนุนโรงเรียนบ้านนาด่าน จํานวน 20,000 บาท
        -  เพื่อสนับสนุนโครงการเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี  ตั้ง
ไว้  10,000.-  บาท
        -  เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาทักษะด้านการกีฬานักเรียน  ตั้งไว้ 
 10,000.-  บาท

            ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3616  ลงวันที่  24  มิถุนายน  2559  เรื่อง  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น  พ.ศ.  2559  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (2561-2565
)  หน้า           ข้อ

อุดหนุนโรงเรียนบ้านส้มป่อย-ค่ายเมืองแสน จํานวน 20,000 บาท
        -  เพื่อสนับสนุนโครงการเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี  ตั้ง
ไว้  10,000.-  บาท
        -  เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาทักษะด้านการกีฬานักเรียน  ตั้งไว้ 
 10,000.-  บาท

            ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3616  ลงวันที่  24  มิถุนายน  2559  เรื่อง  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น  พ.ศ.  2559  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (2561-2565
)  หน้า           ข้อ

อุดหนุนศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สุวรรณคูหา ๒ จํานวน 40,000 บาท
        -  เพื่อสนับสนุนโครงการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน       ตั้ง
ไว้  20,000.-  บาท
        -  เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาทักษะด้านการกีฬานักเรียน  ตั้งไว้ 
 10,000.-  บาท

            ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3616  ลงวันที่  24  มิถุนายน  2559  เรื่อง  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น  พ.ศ.  2559  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (2561-2565
)  หน้า           ข้อ
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อุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน จํานวน 2,440,000 บาท
        -  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุนหนุนสําหรับสนับสนุนเป็นค่าอาหารกลาง
วัน  สําหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน (สพฐ) ในเขตเทศบาลตําบลนาด่าน  จํานวน  4  แห่ง  จํานวนเด็กนัก
เรียนรวม  610  คน ในอัตรา  20  บาท/คน/วัน  จํานวน  260  วัน โดย
ใช้ข้อมูลนักเรียน  ณ  วันที่  10  มิถุนายน  2562 ได้ (610x20x200
) ตั้งไว้   2,440,260.-  บาทแยกเป็น
        -  สํานักงบประมาณจัดสรรให้ในอัตราคนละ  7.37
 บาท/คน/วัน  คิดเป็น  (610x7.37x260)  =  1,168,882.00  บาท
        -  ท้องถิ่นจัดสรรให้ในอัตราคนละ  0.45 บาท/คน/วัน  คิด
เป็น  (610x0.45x260)  =  71,370.-  บาท
        1.  รร.บ้านนาด่าน           (259x20x200) = 1,036,000
.- บาท    
        2.  รร.บ้านส้มป่อย ฯ        (100x20x200) =    400,000.- บาท
        3.  รร.บ้านกุดฮู  ฯ           (  88x20x200) =    352,000.- บาท
        4.  รร.บ้านหนองบัวน้อยฯ (163x20x200) =    652,000.- บาท

        ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274
  ลงวันที่  19  มิถุนายน  2561  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้า
ปี (2561-2565) หน้า          ข้อ

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 1,371,500 บาท

งบดําเนินงาน รวม 1,044,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 144,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 144,000 บาท

ค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
        -   เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป  เพื่อปกิ
บัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ้งพิง  จํานวน  2  อัตรา ๆ
 ละ  6,000.-/เดือน  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน   ตั้งไว้   144,000.-  บาท
        ถึอปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยอาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2562

ค่าใช้สอย รวม 780,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน จํานวน 420,000 บาท
        -   เพื่อจ่ายเป็น  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซัก
ฟอก ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สินนอก
จากค่าเช่าบ้าน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารสิ่งพิ่มพ์ทางสื่อต่าง ๆ ค่า
ธรรมเนียมอื่น ๆ  ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการจัดตั้งธนาคารขยะเพื่อส่งเสริมการคัดแยกขยะต้นทาง จํานวน 70,000 บาท

        -  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการจัดตั้ง
ธนาคารขยะเพื่อส่งเสริมการคัดแยกขยะต้นทาง  เช่น  ค่าตอบแทน
วิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าและเครื่องดื่ม  ค่าป้ายโครงการ  ค่าวัสดุ
และอุปกรณ์ที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ  เป็นต้น  
        ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึก อบรม  และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ
.  2557 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

โครงการฝึกอบรมสัมนาสร้างความเข้มแข็งด้านสิ่งแวดล้อม และการบริหาร
จัดการขยะในชุมชน

จํานวน 280,000 บาท

       -  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการฝึกอบ
รมสัมนาสร้างความเข้มแข็งด้านสิ่งแวดล้อม ฯ.  เช่น  ค่าพาหนะเดิน
ทาง  ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าที่พัก  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่า
และเครื่องดื่ม  ค่าป้ายโครงการ  ค่าของที่ระลึก  และค่าใช้จ่ายอื่น  ๆ  ที่จํา
เป็นในการศึกษาดูงานนองสถานที่  เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการ
จัดการขยะในท้องถิ่นและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่าง
ยังยืน  ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม  และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.  2557
 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์และเพศศึกษา จํานวน 10,000 บาท
       -  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการรณรงค์
ป้องกันโรคเอดส์และเพศศึกษา  เช่น  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่า
อาหารว่าและเครื่องดื่ม  ค่าป้ายโครงการ  ค่าวัสดุและอุปกรณ์ที่จําเป็นใน
การดําเนินโครงการ  เป็นต้น  ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  และการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.  2557  แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 100,000 บาท

        1.  เวชภัณฑ์สารเคมี
       -  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเวชภัณฑ์สารเคมีกําจัดสัตว์และแมลงที่เป็นภา
หะนําโรค เช่น  นํา◌้ยาเคมีสําหรับพ้นหมอกควัน หรือละอองฝอย  ทราย
อะเบรทและอื่น ๆ  ที่จําเป็น  หรือวัสดุที่เข้าลักษณะวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์  ตั้งไว้  50,000.-  บาท 

        2.  เวชภัณฑ์ยาและอุปกรณ์
       -  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาและอุปกรณ์  สําหรับการป้องกัน
โรคติดต่อจากสัตว์ เช่น  ยาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อม
อุปกรณ์  ยาคุมกําเนิดสัตว์  และอื่น ๆ  ที่จําเป็น  หรือวัสดุที่เข้าลักษณะ
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  ตั้งไว้  50,000.-  บาท 
 
        ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัย  จากโรคพิษสุนัข
บ้า  ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์  ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ  เจ้า
ฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์  อัคราชกุมารี  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0810.5/ว 0994  ลงวันที่  24
  กุมภาพันธ์  2560  และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่
สุด  ที่  มท  0810.5/ ว 729 ลงวันที่  31  มีนาคม  2560
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วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 20,000 บาท
      -  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายของพนักงานดับ
เพลิง  สมาชิก อปพร. พนักงานและเจ้าหน้าที่ในการออกปฏิบัติ
หน้าที่  เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัยที่พึงเบิกจ่ายได้ตาม
ระเบียบราชการ

งบเงินอุดหนุน รวม 327,500 บาท
เงินอุดหนุน รวม 327,500 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนกลุ่ม อสม. ตําบลนาด่าน จํานวน 82,500 บาท
        -  เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินงานตามโครงการพัฒนางานสาธารณสุข
มูลฐานของกลุ่ม  อสม.  ในการพัฒนางานสาธารณสุข,แก้ไขปัญหา
สุขภาพของชุมชน  ในพื้นที่ตําบลนาด่าน  จํานวน  11  หมู่บ้าน ๆ
  ละ  7,500.-  บาท  ตั้งไว้    82,500.-  บาท   ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่นห้าปี (2561-2565)  หน้า              ข้อ

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน จํานวน 220,000 บาท
        -  เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในพื้นที่ตําบลนา
ด่าน  จํานวน  11  หมู่บ้าน ๆ  ละ  20,000.-  บาท เพื่อดําเนินโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุข  ตามหนังสือ  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0810.5/ว
 109  ลงวันที่  15  มกราคม  2561   ตั้งไว้    220,000.-  บาท   ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (2561-2565)  หน้า              ข้อ

อุดหนุนคณะกรรมการอาสาปศุสัตว์ตําบลนาด่าน จํานวน 25,000 บาท
        -  เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินงานตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคระบาด
ที่เกิดจากสัตว์ในพื้นที่ตําบลนาด่านดําเนินการโดยคณะกรรมการอาสาปศุ
สัตว์ตําบลนาด่าน  ตั้งไว้   25,000.-  บาท   ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
ห้าปี (2561-2565)  หน้า              ข้อ

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 334,540 บาท

งบบุคลากร รวม 236,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 236,640 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 236,640 บาท

        -  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจําปี  และเงินปรับปรุง
เงินเดือนพนักงานเทศบาลประจําปี  ของพนักงานเทศบาลสังกัดสํานัก
ปลัด ได้แก่ตําแหน่ง  นักพัฒนาชุมชน  และหรือรวมถึงตําแหน่งตาม
กรอบอัตรากําลังที่ได้รับการแต่งตั้งและพึงเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ ฯ.ด้วย
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งบดําเนินงาน รวม 95,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 55,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 20,000 บาท

        -  เพื่อจ่ายเป็นเงินสมนาคุณแก่วิทยากรฝึกอบรม  ค่าโล่ห์ประกาศ
เกียรติคุณ  ประกาศนียบัตร  ฯลฯ  ให้กับบุคคลที่ทําประโยชน์ให้แก่
เทศบาล  หรือค่าตอบแทนอื่น ๆ เช่น  อปพร.คณะกรรมการตรวจรับการ
จัดซื้อจัดจ้าง,ผู้ควบคุมงาน,คณะกรรมการกําหนดราคากลาง  ฯลฯ.  ตาม
หนังสือกระทรวงการคลัง  ด่วนที่สุดที่  กค.0402.5/ว 156  ลว  19
  กันยายน  2560  และหนังสือหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่  0808.2/ว 1966 ลว  26  กันยายน  2560 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
        -  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนองเวลาราชการสําหรับ
พนักงานเทศบาล และลูกจ้างที่ได้รับคําสั่งจากเทศบาลให้ปฏิบัติหน้าที่
ราชการนอกเวลาราชการ และ/หรือในวันหยุดราชการ ตามหลักเกณฑ์ที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 20,000 บาท
        - เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านสําหรับพนักงานเทศบาล ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิ
พึงเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ ฯ.

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
        -  เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร สําหรับพนักงานส่วนท้อง
ถิ่น,และลูกจ้างประจํา ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบ ฯ

ถือปฏิบัติตามระเบิยบ และหนังสือสั่งการ
        1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
        2. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินค่าบํารุงการศึกษาและ
ค่าเล่าเรียน
        3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18
 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรเรียน
        4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9
 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินค่าบํารุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน
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ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน จํานวน 15,000 บาท
        -  เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการเข้ารับ
การฝึกอบรม สัมนาของพนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้าง ของ
เทศบาล

โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
        1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 1
 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
        2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ว 1555 ลงวันที่  22
 มีนาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษาณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 15,000 บาท

        -  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการ
ใช้สนามบิน สําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้างของเทศบาล 
        ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2559
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ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
        -  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล แป้นพิมพ์ เมน
บอร์ด RAM เครื่องกระจายสัญญาน (Hub) เมาส์ ฯลฯโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000.- บาท หรือวัสดุ
ที่เข้าลักษณะวัสดุคอมพิวเตอร์

โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
        1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท  0808.2
/ว 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบ
และการจําแนกรายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
        2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท  0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางพิจารณาสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
        3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท  0808.2
/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์การ
เขียนรายละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น
        4. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
        5. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 0746
 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบ
การพิจารณางบประมารรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูประโภค
        6. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว  0603
 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อนํ้ามัน
เชื่อเพลิงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่พิมพ์ : 7/8/2562  11:16:22 หน้า : 36/49



งบลงทุน รวม 2,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,900 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีสํานักงานระดับ  3-6 จํานวน 2,900 บาท
        -   เพื่อจัดซื้อเก้าอี้สํานักงานระดับ  3-6   สําหรับพนักงานท้อง
ถิ่น จํานวน 1 ตัว ราคาตัวละ 2,900.- บาท โดยตั้งราคาตามท้องตลาด
เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
        1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท  0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบแบบและการจําแนก
รายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น
        2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท  0808.2
/ว 1752  ลงวันที่  6  สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูป
แบบและการจําแนกรายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,561,300 บาท

งบบุคลากร รวม 1,650,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,650,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 663,360 บาท

        -  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานประจําปี  และเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปีของพนักงานเทศบาลประจําปี ของกอง
ช่าง ได้แก่ ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองช่าง  นายช่างโยธาอาวุโส  และหรือ
รวมถึงตําแหน่งตามกรอบอัตรากําลังที่ได้รับการแต่งตั้งและพึงเบิกจ่ายได้
ตามระเบียบ ฯ  ด้วย

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
        -  เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงานที่มีสิทธิได้รับเงินประจํา
ตําแหน่ง  ได้แก่  ผู้อํานวยการของกองช่าง  (นักบริหารงานช่าง) 1
 อัตรา ๆ ละ 3,500.- บาท/เดือน  และผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบ  จ่ายจาก
เงินรายได้ตามระเบียบ ฯ. 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 857,120 บาท
        - เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินค่าตอบแทน  และเงินปรับปรุ่งค่าตอบแทน
พนักงานจ้างตามภารกิจ และหรือรวมถึงตําแหน่งตามกรอบอัตรากําลังที่
ได้รับการแต่งตั้งและพึงเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ ฯ ด้วย

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 88,320 บาท
        -  เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และ
พนักงานจ้างทั่วไปของสํานักปลัด
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งบดําเนินงาน รวม 850,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 70,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 30,000 บาท

        -  เพื่อจ่ายเป็นเงินสมนาคุณแก่วิทยากรฝึกอบรม ค่าโล่ห์ประกาศ
เกียรติคุณ ประกาศนียบัตร ฯลฯ ให้กับบุคคลที่ทําประโยชน์ให้แก่เทศบาล
หรือค่าตอบแทนอื่น ๆ เช่น อปพร.คณะกรรมการตรวจรับการจัดซื้อจัด
จ้าง,ผู้ควบคุมงาน,คณะกรรมการกําหนดราคากลาง ฯลฯ. ตามหนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค.0402.5/ว 156 ลว 19
  กันยายน 2560  และหนังสือหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ 0808.2/ว 1966  ลว  26 กันยายน   2560

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
        -  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนองเวลาราชการสําหรับ
พนักงานเทศบาล และลูกจ้างที่ได้รับคําสั่งจากเทศบาลให้ปฏิบัติหน้าที่
ราชการนอกเวลาราชการ และ/หรือในวันหยุดราชการ ตามหลักเกณฑ์ที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 10,000 บาท
        -  เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านสําหรับพนักงานเทศบาล  ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิ
พึงเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ ฯ.

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
        -  เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร สําหรับพนักงานส่วนท้อง
ถิ่น,และลูกจ้างประจํา ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบ ฯ

ถือปฏิบัติตามระเบิยบ และหนังสือสั่งการ
        1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
        2. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินค่าบ??ารุงการศึกษา
และค่าเล่าเรียน
        3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0809.3/ว 1013 ลงวัน
ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรเรียน
        4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0809.3/ว 4522 ลงวัน
ที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินค่าบ??ารุงการศึกษาและ
ค่าเล่าเรียน

ค่าใช้สอย รวม 590,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ จํานวน 30,000 บาท
        -  เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  เช่น  ค่าจ้าง
เหมาบริการ  ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซัก
ฟอก  ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สินจอกจากค่าเช่า
บ้าน  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารสิ่งพิ่มพ์ทางสื่อต่าง  ๆ  ฯลฯ  และค่า
ใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่เข้าลักษณะรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
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ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน จํานวน 30,000 บาท
        -  เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการเข้ารับ
การฝึกอบรม สัมนาของพนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้าง ของ
เทศบาล

โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ว 7120 ลงวันที่  1
 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ว 1555  ลงวันที่ 22
 มีนาคม  2560  เรื่อง  หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษาณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 30,000 บาท

        -  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน สําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น  และพนักงานจ้างของเทศบาล 
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ถึงฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2559

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเทศบาลตําบลนาด่าน จํานวน 300,000 บาท
        -  เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการจัดทําแผนภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ของเทศบาลตําบลนาด่าน เช่น ค่าคัดลอกข้อมูลที่ดิน ค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมา
จัดทําแผนที่แม่บท การจัดทําฐานข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  และค่าใช้
จ่ายอื่น  ๆ ที่จําเป็น     ตั่งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป    ปรากฎในแผน
พัฒนาท้องถิ่นห้าปี ( 2561-2565) หน้า            ข้อ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท
        - เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจาก
ค่าใช้สอย  ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซ่อม
แซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้
        1. ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
        2. ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
จ่ายจากค่าวัสดุ

โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
        1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
        2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
อัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณายงบประมาณรายจ่ายประจําปีใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
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ค่าวัสดุ รวม 190,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

        -  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานต่าง ๆ เช่น เก้าอี้
พลาสติก กระดาษ หมึก วัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียน นํ้าดื่มสําหรับบริการ
ประชาชน สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ภาพเขียน แผนที่ พระ
บรมฉายาลักษณ์ ถ่านนาฬิกา เป็นต้น และให้รวมถึงค่าใข้จ่ายที่ต้องชําระ
พร้อมกันเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง และรวมถึงรายจ่าย
ที่เข้าลักษณะวัสดุสํานักงาน

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 60,000 บาท
        -  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ โคม
ไฟ สายไฟ สวิทซ์ไฟฟ้า บัลลาสต์ คั้ดเอาท์ไฟฟ้า สายโทรศัพื์ แบตเตอรี
แห้ง  แบตเตอรีวิทยะสือสาร ม้วนเทปบันทึกเสียง ฯลฯ. หรือวัสดุที่เข้า
ลักษณะวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
        -  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไม้  เหล็ก  กระเบี้อง  ดิน  หิน  ปูน  ทราย 
 ท่อนํ้า  จอบ มีด ตะปู  ฯลฯ  หรือวัสดุที่เข้าลักษณะวัสดุก่อสร้าง  เป็นต้น

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
        -  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร์ พู่กันและสี เมมโมรี่การ์ด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสีหรือ
ขาวดําที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย หรือวัสดุที่เข้าลักษณะวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
        -  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล แป้นพิมพ์ เมน
บอร์ด RAM เครื่องกระจายสัญญาน (Hub) เมาส์ ฯลฯ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วย  หรือต่อชุดไม่เกิน 20,000.-  บาท  หรือ
วัสดุที่เข้าลักษณะวัสดุคอมพิวเตอร์

โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
        1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2
/ว 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบ
และการจําแนกรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
        2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท  0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางพิจารณาสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
        3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท  0808.2
/ว 0444   ลงวันที่  24  มกราคม  2561   เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์
การเขียนรายละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
        4. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท  0808.2/ ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
        5. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 0746
 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561   เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมารรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ ค่า
ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูประโภค
        6. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว  0603
 ลงวันที่  11 กุมภาพันธ์  2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อนํ้ามัน
เชื่อเพลิงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท
        -  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุทรายกรองนํ้า  ไส้กรองนํา◌้ต่าง ๆ
  เครื่องมือช่าง  และวัสดอื่น ๆ  ที่จําเป็น  หรือวัสดุที่ไม่สามารถจัดเข้าประ
เภทวัสดข้างต้น
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งบลงทุน รวม 60,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 60,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อเก้าอี้สํานักงานทั่วไป จํานวน 4,200 บาท
        -   เพื่อจัดซื้อเก้าอี้สํานักงานทั่วไป สําหรับพนักงาน จํานวน  3
  ตัว ๆ ละ 1,400.- บาท โดยตั้งราคาตามท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์

โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
        1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท  0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบแบบและการจําแนก
รายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น
        2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท  0808.2
/ว 1752  ลงวันที่  6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูป
แบบและการจําแนกรายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ครุภัณฑ์การเกษตร
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสูบนํ้าแบบจมนํ้า ขนาด 2 แรงม้า ขนาดใบพัด
ไม่น้อยกว่า 14 ใบพัดพร้อมอุประกรณ์ครบชุด

จํานวน 50,000 บาท

-  เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบนํ้าแบบจมนํ้าขนาด  2  แรงม้า  ขนาดใบพัดไม่น้อย
กว่า  14  ใบพัด  พร้อมอุปกรณ์ครบชุด  ราคาเครื่องละ  25,000
.- บาท  จํานวน  2  เครื่อง  โดยตั้งตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

       โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
                1.  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมากที่ มท
 0808.2/ว  1657  ลงวันที่  16  กรกฎาคม  2556  เรื่อง  รูปแบบแบบ
และการจําแนกรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
                2.  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมากที่ มท
 0808.2/ว  1752  ลงวันที่  6  สิงหาคม  2556  เรื่อง  แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จํานวน 6,300 บาท

 -  เพื่อจัดซื้อเครื่องแบบฉีดหมึก (Inkjet  Printer) สําหรับกระดาษ
ขนาด A3  ราคาเครื่องละ  6,300.- บาท  จํานวน  1  เครื่อง  โดยราย
ละเอียดตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคูณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

       โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
                1.  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมากที่ มท
 0808.2/ว  1657  ลงวันที่  16  กรกฎาคม  2556  เรื่อง  รูปแบบแบบ
และการจําแนกรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
                2.  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมากที่ มท
 0808.2/ว  1752  ลงวันที่  6  สิงหาคม  2556  เรื่อง  แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 145,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 145,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 145,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อการจัดทําแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น

จํานวน 15,000 บาท

        -  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทํา/ทบทวน/แก้ไข/เปลี่ยน
แปลง/เพิ่มเติม  แผนพัฒนาท้องถิ่น  เช่น  การจัดประชุมประชาคม  ค่าจัด
หาวัสดุ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดตกแต่งสถานที่ ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่จําเป็นในการดําเนิน
การ  เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่นของประชาชนและสร้าง
ความเข้มแข็งงของชุมชน
        ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม  และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.  2557
  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ
.  2549  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (2651-2565
) หน้า       ข้อ      

โครงการจัดอบรมสภาองค์กรชุมชนตําบลนาด่าน จํานวน 30,000 บาท
        -  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดําเนินโครงการ เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าจัดตกแต่งสถานที่ ค่าวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นในการดําเนิน  
        ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม  และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.  2557
  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (2651-2565) หน้า       ข้อ      
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โครงการป้องกันและเฝ้าระวังไฟป่า จํานวน 30,000 บาท
         -  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดําเนินโครงการ เช่น ค่าอาหารหรือค่าเบี้ย
เลี้ยงในการออกปฏิบัติงาน  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าวัสดุ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นในการดําเนิน  
        ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม  และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.  2557
  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (2651-2565) หน้า       ข้อ      

โครงการเฝ้าระวังป้องกันและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติเพื่อเฉลิมพระเกี่ยรติ
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหามหาราชินี

จํานวน 50,000 บาท

        -  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดําเนินโครงการ เช่น ค่าอาหารหรือค่าเบี้ย
เลี้ยงในการออกปฏิบัติงาน  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าวัสดุ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นในการดําเนิน  
        ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม  และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.  2557
  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (2651-2565) หน้า       ข้อ      

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จํานวน 20,000 บาท
        -  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดําเนินโครงการ เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าวิทยากรอบรม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าวัสดุใน
การจัดอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นในการดําเนิน  
        ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม  และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.  2557
  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (2651-2565) หน้า       ข้อ      

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 100,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ จํานวน 10,000 บาท
        -  เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่าง อปท
. ในพื้นที่่อําเภอสุวรรณคูหา เช่น ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า
อุปกรณ์กีฬา และค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน  เป็นต้น
         ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน  การจัดการแข็งขันกีฬา  และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข็งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2559  ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นห้าปี (2651-2565) หน้า       ข้อ      

โครงการแข่งขันกีฬาประเพณีออกพรรษา เยาวชนตําบลนาด่านต้านยาเสพ
ติด

จํานวน 40,000 บาท

        -  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ เช่น ค่าอาหาร ค่า
ตอบแทนคณะกรรมการตัดสินกีฬา ค่าอุปกรณ์ ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าเช่า
เครื่องเสียง ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
        ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน  การจัดการแข็งขันกีฬา  และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข็งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2559  ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นห้าปี (2651-2565) หน้า         ข้อ    
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โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนตําบลนาด่าน จํานวน 50,000 บาท
        -  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล
เทศบาลตําบลนาด่านร่วมกับโรงเรียนบ้านนาด่าน เช่น ค่าอาหาร ค่าตอบ
แทนคณะกรรมการตัดสินกีฬา ค่าอุปกรณ์ ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าเช่า
เครื่องเสียง ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
         ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน  การจัดการแข็งขันกีฬา  และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข็งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2559  ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นห้าปี (2651-2565) หน้า       ข้อ      

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 985,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 985,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 985,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดงานประเพณีทอดเทียน จํานวน 30,000 บาท
        -  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการ เช่น ค่าจ้าง
เหมาจัดเตรียมสถานที่  เงินรางวัลการประกวดต่าง  ๆ   ค่าตอบแทนคณะ
กรรมการตัดสิน ค่าวัสดุและอุปกรณ์ที่จําเป็นต่างๆ เป็นต้น
         ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน  การจัดการแข็งขันกีฬา  และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข็งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2559  ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นห้าปี (2651-2565) หน้า       ข้อ  
 

โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ จํานวน 650,000 บาท
        -  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ เช่น ค่าจ้างเหมา
ตกแต่งขบวนแห่บั้งไฟ  ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์การจัด
งาน ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารสําหรับคณะทํางาน ค่าจัดซื้อบั้งไฟ และ
อื่นๆ ที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ
         ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน  การจัดการแข็งขันกีฬา  และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข็งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2559  ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นห้าปี (2651-2565) หน้า       ข้อ      

โครงการจัดงานประเพณีรดนํ้าดําหัวผู้สูงอายุ จํานวน 40,000 บาท
        -  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ เช่น ค่าอาหาร
สําหรับคณะกรรมการ  ค่าป้ายโครงการ ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง ค่าจัด
สถานที่  ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่จําเป็น
          ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน  การจัดการแข็งขันกีฬา  และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข็งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2559  ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นห้าปี (2651-2565) หน้า       ข้อ      
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โครงการธรรมสัญจรสําหรับผู้สูงวัย จํานวน 150,000 บาท
        -  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ เช่น ค่าอาหาร ค่า
ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมารถ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นในการ
ดําเนินโครงการ

        ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม  และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.  2557
  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (2651-2565) หน้า       ข้อ      

โครงการลงอุโบสถศิล จํานวน 15,000 บาท
        -  เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนโครงการ เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใน
การจัดงาน  และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จําเป็นในการจัดงาน
         ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน  การจัดการแข็งขันกีฬา  และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข็งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2559  ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นห้าปี (2651-2565) หน้า       ข้อ 
 

โครงการสนับสนุนการจัดงานประเพณีบุญข้าวจี่ จํานวน 50,000 บาท
        -  เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนการดําเนินการจัดงานประเพณีบุญข้าวจี่
วัดถํ่าสุวรรณคูหา เช่น ค่าจ้างเหมาจัดขบวนรถแห่ ค่าจ้างเครื่องเสียง ค่า
อาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ
         ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน  การจัดการแข็งขันกีฬา  และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข็งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2559  ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นห้าปี (2651-2565) หน้า       ข้อ  
    

โครงการสนับสนุนการจัดงานสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จํานวน 50,000 บาท
        -  เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนการดําเนินการจัดงาน  เช่น ค่าจ้างเหมา
จัดขบวนรถแห่ ค่าจ้างเครื่องเสียง ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ
         ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน  การจัดการแข็งขันกีฬา  และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข็งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2559  ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นห้าปี (2651-2565) หน้า       ข้อ      
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 500,000 บาท

งบลงทุน รวม 500,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 500,000 บาท
อาคารต่าง ๆ

โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสํานักงาน จํานวน 500,000 บาท
        -  เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงต่อเติมอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลนา
ด่านขนาดกว้าง        เมตร  ยาว         เมตร  รายละเอียดระบุตามแบบ
แปลนของเทศบาลตําบลนาด่านกําหนด  ปรากฏในแนพัฒนาท้องถิ่นห้า
ปี (2561-2565) หน้า           ข้อ  86

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 14,720,350 บาท

งบกลาง รวม 14,720,350 บาท
งบกลาง รวม 14,720,350 บาท
ค่าชําระหนี้เงินต้น จํานวน 510,000 บาท

        -  เพื่อจ่ายชําระหนี้เงินกู้ธนาคารกรุงไทย สําหรับเพื่อเป็นค่าชําระ
หนี้เงินต้น  ตามโครงการกู้ยืมก่อสร้างอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลนา
ด่าน   ชําระหนี้เงินต้นปีละ    510,000.-   บาท  ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นห้าปี  (2651-2565) หน้า       ข้อ  

ค่าชําระดอกเบี้ย จํานวน 100,000 บาท
        -  เพื่อจ่ายชําระดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารกรุงไทย   สําหรับชําระ
ดอกเบี้ยเงินกู้  ตามโครงการกู้ยืมก่อสร้างอาคารสํานักงานเทศบาลตําบล
นาด่าน   ตั้งไว้    100,000.-   บาท  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้า
ปี  (2651-2565) หน้า       ข้อ  

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 450,000 บาท
        -  เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมสําหรับจ่ายเป็นผล
ประโยชน์และสวัสดิการพนักงานจ้างตามภารกิจ  พนักงานจ้างทั่วไป  ของ
พนักงานเทศบาล  โดยคํานวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ  5  ของค่าจ้างชั่ว
คราวที่เทศบาลจะต้องจ่ายตามกฎกระทรวง  (ฉบับที่ 10) พ.ศ.  2541
        ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533  ปรากฎใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ 2561-2565) หน้า          ข้อ  

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 19,500 บาท
        -  เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนทดแทน (กท.  26 ก)  ตามพระราช
บัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.  2561  โดยนําส่งเงินสมทบเข้ากอง
ทุนเงินทดแทนเป็นรายปีในอัตราร้อยละ  0.2  ของค่าจ้างโดยประมาณทั้ง
ปี  โดยสํานักงานประกันสังคมเป็นผู้ดําเนินการแจ้งใบประเมิณ
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 9,094,400 บาท
        -  เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพสําหรับผู้สูงอายุ  ตามโครงการสนับสนุน
การสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สุงอายุ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย  ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2552  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ
. 2562 ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ 2561-2565
) หน้า          ข้อ

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 3,244,800 บาท
        -  เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพสําหรับผู้พิการ  ตามโครงการเสริมสร้าง
สวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ   เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2553  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ
.  2562 ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ 2561-2565
) หน้า          ข้อ

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 180,000 บาท
        -  เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  ตามโครงการสนับสนุนการ
จัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม   เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพของของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  และหนังสือกระทรวง
มหาดไทยด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว 3886  ลงวันที่  28
  มิถุนายน  2562  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี  พ.ศ.  2563  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ปรากฎในแผน
พัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ 2561-2565) หน้า          ข้อ

สํารองจ่าย จํานวน 347,550 บาท
        -  เพื่อใช้เป็นเงินสํารองจ่ายสําหรับกรณีฉุกเฉินเพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือนร้อนของประชาชน เช่น อุทกภัย วาตภัย หรือบรรเทาความ
เดือนร้อนของประชาชนที่ประสบสาธารณภัย ฯลฯ  รวมทั้งสํารองจ่ายใน
หมวดรายจ่ายต่าง ๆ   ซึ่งวงเงินไม่พอใช้จ่ายในปีงบประมาณ  ปรากฎใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) หน้า            ข้อ

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
1. สมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลนาด่าน จํานวน 150,000 บาท

        -  เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้าระบบหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบล
นาด่านตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องการ
กําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนตําบลหรือเทศบาล
ดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่ พ.ศ. 2552 ไม่น้อยกว่าร้อยละ  50  ของค่าบริการสาธารณสุ
ยที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ปรากฎในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) หน้า         ข้อ

3. สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตําบลนาด่าน จํานวน 100,000 บาท
        -  เพื่อจ่ายสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตําบลนาด่านตาม
หนังสือ ด่วนที่สุด มท 0891.4/ว2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553 จ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565
) หน้า          ข้อ  
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4. ค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาล จํานวน 38,500 บาท
        -  เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศ
ไทย  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบํารุงสมาคม พ.ศ.  2555  กําหนดให้ชําระค่า
บํารุงเป็นรายปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละหนึ่งส่วนหกของรายได้รับจริง
ในปีที่ล่วงมาแล้ว (ไม่รวมเงินกู้  เงินจ่ายขาดเงินสะสมและเงินอุดหนุนทุก
ประเภท  แต่ไม่เกิน  750,000.- บาท)  การคํานวณในปีงบประมาณ พ.ศ
. 2561  เทศบาลมีรายรับจริง   22,961,290.14
 บาท  (22,961,290.14 x 0.00167 = 38,345.35)

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 485,600 บาท
        -  เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น ตามพระราชบัญญัติบําเห็นจบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2500 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2546  โดยถือปฏิบั้ติตามหนังสือสํานักกอง
ทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ที่  มท  0808.5/ว 30  ลงวัน
ที่  12 กรกฎาคม  พ.ศ. 2560  ในอัตราร้อยละ  2  ของประมาณการราย
รับ  ทั้งนี้ไม่รวมรายได้จากพัฒธบัตร  เงินกู้  เงินที่มีผู้อุทิศให้  และเงินอุด
หนุน  ในปีงบประมาณ 2563 
เทศบาลได้ประมาณการรายรับ  ดังนี้
                รายรับ        52,780,000.-   บาท
    หัก  เงินอุทิศให้            -
    หัก  เงินอุดหนุน       28,500,000.-  บาท
                คงเหลือ      24,280,000.-   บาท
    คิด  2 %  เท่ากับ          485,600.-   บาท
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