
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตําบลนาใน
อําเภอ พรรณานิคม   จังหวัดสกลนคร

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 48,284,300 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 8,480,914 บาท
งบบุคลากร รวม 5,839,940 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 695,520 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่นายกเทศมนตรีตําบลนาใน   และรองนายก
เทศมนตรีตําบลนาใน     
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงินเดือนและค่าตอบแทนผู้
บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การ
บริหารส่วนตําบล (ฉบับที 2) พ.ศ.  2557      

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งให้แก่นายกเทศมนตรีตําบล    นา
ใน  และรองนายกเทศมนตรีตําบลนาใน     
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงินเดือนและค่าตอบแทนผู้
บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การ
บริหารส่วนตําบล (ฉบับที 2) พ.ศ.  2557      

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งให้แก่นายกเทศมนตรีตําบล    นา
ใน  และรองนายกเทศมนตรีตําบลนาใน      
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงินเดือนและค่าตอบแทนผู้
บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การ
บริหารส่วนตําบล (ฉบับที 2) พ.ศ.  2557       

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 198,720 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลนาใน   และที
ปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลนาใน     
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงินเดือนและค่าตอบแทนผู้
บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การ
บริหารส่วนตําบล (ฉบับที 2) พ.ศ.  2557      

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,490,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภาเทศบาล
ตําบลนาใน   และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลนาใน               เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วน
ตําบล (ฉบับที 2) พ.ศ. 2557       
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,215,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,165,960 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาลตําบลนาใน และเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปีของพนักงานเทศบาลตําบลนาใน         
เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี    
1. ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรืองมาตรฐานทัวไป
เกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อืน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2557     
2.หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว
 2683 ลงวันที 15 ธันวาคม 2558   เรือง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรือง มาตรฐานทัวไปเกียวกับอัตราเงินเดือน  และวิธีการจ่ายเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับที 4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต.  เรืองมาตรฐานทัวไปเกียวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถินได้รับค่าจ้าง (ฉบับที 4)       

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 270,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งและเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจาก   
เงินเดือนและเงินประจําตําแหน่งให้กับพนักงานเทศบาลตําบลนาใน 
เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี    
1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 
2.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือ
จากเงินเดือนข้าราชการ และลูกจ้างประจําส่วนราชการ (ฉบับที 4)      พ
.ศ. 2553 ประกาศลงวันที 3 ธันวาคม 2553      3.ประกาศคณะ
กรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน เรือง กําหนด
มาตรฐานกลางการบริหารบุคคลท้องถิน (ฉบับที 2)      

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 707,640 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างเทศบาลตําบลนาในและเงิน
ปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างเทศบาลตําบลนาใน  
เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
สกลนคร เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที 4
)  ลงวันที  5  ตุลาคม  2558     

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 71,700 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้างเทศบาลตําบลนาใน  เช่น 
เงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างและอืน ๆ   
เป็นไปตามคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร เรือง หลัก
เกณฑ์การให้ข้าราชการ  หรือพนักงานส่วนท้องถิน ลูกจ้างและพนักงาน
จ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิมการครองชีพชัวคราว  ลงวันที  8
  มิถุนายน  พ.ศ. 2555     
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งบดําเนินงาน รวม 2,400,974 บาท
ค่าตอบแทน รวม 45,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการทีได้รับคําสังแต่งตังจากเทศบาล
ตําบลนาใน  ในกิจการทีเป็นประโยชน์ต่อเทศบาลตําบลนาใน  หรือเป็น
เงินรางวัลแก่กรรมการ  เจ้าหน้าทีในการสอบแข่งขัน  สอบคัดเลือก  ฯลฯ
            
เป็นไปตามระเบียบ  หนังสือสังการ  ดังนี   
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานและ
ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2555 และทีแก้ไขเพิม
เติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2558     
2. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนทีสุด ที กค 0402.5/ว 156 ลงวันที 19
 กันยายน 2560 เรือง หลักเกณฑ์การเบิกค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะ
กรรมการ       
3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1966 ลงวันที 26 กันยายน พ.ศ. 2560  เรือง แจ้งหลักการเบิกค่าตอบ
แทนบุคคลหรือคณะกรรมการ      

ค่าเบียประชุม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียประชุมให้กับคณะกรรมการในการประชุมของเทศบาล
ตําบลนาใน  ฯลฯ      
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  และทีแก้ไขเพิม
เติม  (ฉบับที 13)  พ.ศ. 2552      

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงาน
เทศบาลตําบลนาใน และพนักงานจ้างเทศบาลตําบลนาในทีได้รับอนุมัติให้
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ      
เป็นไปตามหนังสือสังการ ดังนี    
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
2.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 2409 ลงวันที 17 พฤศจิกายน 2559  เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559       

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาล และนายก
เทศมนตรีตําบลนาใน  ซึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ   
เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสังการ  ดังนี   
1.  พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523
 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 7 พ.ศ. 2554   
2.  ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกียวกับ
การศึกษาบุตร พ.ศ. 2560       
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541      
4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน  (ฉบับที 3)  พ.ศ. 2549      
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ค่าใช้สอย รวม 1,279,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสาร จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสาร   
จํานวน  12  เดือน         
เป็นไปตามระเบียบ  หนังสือสังการ  ดังนี     
1.  พระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ
. 2560      
2.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/1536  ลงวันที 19
 มีนาคม 2561 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีทีเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และ 
ค่าสาธารณูปโภค      

โครงการจ้างเหมาบริการทําความสะอาดอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลนาใน จํานวน 84,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจ้างเหมาบริการทําความ
สะอาดสํานักงานเทศบาลตําบลนาใน  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าจ้าง
เหมาบริการรายเดือนบริการทําความสะอาดสํานักงานเทศบาลตําบลนา
ใน  จํานวน  12  เดือน      
เป็นไปตามระเบียบ  หนังสือสังการ  ดังนี   
1.  พระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ
. 2560      
2.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/1536  ลงวันที 19
 มีนาคม 2561 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีทีเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และ 
ค่าสาธารณูปโภค      

โครงการจ้างเหมาบริการระบบบันทึกข้อมูล จํานวน 84,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจ้างเหมาบริการระบบบันทึก
ข้อมูล  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าจ้างเหมาบริการรายเดือนระบบ
บันทึกข้อมูลสารสนเทศ  จํานวน  12  เดือน    
เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ
.ศ. 2560    
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รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการจ้างเพือให้ได้มาซึงบริการต่าง ๆ อัน
ได้แก่   ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่ากําจัดสิง
ปฏิกูล ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพร่  ข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียง  โทรทัศน์  หนังสือพิมพ์และจัด
จ้างทํา สือสิงพิมพ์  โฆษณาวารสารต่าง ๆ)  ค่าธรรมเนียมต่าง  ๆ ค่าเบีย
ประกัน  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี ตามคําพิพากษาปกครอง  กรณีผู้รับ
จ้าง พิพาททางปกครอง ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าติดตังเครืองรับสัญญาณ
ต่าง ๆ และค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ ทีจําเป็น เช่น  ค่าจัดซือพวงมาลัย  ช่อ
ดอกไม้  พวงหรีด  และค่าใช้จ่ายในรัฐพิธี  ในพิธีการและวันสําคัญ
ต่างๆ ตามวาระและโอกาสทีจําเป็น จัดทําและบริการเว็ปไซต์  ค่าติดตัง
เว็บไชต์  ค่าติดตังโทรศัพท์ ค่าติดตังเครืองรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ      
เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสังการ  ดังนี      
1. พระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ
. 2560       
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค       
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 130,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่ารับรอง (รายจ่ายในการรับรองหรือเลียงรับรองขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน)  โดยแยกเป็น      
(1)  ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  จํานวน  50,000
  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ   
อันได้แก่  ค่ารับรอง (รายจ่ายในการรับรองหรือเลียงรับรองของเทศบาล
ตําบลนาใน  เช่น  ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าของขวัญ  ค่าใช้จ่ายทีเกียว
เนืองในการเลียงรับรองรวมทังค่าบริการด้วย และค่าใช้จ่ายอืนซึงจําเป็น
ต้องจ่ายทีเกียวกับการรับรองเพือเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือ
คณะบุคคลทีไปนิเทศก์งาน ตรวจงาน หรือเยียมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน
และเจ้าหน้าทีทีเกียวข้อง ซึงร่วมต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลโดย
คํานวณตังจ่ายในอัตราไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้รับจริงของปีงบ
ประมาณทีล่วงมา  โดยไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงิน
จ่ายขาดเงินสะสมและเงินทีมีผู้อุทิศให้  ฯลฯ       
(2)  ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถินหรือคณะกรรมการหรือ 
คณะอนุกรรมการ  จํานวน  40,000  บาท   
ทีได้รับแต่งตังตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือสังการ
ของกระทรวงมหาดไทยฯลฯ      
ข้อ (1) และ ข้อ (2) ดําเนินการตามหนังสือสังการ ดังนี       
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท  0808.4/ว 2381  ลงวันที  28
  กรกฎาคม  2548  เรือง  การตังงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่า
รับรองหรือค่าเลียงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน      
(3)  ค่าใช้จ่ายทางพิธีศานา / รัฐพิธี  จํานวน  40,000  บาท  
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา  รัฐพิธี  พระราชพิธี  หรือวันสําคัญ
ต่างๆ  ของชาติ  ค่าจัดงาน  กิจกรรมต่างๆ  ตามนโยบายของ
รัฐบาล  เช่น  ค่าจ้างเหมารถ  รับ – ส่ง  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  ค่าจ้างเหมาทํา
อาหารผู้ไปร่วมกิจกรรมในงานวันปิยมหาราช  วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา วันวิสาบูชา  วันสตรีสากล วันผู้พิการ  วันแรงงาน วัน
อปพร. วันก่อตังเทศบาล  วันเข้าพรรษา และวันสําคัญอืนๆ ค่าจัดซุ้ม รับ
เสด็จ - ส่งเสด็จ ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ผู้เฝ้ารับเสด็จ เป็นต้น ฯลฯ      
เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสังการ  ดังนี      
1.  พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  2496  แก้ไขเพิมเติม  (ฉบับที 13) พ
.ศ. 2552      
2.  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542        
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศและนอกราชอาณาจักร จํานวน 210,000 บาท
เพือใช้เป็นค่าใช้จ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะราย
จ่ายหมวดอืนๆ อันได้แก่  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน  
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  เช่น  ค่าเบียเลียงเดินทาง  ค่า 
พาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ฯลฯ ของคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง  หรือ
บุคคล  คณะบุคคล  ทีได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพือ
ประชุมฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดต่อราชการตามทีมี
สิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ทีกําหนดไว้       
เป็นไปตามระเบียบหนังสือสังการ  ดังนี    
1.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2555   
2.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2559  
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559        
       

โครงการเลือกตังนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลนาใน จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเลือกตังนายกเทศมนตรีและ
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลนาใน  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าวัสดุทีใช้
ในการจัดพิมพ์บัญชี  รายชือตามแบบพิมพ์ต่างๆ  ค่าจัดพิมพ์บัญชีรายชือ
ผู้มีสิทธิเลือกตัง/ผู้เสียสิทธิเลือกตัง  ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมอบรมเจ้า
หน้าทีทีเกียวข้องในการเลือกตัง ค่าตอบแทนวิทยากร ผู้อํานวยการเลือก
ตัง/คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตัง/เจ้าหน้าทีรักษาความปลอดภัย
ประจําหน่วยเลือกตัง  ค่าอาหารพร้อมนําดืม  อาหารว่างและเครืองดืม ค่า
พาหนะในการรับ - ส่ง หีบบัตร  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ฯลฯ       
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับ
ที 13) พ.ศ. 2552       
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  4  ปี  ผพ.ศ
. 2561-2564)  หน้าที  52  ลําดับที 2       

โครงการสร้างจิตสํานึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสร้างจิตสํานึกต่อสถาบันพระ
มหากษัตริย์  โดยมีค่าใช้ประกอบด้วยอาหารกลางวันพร้อมนํา
ดืม  ค่า  อาหารว่างและเครืองดืม  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ฯลฯ
                       เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.  2557
                                   เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน 4 ปี                 (พ.ศ. 2561-2564)  หน้าที 53 ลําดับที 3     

โครงการสํานักงานน่าอยู่น่าทํางาน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสํานักงานน่าอยู่น่าทํา
งาน  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการทําความ
สะอาด  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ฯลฯ       
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2557   
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  4  ปี              (พ
.ศ. 2561-2564) หน้าที  54  ลําดับที  6      
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โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรเทศบาล จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรเทศบาล  โดยมีค่า
ใช้จ่าย ประกอบด้วยค่าวัสดุสํานักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่า
อาหารว่างพร้อมนําดืม ค่าอาหารพร้อมนําดืม ค่าวิทยากร ค่าของขวัญ ค่า
จ้างเหมายานพาหนะและค่าทีพักในการเดินทางไปทัศนศึกษาดูงานนอก
สถานที ตลอดจนค่าใช้จ่ายใน พิธีเปิด - ปิด การอบรม รวมถึงค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีเกียวข้องในโครงการ ฯลฯ      
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2557      
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  4  ปี (พ.ศ
. 2561-2564) หน้าที  52  ลําดับที  1      

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน  เพือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าซ่อมแซม
บํารุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง และซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินหรือ
ครุภัณฑ์ต่างๆ  ซึงเป็นกรณีการจ้างเหมาค่าสิงของและค่าแรงงาน       
เป็นไปตามระเบียบหนังสือสังการ  ดังนี    
1.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค       

ค่าวัสดุ รวม 765,974 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน  ดังนี     
(1) ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก่  หนังสือ  เครืองคิดเลขขนาดเล็ก 
เครืองเจาะกระดาษขนาดเล็ก ทีเย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด
เหล็ก กรรไกร เก้าอีพลาสติก  แปรงลบกระดาน ตรายาง ตะแกรงวาง
เอกสาร เป็นต้น ฯลฯ                                          
(2)  ประเภทวัสดุสินเปลือง  ได้แก่ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา 
ยางลบ นํายาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ไม้บรรทัด คลิป
 แฟ้ม  สมุดประวัติข้าราชการ นําดืมสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน เป็นต้น ฯลฯ       
เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสังการ  ดังนี   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ       
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ดังนี   
(1)  ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก่  ไมโครโฟน  ขาตังไมโครโฟน  เป็น
ต้น ฯลฯ       
(2)  ประเภทวัสดุสินเปลือง  ได้แก่ ปลักไฟฟ้า ฟิวส์ เทปพันสาย
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เป็นต้น  ฯลฯ   
(3)  ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  ได้แก่ ดอกลําโพง  แผง
วงจร  แผนวงจรต่างๆ  แผงบังคับทางไฟ  ฯลฯ   
เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสังการ  ดังนี   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ       

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว  ดังนี                (1)  ประเภท
วัสดุคงทน  ได้แก่  หม้อ  กระทะ  กะละมัง กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้ว
นํา จานรองถ้วยชาม ช้อนส้อม ทีนอน  กระทะไฟฟ้า       หม้อหุง
ข้าว กระติกนําร้อน กระติกนําแข็ง ถังแก๊ส เตา เป็นต้น ฯลฯ 
(2)  ประเภทวัสดุสินเปลือง ได้แก่ ผงซักฟอก สบู่ นํายาดับกลิน  
แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูทีนอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ เป็นต้น ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสังการ  ดังนี   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559  เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม       งบ
ประมาณ       

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  ดังนี        
(1)  ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ ไม้ต่างๆ  ค้อน  คีม  ชะแลง  
จอบ เสียม สิว เลือย ขวาน เทปวัดระยะ เครืองวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับ
เมตร  ลูกดิง สว่าน โถส้วม อ่างล้างมือ ราวพาดผ้า ฯลฯ  เป็นต้น  
(2)  ประเภทวัสดุสินเปลือง ได้แก่ นํามันทาไม้ ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์ 
ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล๊อก กระเบือง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี
ปูนขาว ฯลฯ  เป็นต้น      
(3)  ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ ท่อและอุปกรณ์
ประปา  ท่อต่างๆ  ท่อนําบาดาล ฯลฯ  เป็นต้น        
เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสังการ  ดังนี       
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559  เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ       
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  ดังนี   
(1)  ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก่  ไขควง  ประแจ แม่แรง กุญแจปาก
ตาย กุญแจเลือน คีมล๊อค กระจกโค้งมน  สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณ
ไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร เป็นต้น ฯลฯ   
(2)  ประเภทวัสดุสินเปลือง ได้แก่ ยางรถยนต์ นํามันเบรก น๊อตและ
สกรู สายไมล์ เพลา ฟิลม์กรองแสง เป็นต้น ฯลฯ   
(3)  ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ เบาะรถยนต์ เครือง
ยนต์ (อะไหล่) เบรก ครัช พวงมาลัย หม้อนํา หัวเทียน  
แบตเตอรี ล้อ ถังนํามัน ไฟหน้า ไฟเบรก กระจกมองข้างรถยนต์ กันชน
รถยนต์ เข็มขัดนิรภัย เป็นต้น  ฯลฯ       
เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสังการ  ดังนี   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ       

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 245,974 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน สําหรับรถยนต์ส่วน
กลาง เครืองจักร เครืองตัดหญ้า ฯลฯ ดังนี      
(1)  ประเภทวัสดุสินเปลือง  ได้แก่แก๊สหุงต้ม นํามันเชือเพลิง นํามัน
ดีเซล นํามันเบนซิน นํามันจารบี นํามันเครือง  ถ่าน ก๊าส  ฯลฯ  เป็นต้น     
   
เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสังการ  ดังนี       
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ       

วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการเกษตร  ดังนี    
(1)  ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก่ เคียว  สปริงเกอร์ จอบ
หมุน จานพรวน   ผานไถกระทะ เครืองดักแมลง อวน กระซัง เป็น
ต้น ฯลฯ  
(2)  ประเภทวัสดุสินเปลือง ได้แก่ ปุ๋ย ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและ
สัตว์  วัสดุเพาะชํา อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช  เช่น  ใบมีด  เชือก ผ้าใบ
หรือผ้าพลาสติก ฯลฯ  เป็นต้น     
เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสังการ  ดังนี   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่าย
ตาม           งบประมาณ       
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ดังนี   
(1)  ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก่  ขาตังกล้อง  ขาตังเขียนภาพ เครือง   กรอ
เทป เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป เป็นต้น ฯลฯ  
(2)  ประเภทวัสดุสินเปลือง ได้แก่ พู่กัน สี กระดาษเขียน
โปสเตอร์ ฟิล์ม เมโมรีการ์ด ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ (ภาพยนตร์ วีดีโอเทป แผ่นซีดี) เป็นต้น ฯลฯ                 เป็นไปตาม
ระเบียบ หนังสือสังการ  ดังนี   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่าย
ตาม           งบประมาณ       

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 90,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์  ดังนี   
(1)  ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก่  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  เป็นต้น  ฯลฯ  
     
(2)  ประเภทวัสดุสินเปลือง ได้แก่ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล  
(Diskette, compact Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์
หรือแถบพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบ
เลเซอร์ กระดาษต่อเนือง  สายเคเบิล ฯลฯ   
(3)  ประเภทวัสดุอุปกรณ์  ได้แก่ หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดนร์ 
ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมน
บอร์ด เมมโมรีซิป  เช่น RAM เครืองอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เป็น
ต้น ฯลฯ       
เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสังการ  ดังนี   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่าย
ตาม           งบประมาณ       

ค่าสาธารณูปโภค รวม 311,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 180,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสํานักงานเทศบาลตําบลนาใน    
เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี    
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กร
ปกครอง     ส่วนท้องถิน       

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พืนฐาน ค่าโทรศัพท์เคลือนที  และค่าใช้
จ่าย   อืน ๆ  ฯลฯ  ทีใช้ในการติดต่อราชการของเทศบาลตําบลนาใน       
เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี       
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556  เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน       
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ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ  ค่าดวงตราไปรษณียากร          และ
ค่าใช้จ่ายอืนๆ  ฯลฯ      
เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี    
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556  เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ            องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน       

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 96,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต ค่าธรรมเนียมใน
การใช้บริการ  และค่าใชจ่ายอืนๆ  เป็นต้น  ฯลฯ    
เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี    
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กร
ปกครอง      ส่วนท้องถิน       

งบลงทุน รวม 220,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 220,000 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ชุดเครืองเสียง จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชุดเครืองเสียง   จํานวน  1  ชุด    
โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี
     
1.  เพาเวอร์แอมป์ขนาดไม่น้อยกว่า  8 ch x 800  w    
2.  ตู้ลําโพงสองทาง       
    -ขนาด  15  นิว  bass     
    -ขนาด  3  นิว  vice coil     
3.  มิกเซอร์ไม่น้อยกว่า  8  ch  x  600  w     
4.  ไมล์ลอย       
พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงและสายสัญญาณ  จัดซือตามราคาท้องถิน     
เป็นไปตามระเบียบ  หนังสือสังการ  ดังนี     
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ 
    
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4  ปี  (พ.ศ
. 2561 - 2564)  เพิมเติม (ฉบับที 3)  หน้าที  21  ลําดับที  16     
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายซ่อมแซมบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
โครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครืองจักรกล ยานพาหนะ 
รถยนต์ส่วนกลาง  เป็นต้น  ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงปกติหรือ   
ค่าซ่อมกลาง  ฯลฯ      
 
เป็นไปตามระเบียบหนังสือสังการ  ดังนี    
1.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค      
เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน (พ.ศ. 2561-2564
)  หน้าที 54  ลําดับที  8       

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการบริหารจัดการ  การจัดงานรัฐพิธี งานพิธีต่างๆ  และภารกิจสําคัญที
เกียวข้องกับอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถินในเขตพืนที  ทีต้อง
บูรณาการร่วมกันตามนโยบายของทางราชการ

จํานวน 20,000 บาท

อุดหนุนงบประมาณให้กับทีทําการอําเภอพรรณานิคม  ในการดําเนิน 
โครงการบริหารจัดการ  การจัดงานรัฐพิธี งานพิธีต่างๆ  และภารกิจ 
สําคัญทีเกียวข้องกับอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถินในเขต
พืนที  ทีบูรณาการร่วมกันตามนโยบายของทางราชการ ประจําปีงบ
ประมาณ 2562  รายละเอียดตามหนังสือทีว่าการอําเภอพรรณา
นิคม  ที สน  0218/2049 ลงวันที  26  มิถุนายน  2561     
เป็นไปตามระเบียบ  หนังสือสังการ  ดังนี   
1.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559     
เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2561-2564
  หน้าที  103  ลําดับที  1     

งานบริหารงานคลัง รวม 2,766,520 บาท
งบบุคลากร รวม 2,363,820 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,363,820 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,924,320 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาลตําบลนาใน และเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปีของพนักงานเทศบาลตําบลนาใน          
เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี       
1. ประกาศคณะกรมการกลางพนักงานเทศบาล เรืองมาตรฐานทัวไปเกียว
กับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อืน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2557     
2.หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว
 2683 ลงวันที 15 ธันวาคม 2558  เรือง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรือง มาตรฐานทัวไปเกียวกับอัตราเงินเดือน และวิธีการจ่ายเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับที 4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต.  เรืองมาตรฐานทัวไปเกียวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถินได้รับค่าจ้าง (ฉบับที 4)        
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เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 48,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมอืนๆ  ทีจ่ายควบกับเงินเดือน เช่น  เงินเพิมการ 
ครองชีพชัวคราว  เงินตอบแทนพิเศษพนักงานเทศบาล ฯลฯ เป็นต้น 
เป็นไปตามคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร เรือง หลัก
เกณฑ์การให้ข้าราชการ  หรือพนักงานส่วนท้องถิน ลูกจ้างและพนักงาน
จ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิมการครองชีพชัวคราว  ลงวันที  8
  มิถุนายน  พ.ศ. 2555      

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งและเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจาก   
เงินเดือนและเงินประจําตําแหน่งให้กับพนักงานเทศบาลตําบลนาใน 
เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี     1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 
2.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือ
จากเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจําส่วนราชการ (ฉบับที 4)  พ.ศ
. 2553 ประกาศลงวันที 3 ธันวาคม 2553    
3.ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิน เรือง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลท้องถิน (ฉบับที 2)        

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 288,240 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างและเงินปรับปรุง 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง     
เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
สกลนคร เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที 4
)  ลงวันที  5  ตุลาคม  2558      

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 43,260 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้างเทศบาลตําบลนาใน  เช่น 
เงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างและอืน ๆ  ฯลฯ 
เป็นไปตามคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร เรือง หลัก
เกณฑ์การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิน ลูกจ้างและพนักงานจ้าง
ของเทศบาลได้รับเงินเพิมการครองชีพชัวคราว  ลงวันที  8  มิถุนายน  พ
.ศ. 2555      

งบดําเนินงาน รวม 377,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 70,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการเปิดซอง  คณะกรรมการตรวจรับ
งานจ้างโครงการต่าง  ๆ   ในกิจการทีเป็นประโยชน์ต่อเทศบาลตําบล  นา
ใน  ฯลฯ                      เป็นไปตามระเบียบ  หนังสือสังการ  ดังนี   
1)  พระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ      พ
.ศ. 2560       
2)  หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนทีสุด ที กค 0402.5/ว 156 ลงวันที 19
 กันยายน 2560  เรือง หลักเกณฑ์การเบิกค่าตอบแทนบุคคล
หรือ      คณะกรรมการ      
3)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1966 ลงวันที 26 กันยายน พ.ศ. 2560 เรือง แจ้งหลักการเบิกค่าตอบ
แทนบุคคลหรือคณะกรรมการ        
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงาน
เทศบาลตําบลนาใน และพนักงานจ้างเทศบาลตําบลนาใน  ทีได้รับอนุมัติ
ให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามระเบียบฯ ฯลฯ   
เป็นไปตามหนังสือสังการ ดังนี    
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
2.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 2409 ลงวันที 17 พฤศจิกายน 2559  เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559        

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาลตําบล   นา
ใน  ซึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ    
เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสังการ  ดังนี   
1.  พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523
 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 7 พ.ศ. 2554   
2.  ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกียวกับ
การศึกษาบุตร พ.ศ. 2560         3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
เงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2541      
4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน  (ฉบับที 3)  พ.ศ. 2549       

ค่าใช้สอย รวม 210,500 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการต่าง ๆ อันได้แก่              ค่า
ถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่มหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 
(รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุ
กระจายเสียง  โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และจัดจ้างทําสือสิงพิมพ์โฆษณา
วารสารต่างๆ)  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบียประกัน ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าติดตังเครืองรับ
สัญญาณต่างๆ และค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ  ทีจําเป็น  และค่าใช้จ่ายในรัฐ
พิธีการและวันสําคัญต่างๆ ตามระเบียบ  และในโอกาสทีจําเป็น ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสังการ  ดังนี   
1. พระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ
. 2560       
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค       
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศและนอกราชอาณาจักร จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล
ตําบลนาในและพนักงานจ้างเทศบาลตําบลนาใน  เช่น  ค่าเบียเลียง  ค่า
พาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่าบริการจอดรถ ณ  ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  และค่าใช้
จ่ายอืนๆทีเกียวข้องและจําเป็น  ในการเดินทางไปราชการตาม
ระเบียบฯ  ทีกําหนดไว้   ฯลฯ       
เป็นไปตามระเบียบหนังสือสังการ  ดังนี    
1.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2555   
2.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2559  
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559        
       

โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการปรับปรุงข้อมูลแผนทีภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าจ้างเหมาบริการคัด
ลอกข้อมูลจัดทําแผนทีแม่บท  และค่าใช้จ่ายอืนๆ  ฯลฯ       
เป็นไปตามระเบียบ  หนังสือสังการ  ดังนี   
1) พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  และทีแก้ไขเพิมเติม  (ฉบับ
ที 13)  พ.ศ. 2552      
เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน  (พ.ศ. 2561-2564
)  หน้าที  53  ลําดับที  4       

โครงการอบรมผู้ประกอบการร้านค้าเพิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีและ
ค่าธรรมเนียม

จํานวน 20,500 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมผู้ประกอบร้านค้าเพิม
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม  โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าอาหารพร้อมนําดืม  เป็นเงิน  12,500  บาท  
ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  เป็นเงิน  6,250  บาท  ค่าวิทยากร  เป็น
เงิน  1,200  บาท   ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  เป็นเงิน  550
  บาท  (ทุกรายการสามารถถัวเฉลียได้)      
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2557   
เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน  (พ.ศ. 2561-2564
)  หน้าที 53 ลําดับที 5       

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน  เพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  เช่น  ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินหรือครุภัณฑ์
ต่างๆ     เป็นต้น ฯลฯ   ซึงเป็นกรณีการจ้างเหมาค่าสิงของและค่าแรงงาน 
เป็นไปตามระเบียบหนังสือสังการ  ดังนี    
1.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค       
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ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน  ดังนี     
(1) ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก่  หนังสือ  เครืองคิดเลขขนาดเล็ก 
เครืองเจาะกระดาษขนาดเล็ก ทีเย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด
เหล็ก กรรไกร เก้าอีพลาสติก  แปรงลบกระดาน ตรายาง ตะแกรงวาง
เอกสาร เป็นต้น ฯลฯ                                                                   
(2)  ประเภทวัสดุสินเปลือง  ได้แก่ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา 
ยางลบ นํายาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ไม้บรรทัด คลิป
 แฟ้ม  สมุดประวัติข้าราชการ นําดืมสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน เป็นต้น ฯลฯ                  เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสังการ  ดังนี   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่าย
ตาม           งบประมาณ       

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ดังนี   
(1)  ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก่  ขาตังกล้อง  ขาตังเขียนภาพ เครืองกรอ
เทป เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป เป็นต้น ฯลฯ  
(2)  ประเภทวัสดุสินเปลือง ได้แก่ พู่กัน สี กระดาษเขียน
โปสเตอร์ ฟิล์ม เมโมรีการ์ด ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ (ภาพยนตร์ 
วีดีโอเทป แผ่นซีดี) เป็นต้น ฯลฯ    
เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสังการ  ดังนี   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่าย
ตาม           งบประมาณ       

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์  ดังนี  
(1)  ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก่  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  เป็นต้น  ฯลฯ  
     
(2)  ประเภทวัสดุสินเปลือง ได้แก่ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล   
(Diskette, compact Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์
หรือแถบพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบ
เลเซอร์ กระดาษต่อเนือง  สายเคเบิล ฯลฯ   
(3)  ประเภทวัสดุอุปกรณ์  ได้แก่ หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดนร์ 
ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมน
บอร์ด เมมโมรีซิป  เช่น RAM เครืองอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เป็น
ต้น ฯลฯ       
เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสังการ  ดังนี   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่าย
ตาม           งบประมาณ       
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 17,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พืนฐาน ค่าโทรศัพท์เคลือนที  และ                ค่า
ใช้จ่ายอืน ๆ  ฯลฯ  ทีใช้ในการติดต่อราชการของเทศบาลตําบลนาใน
เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี    
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กร
ปกครอง     ส่วนท้องถิน       

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ  ค่าดวงตราไปรษณียากร และค่าใช้
จ่ายอืนๆ  ฯลฯ     
เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี    
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556  เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ            องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน       

งบลงทุน รวม 25,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 25,200 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ตู้บานเลือนกระจก จํานวน 11,300 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้บานเลือนกระจก  จํานวน  2  หลัง  
โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี     
1.  ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า  91  เซนติเมตร   
2.  ขนาดความลึกไม่น้อยกว่า  45  เซนติเมตร   
3.  ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า  182  เซนติเมตร   
จัดซือตามราคาท้องถิน      
เป็นไปตามระเบียบ  หนังสือสังการ  ดังนี   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ 
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4  ปี  (พ.ศ
. 2561 - 2564)  เพิมเติม (ฉบับที 3)  หน้าที  15  ลําดับที  2      
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ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม  40  ช่อง จํานวน 11,300 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กเก็บแฟ้ม  40  ช่อง  จํานวน  2  หลัง 
โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี     
1.  ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า  91  เซนติเมตร   
2.  ขนาดความลึกไม่น้อยกว่า  30  เซนติเมตร   
3.  ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า  175  เซนติเมตร   
จัดซือตามราคาท้องถิน     
     
เป็นไปตามระเบียบ  หนังสือสังการ  ดังนี   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ     
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4  ปี  (พ.ศ
. 2561 - 2564)  เพิมเติม (ฉบับที 3) หน้าที  15  ลําดับที  1     

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED  ขาวดํา  (18 หน้า/นาที) จํานวน 2,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED  ขาวดํา  
(18 หน้า/นาที)  จํานวน  1  เครือง  โดยมีคุณลักษณะดังนี  
 -  มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 x 600  dpi  
 -  มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า  18  หน้าต่อนาที  (ppm) 
 - มีหน่วยความจํา (Memory)  ขนาดไม่น้อยกว่า  8  MB  
 -มีช่องเชือมต่อ  (Interface)  แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1  ช่อง     
 - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า  150 แผ่น   
 -  สามารถใช้ได้กับ  A4  Letter  Legal  และ   Custom   
จัดซือตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ICT       
     
เป็นไปตามระเบียบ  หนังสือสังการ  ดังนี   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559   เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ     
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4  ปี  (พ.ศ
. 2561 - 2564)  เพิมเติม (ฉบับที 3) หน้าที  17  ลําดับที  5     
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,002,360 บาท
งบบุคลากร รวม 792,360 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 792,360 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 168,360 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาลตําบลนาในและเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปีของพนักงานเทศบาลตําบลนาใน  
เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี    
1. ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรืองมาตรฐานทัวไป
เกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อืน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2557     
2.หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว
 2683 ลงวันที 15 ธันวาคม 2558   เรือง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรือง มาตรฐานทัวไปเกียวกับอัตราเงินเดือน และวิธีการจ่ายเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับที 4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรืองมาตรฐานทัวไปเกียวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถินได้รับค่าจ้าง (ฉบับที 4)        

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมอืนๆ  ทีจ่ายควบกับเงินเดือน เช่น  เงินเพิมการ 
ครองชีพชัวคราว  เงินตอบแทนพิเศษพนักงานเทศบาลตําบลนาใน 
เป็นไปตามคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร เรือง หลัก
เกณฑ์การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิน ลูกจ้างและพนักงานจ้าง
ของเทศบาลได้รับเงินเพิมการครองชีพชัวคราว  ลงวันที  8  มิถุนายน  พ
.ศ. 2555      

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 540,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างเทศบาลตําบลนาในและเงิน
ปรับปรุง  ค่าตอบแทนพนักงานจ้างเทศบาลตําบลนาใน  
เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
สกลนคร เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที 4
)  ลงวันที  5  ตุลาคม  2558      

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้างเทศบาลตําบลนาใน  เช่น 
เงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างเทศบาลตําบลนาในและ
อืน ๆ      
เป็นไปตามคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร เรือง หลัก
เกณฑ์การให้ข้าราชการ  หรือพนักงานส่วนท้องถิน ลูกจ้างและพนักงาน
จ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิมการครองชีพชัวคราว  ลงวันที  8
  มิถุนายน  พ.ศ. 2555      
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งบดําเนินงาน รวม 210,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 40,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงาน
เทศบาลตําบลนาใน และพนักงานจ้างเทศบาลตําบลนาในทีได้รับอนุมัติให้
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามระเบียบฯ ฯลฯ       
เป็นไปตามหนังสือสังการ ดังนี    
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
2.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 2409 ลงวันที 17 พฤศจิกายน 2559  เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559        

ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศและนอกราชอาณาจักร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้างเทศบาลตําบลนาใน  เช่น  ค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที
พัก  ค่าบริการจอดรถ ณ  ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่า
ธรรมเนียมในการใช้ สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  และค่าใช้จ่ายอืนๆที
เกียวข้องและจําเป็น  ในการเดินทางไปราชการตามระเบียบฯ  ทีกําหนด
ไว้   ฯลฯ      
เป็นไปตามระเบียบหนังสือสังการ  ดังนี    
1.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2555   
2.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2559  
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559         

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพืนทีตําบลนาใน จํานวน 130,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดในพืนทีตําบลนาใน  ในการจัดกิจกรรมบําบัดฟืนฟูผู้เสพผู้ติดยา
เสพติดและกิจกรรม ฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบําบัด   โดยมีค่าใช้
จ่ายประกอบด้วย  ค่าลงทะเบียน  และค่าใช้จ่ายอืนๆ  ฯลฯ         
เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสังการ  ดังนี   
1) ประกาศคระกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน เรือง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทัวไปให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ลงวันที  27
  กันยายน 2559       
2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0816.5/ว
 2726 ลงวันที 4 ธันวาคม 2560 เรือง  การขับเคลือนการสร้างภูมิคุ้ม
กันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา   
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี  พ.ศ. 2561-
2564  เปลียนแปลง (ครังที 2)  หน้าที  6  ลําดับที 1       
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โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม  ค่าอาหารพร้อมนําดืม  ค่าวิทยากร  ฯลฯ 
เป็นไปตามระเบียบ  หนังสือสังการ  ดังนี   
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557    
2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา  และกรมส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559    
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี   
(พ.ศ.  2561 - 2564)  หน้าที  55  ลําดับที 2       

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 660,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 570,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 80,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าป่วยการให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป
พร.) หรือค่าใช้จ่ายในลักษณะเดียวกันกับค่าตอบแทนหรือค่าป่วยการให้
กับผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาลตําบลนาใน      
เป็นไปตามระเบียบ  หนังสือสังการ  ดังนี               1)  ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2560
2)  ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย     พ
.ศ.  2560      

ค่าใช้สอย รวม 360,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการซักซ้อมแผนป้องกันและ 
ระงับอัคคีภัย  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม
ค่าอาหารพร้อมนําดืม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากร  และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ฯลฯ      
เป็นไปตามระเบียบ  หนังสือสังการ  ดังนี   
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557    
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี   
(พ.ศ.  2561 - 2564)  หน้าที  56  ลําดับที 8      

โครงการติดตังถังดับเพลิงในสถานศึกษาและชุมชน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการติดตังถังดับเพลิงในสถาน
ศึกษาและหมู่บ้านในเขตพืนทีตําบลนาใน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย  ถังดับเพลิง  ป้ายประชาสัมพันธ์  และค่าใช้จ่ายอืนๆ  ฯลฯ     
เป็นไปตามระเบียบ  หนังสือสังการ  ดังนี   
1. พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  และทีแก้ไขเพิมเติม  (ฉบับ
ที 13)  พ.ศ. 2552     
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี  (พ.ศ
.  2561 - 2564)  หน้าที  57  ลําดับที 12     
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โครงการประชุมเชิงวิชาการปฏิบัติหน้าที อปพร. จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการประชุมเชิงวิชาการ 
ปฏิบัติหน้าที  อปพร.  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม  ค่าอาหารพร้อมนําดืม  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากร และ
ค่าใช้จ่ายอืนๆ ฯลฯ                                                            เป็นไป
ระเบียบ  หนังสือสังการ  ดังนี    
1)  พระราชบัญญัติ ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  พ.ศ. 2522  
2)  พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 
3)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (ฉบับที 2)  พ.ศ. 2549    
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน  พ.ศ. 2553       
5)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา  และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559    
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี  (พ.ศ. 2561
-2564)    หน้าที  55  ลําดับที 3      

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวันขึนปีใหม่ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวันขึนปีใหม่  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย  ค่าใช้จ่ายประจําจุดตรวจ  ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ / ป้าย
รณรงค์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ฯลฯ    
เป็นไปตามระเบียบ  หนังสือสังการ  ดังนี   
1)  พระราชบัญญัติ ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  พ.ศ. 2522  
2)  พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 
3)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (ฉบับที 2)  พ.ศ. 2549    
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน  พ.ศ. 2553       
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี     
(พ.ศ.  2561 - 2564)  หน้าที  55  ลําดับที 4       

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวันสงกรานต์  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย  ค่าใช้จ่ายประจําจุดตรวจ  ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ / ป้าย
รณรงค์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ฯลฯ    
เป็นไปตามระเบียบ  หนังสือสังการ  ดังนี   
1)  พระราชบัญญัติ ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  พ.ศ. 2522  
2)  พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 
3)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (ฉบับที 2)  พ.ศ. 2549    
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน  พ.ศ. 2553       
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี     
(พ.ศ.  2561 - 2564)  หน้าที  56  ลําดับที  5       
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โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม  ค่าอาหารพร้อมนําดืม  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากร  และ
ค่าใช้จ่ายอืนๆ  ฯลฯ      
เป็นไปตามระเบียบ  หนังสือสังการ  ดังนี   
1)  พระราชบัญญัติ ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  พ.ศ. 2522  
2)  พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 
3)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (ฉบับที 2)  พ.ศ. 2549 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน  พ.ศ. 2553     
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที  มท 0808.2/ว 3795  ลงวัน
ที 17 พฤศจิกายน 2552 เรือง  การตังงบประมาณและการเบิกจ่ายค่าตอบ
แทนและค่าวัสดุเครืองแต่งกายของอาสาสมัคร  ป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.)       
6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557     
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี   
(พ.ศ.  2561 - 2564)  หน้าที  57  ลําดับที 13      

โครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายจราจร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการให้ความรู้ด้านกฎหมาย
จราจร  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารว่างและเครืองดืม 
ค่าอาหารพร้อมนําดืม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่าย
อืนๆ  ฯลฯ      
เป็นไปตามระเบียบ  หนังสือสังการ  ดังนี   
1)  พระราชบัญญัติ ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  พ.ศ. 2522  
2)  พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 
3)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (ฉบับที 2)  พ.ศ. 2549    
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน  พ.ศ. 2553       
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี     
(พ.ศ.  2561 - 2564)  หน้าที  56  ลําดับที  7      

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน  เพือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าซ่อมแซม
บํารุงรักษารถบรรทุกนําเอนกประสงค์ และซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
หรือครุภัณฑ์ต่างๆ  ฯลฯ  ซึงเป็นกรณีการจ้างเหมาค่าสิงของและค่าแรง
งาน       
 
เป็นไปตามระเบียบหนังสือสังการ  ดังนี        
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค        
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ค่าวัสดุ รวม 130,000 บาท
วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองแต่งกาย  สําหรับอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน  พนักงานดับเพลิง  ฯลฯ  ดังนี   
1)  ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก่  เครืองแบบ เสือ  กางเกง  ถุงเท้า 
รองเท้า เข็มขัด  หมวก  ผ้าผูกคอ  ฯลฯ  เป็นต้น       
เป็นไปตามระเบียบ  หนังสือสังการ  ดังนี   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ       
2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครืองแต่งกาย
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2560       

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองดับเพลิง    ดังนี       
1)  ประเภทวัสดุสินเปลือง ได้แก่  ถังดับเพลิง  ลูกบอลดับเพลิง  สายส่งนํา
ดับเพลิง  ฯลฯ       
เป็นไปตามระเบียบ  หนังสือสังการ  ดังนี   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559   เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ       

งบลงทุน รวม 90,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 90,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครภัณฑ์ จํานวน 90,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  โครงสร้างของครุภัณฑ์
ขนาดใหญ่  เช่น  รถบรรทุกนําอเนกประสงค์ เพือจัดทําสีรถบรรทุกนํา
อเนกประสงค์  ซึงปัจจุบันมีสภาพผุพังและเกิดสนิม และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ฯลฯ  ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง       
เป็นไปตามระเบียบหนังสือสังการ  ดังนี        
1.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค        
เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน (พ.ศ. 2561-2564
)  หน้าที 54  ลําดับที  8        
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 4,542,600 บาท
งบบุคลากร รวม 4,382,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,382,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,987,000 บาท

1)  เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาลตําบลนาในและปรับปรุง
เงินเดือนประจําปีของพนักงานเทศบาลตําบลนาใน  จํานวน 1,117,000
  บาท       
เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี       
1. ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรืองมาตรฐานทัวไป
เกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อืน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2557    
2.หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว
 2683 ลงวันที 15 ธันวาคม 2558  เรือง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรือง มาตรฐานทัวไปเกียวกับอัตราเงินเดือน และวิธีการจ่ายเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับที 4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต.  เรืองมาตรฐานทัวไปเกียวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถินได้รับค่าจ้าง (ฉบับที 4)        
2)  เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับข้าราชการครู  ครูผู้ดูแลเด็ก  และปรับปรุง
เงินเดือนประจําปีของข้าราชการครู  ครูผู้ดูแลเด็ก    จํานวน  1,870,000
  บาท       
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท
 0809.4/ว 1875  ลงวันที 21  มิถุนายน  2561       

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมอืน ๆ ทีจ่ายควบกับเงินเดือน  เช่น  เงินเพิมการครอง
ชีพชัวคราวเงินตอบแทนพิเศษพนักงานเทศบาลตําบลนาใน ฯลฯ       
เป็นไปตามคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร เรือง หลัก
เกณฑ์การให้ข้าราชการ  หรือพนักงานส่วนท้องถิน ลูกจ้างและพนักงาน
จ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิมการครองชีพชัวคราว  ลงวันที  8
  มิถุนายน  พ.ศ. 2555      

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งและเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจาก 
เงินเดือนและเงินประจําตําแหน่งให้กับพนักงานเทศบาลตําบลนาใน  ฯลฯ  
    
เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี    
1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 
2.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือ
จากเงินเดือนข้าราชการ และลูกจ้างประจําส่วนราชการ (ฉบับที 4)      พ
.ศ. 2553 ประกาศลงวันที 3 ธันวาคม 2553    
3.ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิน เรือง กําหนดมาตรฐานกลาง  การบริหารบุคคลท้องถิน (ฉบับที 2)      
 

เงินวิทยฐานะ จํานวน 84,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะพนักงานครูเทศบาลตําบลนาใน     
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท 0809.4/ว
 1875 ลงวันที 21  มิถุนายน  2561    
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,083,600 บาท
1)  เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างเทศบาลตําบลนาใน
และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างเทศบาลตําบลนา
ใน  จํานวน  232,000  บาท        
เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
สกลนคร เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที 4
)  ลงวันที  5  ตุลาคม  2558
      
2) เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตําแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแล
เด็ก และผู้ดูแลเด็กและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างตําแหน่งผู้
ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ดูแลเด็ก  จํานวน  851,600  บาท  
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด ที  มท
 0809.4/ว 1875 ลงวันที 21  มิถุนายน  2561      

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 144,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้างตําแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  
และผู้ดูแลเด็ก เช่น เงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง 
ตําแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ,ผู้ดูแลเด็ก และอืน ๆ      
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0809.4/ว 1875  ลงวันที 21  มิถุนายน  2561    

งบดําเนินงาน รวม 160,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 40,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงาน
เทศบาลตําบลนาใน และพนักงานจ้างเทศบาลตําบลนาในทีได้รับอนุมัติให้
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามระเบียบฯ ฯลฯ      
เป็นไปตามหนังสือสังการ ดังนี    
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
2.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 2409 ลงวันที 17 พฤศจิกายน 2559  เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559       
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
1.  เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาลตําบล
นาในซึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ  จํานวน  10,000  บาท      
เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสังการ  ดังนี   
1.  พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523
 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 7 พ.ศ. 2554               2.  ระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตร พ.ศ. 2560       
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541      
4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน  (ฉบับที 3)  พ.ศ. 2549      
2.  เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงาน  
ข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก,ครู ค.ศ. 1 ซึงมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบฯ  จํานวน  20,000  บาท        
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  
 ที  มท 0809.4/ว 1875 ลงวันที 21  มิถุนายน  2561      

ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศและนอกราชอาณาจักร จํานวน 90,000 บาท
เพือใช้เป็นค่าใช้จ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้า 
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืน ๆ  อันได้แก่  ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
ไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชการอาณาจักร  เช่น  ค่า 
เบียเลียงเดินทาง  ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอดรถ  ณ     
ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้ 
สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่าง  ๆ   และค่าใช้จ่ายอืนๆ ฯลฯ  ของ 
พนักงานเทศบาล  ข้าราชการครู พนักงานจ้างพนักงานเทศบาล ผู้ช่วยครูผู้
ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กทีเดินทางไปราชการมีสิทธิทีเบิกได้ตามระเบียบฯ ที
กําหนด       
เป็นไปตามระเบียบหนังสือสังการ  ดังนี    
1.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2555   
2.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2559  
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559        

โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่ง
ชาติ  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าอาหาร
พร้อมนําดืม  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าของขวัญและรางวัล  ค่าวัสดุ
ต่างๆ  และค่าใช้จ่ายอืนๆ  ฯลฯ      
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559   
เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน  (พ.ศ. 2561-2564
)  หน้าที  84  ลําดับที  3      
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 7,318,776 บาท
งบดําเนินงาน รวม 4,084,776 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,911,900 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
โครงการจ้างเหมาบริการดูแลเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอูนดง-หนอง
ไชยวาลย์

จํานวน 84,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจ้างเหมาบริการดูแลเด็กเล็ก
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอูนดง-หนองไชยวาลย์ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วยค่าจ้างเหมาบริการดูแลเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน  อู
นดง-หนองไชยวาลย์  จํานวน 12 เดือน     
เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ
.ศ. 2560    

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการต่าง ๆ  อันได้แก่ ค่า 
ถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บเล่มหรือเข้าปกหนังสือ  ค่ากําจัดสิงปฏิกูลค่า 
โฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณาและ 
เผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียง  โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์  
และจัดจ้างทําสือสิงพิมพ์ โฆษณาวารสารต่างๆ)  ค่าธรรมเนียม 
ต่างๆ ค่าเบียประกัน  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตังเครืองรับสัญญาณต่างๆ  และค่าจ้าง 
เหมาบริการอืนๆ  ทีจําเป็น เช่น  จ้างเหมาลูกจ้างรายเดือนและ 
รายวัน ฯลฯ       
เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสังการ  ดังนี   
1. พระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ
. 2560       
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค       

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการแข่งขัน/ประกวดทักษะวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแข่งขัน/ประกวดทักษะ
วิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าอาหาร
ว่างพร้อมเครืองดืม ค่าอาหารพร้อมนําดืม  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าวัสดุ
ต่างๆ  ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ฯลฯ      
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  และทีแก้ไขเพิมเติม 
(ฉบับที  13)  พ.ศ.  2552  ส่วนที 3 หน้าทีของเทศบาล ตามมาตรา 50
 ข้อ 7 ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน  (พ.ศ. 2561-2564
)  หน้าที  84  ลําดับที  4      
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  (ค่าจัดการเรียนการ
สอน)

จํานวน 391,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)  จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 2-
5 ปี)  ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน  6  แห่ง  ตามฐานข้อมูลใน
ระบบ  CCIS  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายหัว  คนละ 1,700
 บาท/ปี
       
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท
 0816.2/ว 3274  ลงวันที 19 มิถุนายน 2561      
เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2561-2564
  หน้าที  84  ลําดับที 5      

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้
เรียน)

จํานวน 98,900 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)   จัดสรรสําหรับเด็ก
ปฐมวัย(อายุ 3-5 ปี)  ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 6 แห่ง  ตามฐาน
ข้อมูลในระบบ  CCIS    โดยมีค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) คนละ 430 บาท/ปี 
     
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท
 0816.2/ว 3274  ลงวันที 19 มิถุนายน 2561     
เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2561-2564
  เพิมเติม (ฉบับที 3) หน้าที 7  ลําดับที  4     

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครืองแบบนักเรียน) จํานวน 69,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (ค่าเครืองแบนักเรียน) จัดสรรสําหรับเด็ก
ปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี)  ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 6 แห่ง  ตามฐาน
ข้อมูลในระบบ  CCIS  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  เงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) คน
ละ 300 บาท/ปี 
      
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท
 0816.2/ว 3274  ลงวันที 19 มิถุนายน 2561      
เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2561-2564
  เพิมเติม (ฉบับที 3)  หน้าที 7  ลําดับที  3      
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน) จํานวน 46,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา  (ค่าหนังสือเรียน)  จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-
5 ปี)  ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 6 แห่ง ตามฐานข้อมูลใน
ระบบ  CCIS   โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  เงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุน 
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) คนละ 200
 บาท/ปี 
     
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท
 0816.2/ว 3274   ลงวันที 19 มิถุนายน 2561      
เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2561-2564
  เพิมเติม (ฉบับที 3) หน้าที 6  ลําดับที  1      

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) จํานวน 1,127,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่า
อาหารกลางวันสําหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทัง  6  แห่ง  ตามฐานข้อมูล
ในระบบ  CCIS   คนละ  20  บาท  จํานวน  245  วัน         
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท
 0816.2/ว 3274  ลงวันที 19  มิถุนายน  2561       
เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2561-2564
  หน้าที  84  ลําดับที  6       

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน) จํานวน 46,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน)   จัดสรรสําหรับเด็ก
ปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี)  ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 6 แห่ง  ตามฐาน
ข้อมูลในระบบ  CCIS  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  เงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา   สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) คน
ละ 200 บาท/ปี 
      
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท
 0816.2/ว 3274  ลงวันที 19 มิถุนายน 2561      
เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2561-2564
  เพิมเติม (ฉบับที 3)  หน้าที 6  ลําดับที  2      

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ เช่น  ซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินหรือครุภัณฑ์ต่างๆ ฯลฯ  เป็นต้น 
ซึงเป็นกรณีการจ้างเหมา ทังค่าสิงของและค่าแรงงาน       
เป็นไปตามระเบียบหนังสือสังการ  ดังนี    
1.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค       
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ค่าวัสดุ รวม 2,122,876 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน  ดังนี     
(1) ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก่  หนังสือ  เครืองคิดเลขขนาดเล็ก 
เครืองเจาะกระดาษขนาดเล็ก ทีเย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด
เหล็ก กรรไกร เก้าอีพลาสติก  แปรงลบกระดาน ตรายาง ตะแกรงวาง
เอกสาร เป็นต้น ฯลฯ                                                             
(2)  ประเภทวัสดุสินเปลือง  ได้แก่ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา 
ยางลบ นํายาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ไม้บรรทัด คลิป
 แฟ้ม  สมุดประวัติข้าราชการ นําดืมสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน เป็นต้น ฯลฯ
      
เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสังการ  ดังนี   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ      

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ดังนี   
(1)  ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก่  ไมโครโฟน  ขาตังไมโครโฟน  เป็น
ต้น ฯลฯ       
(2)  ประเภทวัสดุสินเปลือง  ได้แก่ ปลักไฟฟ้า ฟิวส์ เทปพันสาย
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ  เป็นต้น  ฯลฯ   
(3)  ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  ได้แก่ ดอกลําโพง  แผง
วงจร  แผนวงจรต่างๆ  แผงบังคับทางไฟ  ฯลฯ       
เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสังการ  ดังนี   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ       

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว  ดังนี    
(1)  ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก่  หม้อ  กระทะ  กะละมัง กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แก้วนํา จานรองถ้วยชาม ช้อนส้อม ทีนอน  กระทะ
ไฟฟ้า หม้อหุงข้าว กระติกนําร้อน กระติกนําแข็ง ถังแก๊ส เตา เป็น
ต้น ฯลฯ 
(2)  ประเภทวัสดุสินเปลือง ได้แก่ ผงซักฟอก สบู่ นํายาดับกลิน  
แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูทีนอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ เป็นต้น ฯลฯ      
 
เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสังการ  ดังนี   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559   เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ       
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ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,877,876 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม  (นม)  ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน
ระดับประถมศึกษาในเขตพืนทีตําบลนาใน  ดังนี   
  -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน  6  แห่ง  คนละ  7.37  บาท  จํานวน  260
 วัน      
  -โรงเรียนระดับประถมศึกษา  จํานวน  6  แห่ง  คนละ  7.37
  จํานวน  260  วัน
      
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน   ด่วนทีสุด ที มท
 0816.2/ว 3274   ลงวันที 19  มิถุนายน  2561      
เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน  (พ.ศ.  2561-
2564)  
เปลียนแปลง  (ครังที  2)  หน้าที  11  ลําดับที  1      

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  ดังนี     
(1)  ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ ไม้ต่างๆ  ค้อน  คีม  ชะแลง  
จอบ เสียม สิว เลือย ขวาน เทปวัดระยะ เครืองวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับ
เมตร  ลูกดิง สว่าน โถส้วม อ่างล้างมือ ราวพาดผ้า ฯลฯ  เป็นต้น  
(2)  ประเภทวัสดุสินเปลือง ได้แก่ นํามันทาไม้ ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์ 
ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล๊อก กระเบือง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี
ปูนขาว ฯลฯ  เป็นต้น      
(3)  ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ ท่อและอุปกรณ์
ประปา ท่อต่างๆ  ท่อนําบาดาล ฯลฯ  เป็นต้น        
เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสังการ  ดังนี   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559  เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ       

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการเกษตร  ดังนี    
(1)  ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก่ เคียว  สปริงเกอร์   
จอบหมุน จานพรวน ผานไถกระทะ เครืองดักแมลง อวน กระซัง เป็น
ต้น ฯลฯ      
(2)  ประเภทวัสดุสินเปลือง ได้แก่ ปุ๋ย ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและ
สัตว์  วัสดุเพาะชํา อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช  เช่น  ใบมีด  เชือก ผ้าใบ
หรือผ้าพลาสติก ฯลฯ  เป็นต้น       
เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสังการ  ดังนี   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559  เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ      
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ดังนี   
(1)  ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก่  ขาตังกล้อง  ขาตังเขียนภาพ เครืองกรอ
เทป เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป เป็นต้น ฯลฯ  
(2)  ประเภทวัสดุสินเปลือง ได้แก่ พู่กัน สี กระดาษเขียน
โปสเตอร์ ฟิล์ม เมโมรีการ์ด ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ (ภาพยนตร์ 
วีดีโอเทป แผ่นซีดี) เป็นต้น ฯลฯ      
เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสังการ  ดังนี   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559   เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ      

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์  ดังนี   
(1)  ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก่  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  เป็นต้น  ฯลฯ
(2)  ประเภทวัสดุสินเปลือง ได้แก่ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล  
(Diskette, compact Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์
หรือแถบ พิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบ
เลเซอร์ กระดาษต่อเนือง  สายเคเบิล ฯลฯ   
(3)  ประเภทวัสดุอุปกรณ์  ได้แก่ หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดนร์ 
ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมน
บอร์ด เมมโมรีซิป  เช่น RAM เครืองอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เป็น
ต้น ฯลฯ
      
เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสังการ  ดังนี   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559  เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ      

ค่าสาธารณูปโภค รวม 50,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน  6  แห่ง       
เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี    
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556  เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน       

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   จํานวน 6  แห่ง       
เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี    
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556  เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน       
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งบลงทุน รวม 224,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 24,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ชุดโต๊ะ พร้อมเก้าอีรับประทานอาหารสําหรับเด็ก จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชุดโต๊ะ พร้อมเก้าอีรับประทานอาหารสําหรับเด็ก  
(1 ชุด ประกอบด้วย โต๊ะ 1 ตัว เก้าอี 6 ตัว) จํานวน  6  ชุด ๆ ละ 
4,000  บาท โดยมีรายละเอียด  ดังนี         
 -โต๊ะ กว้างไม่น้อยกว่า 60 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 120 ซม. สูงไม่น้อย
กว่า 55 ซม.      
 -เก้าอี ทีนังกว้างไม่น้อยกว่า 25 ซม. ลึกไม่น้อยกว่า 28 ซม. สูงไม่น้อย
กว่า 54 ซม.      
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จัดซือตามราคาท้องถิน       
เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี    
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556  เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน       
เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2561-2564
  เปลียนแปลง  (ครังที 2)  หน้าที  20  ลําดับที 1       

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 200,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือปรับปรุงทีดิน รวมถึงรายจ่ายเพือดัดแปลง ต่อ
เติม  หรือปรับปรุงสิงก่อสร้าง ซึงทําให้ทีดิน  สิงก่อสร้างมีมูลค่าเพิม
ขึน เช่น  อันได้แก่  การปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็น
ต้น ฯลฯ        
เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี    
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556  เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน     
เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน  (พ.ศ.  2561-
2564)  
หน้าที  85  ลําดับที  11       

งบเงินอุดหนุน รวม 3,010,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 3,010,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการการจัดการขยะและอนุรักษ์สิงแวดล้อม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนงบประมาณโครงการการจัดการขยะและอนุรักษ์
สิงแวดล้อม  ประจําปีการศึกษา 2561 ให้กับโรงเรียนภูริทัตต์วิทยา  ราย
ละเอีอยตามทีเสนอขอหนังสือโรงเรียนภูริทัตต์วิทยา ที ศธ
 04253.15/129  ลงวันที  20 มิถุนายน 2561         
เป็นไปตามระเบียบ  หนังสือสังการ  ดังนี   
1.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559                 เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2561-2564 (ฉบับเพิมเติม ฉบับที 3) พ.ศ
. 2561   หน้าที  12  ลําดับที  1      
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โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญชันประถมศึกษาปีที 5-6 จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนงบประมาณโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตร
นารีสามัญชันประถมศึกษาปีที 5-6      ให้กับโรงเรียนบ้านผักคําภู     ราย
ละเอียดตามทีเสนอขอหนังสือโรงเรียนบ้านผักคําภู   ที ศธ
 04143.183/126  ลงวันที 25 มิถุนายน 2561        
เป็นไปตามระเบียบ  หนังสือสังการ  ดังนี   
1.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559     
เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2561-2564
 (ฉบับเพิมเติม ฉบับที 3) พ.ศ. 2561   หน้าที  13  ลําดับที  3      

โครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 6 จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนงบประมาณโครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษแบบ
เข้มนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 6  ให้กับโรงเรียนบ้านนาเลา  ราย
ละเอียดตามทีเสนอขอหนังสือโรงเรียนบ้านนาเลา  ที ศธ 04143.180/59
 ลงวันที  20 มิถุนายน 2561         
เป็นไปตามระเบียบ  หนังสือสังการ  ดังนี   
1.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559     
เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2561-2564
 (ฉบับเพิมเติม ฉบับที 3) พ.ศ. 2561   หน้าที  12  ลําดับที  2      

โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์เครือข่ายการศึกษาขันพืนฐานที 3 จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนงบประมาณโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์เครือข่าย
การศึกษาขันพืนฐานที 3 ประจําปีการศึกษา 2561ให้กับโรงเรียน
บ้าน    อูนดง รายละเอียดตามทีเสนอขอหนังสือโรงเรียนบ้านอูนดง  
ที ศธ 04143.181/63 ลงวันที 25 มิถุนายน 2561      
เป็นไปตามระเบียบ  หนังสือสังการ  ดังนี   
1.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559     
เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2561-2564
  หน้าที  108  ลําดับที  1      

โครงการแข่งขันมหกรรมวิชาการ  เฉลิมพระเกียรติศูนย์เครือข่ายการศึกษา
ขันพืนฐานที  3

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนงบประมาณโครงการแข่งขันมหกรรม
วิชาการ  เฉลิมพระเกียรติ  ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขันพืนฐานที 3  ให้กับ
โรงเรียนบ้านหนองผือนาในวิทยาคาร รายละเอียดตามโครงการทีเสนอขอ
หนังสือโรงเรียนบ้านหนองผือนาในวิทยาคาร ที ศธ 04143.179/72  
ลงวันที 25 มิถุนายน 2561      
เป็นไปตามระเบียบ  หนังสือสังการ  ดังนี   
1.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559     
เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน  (พ.ศ. 2561-2564
)  หน้าที  107  ลําดับที  3      
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โครงการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม บุคลากรและนักเรียนในกลุ่มตําบลนา
ใน

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนงบประมาณโครงการส่งเสริม
คุณธรรม  จริยธรรม บุคลากรและนักเรียนในกลุ่มตําบลนาใน  ให้กับ
โรงเรียนบ้านห้วยบุ่นนาทัน  รายละเอียดตามทีเสนอขอหนังสือโรงเรียน
บ้านห้วยบุ่นนาทัน   ที ศธ 04143.178/91 ลงวันที 20
 มิถุนายน 2561          
เป็นไปตามระเบียบ  หนังสือสังการ  ดังนี   
1.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559     
เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2561-2564
 (ฉบับเพิมเติม ฉบับที 3)  พ.ศ. 2561 หน้าที  13  ลําดับที  4      

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) จํานวน 2,860,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา  (ค่าอาหารกลางวัน)  ให้เด็กเล็ก - ประถมศึกษาปีที 6 ของโรงเรียน
ในเขตตําบลนาใน  จํานวน  6  แห่ง  จัดสรร 100 %  อัตราคนละ 20
  บาท  จํานวน 200 วัน  ตามฐานข้อมูลในระบบ  SiS  ดังนี 
 1. โรงเรียนบ้านนาเลา  อุดหนุนตามฐานข้อมูลในระบบ SiS   
จํานวน 200 วัน       
 2.  โรงเรียนบ้านนาใน  อุดหนุนตามฐานข้อมูลในระบบ SiS  
จํานวน  200  วัน       
 3.  โรงเรียนบ้านผักคําภู  อุดหนุนตามฐานข้อมูลในระบบ SiS  
จํานวน  200  วัน       
 4.  โรงเรียนบ้านหนองผือ  อุดหนุนตามฐานข้อมูลในระบบ SiS 
จํานวน  200  วัน       
 5.  โรงเรียนบ้านห้วยบุ่นนาทัน  อุดหนุนตามฐานข้อมูลในระบบ SiS  
จํานวน  200  วัน      
 6.  โรงเรียนบ้านอูนดง  อุดหนุนตามฐานข้อมูลในระบบ SiS  
จํานวน  200  วัน  
     
เป็นไปตามระเบียบ  หนังสือสังการ  ดังนี   
1.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559    
2. ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท 0816.2
/ว 3274  ลงวันที 19  มิถุนายน  2561   
เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน  (พ.ศ. 2561-2564
)  หน้าที  107  ลําดับที  2      

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 1,317,500 บาท
งบบุคลากร รวม 166,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 166,500 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 147,960 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างเทศบาลตําบลนาในและเงิน
ปรับปรุง  ค่าตอบแทนพนักงานจ้างเทศบาลตําบลนาใน  
เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
สกลนคร เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที 4
)  ลงวันที  5  ตุลาคม  2558       
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 18,540 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้างเทศบาลตําบลนาใน  เช่น 
เงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างเทศบาลตําบลนาในและ
อืน ๆ       
เป็นไปตามคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร เรือง หลัก
เกณฑ์การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิน ลูกจ้างและพนักงานจ้าง
ของเทศบาลได้รับเงินเพิมการครองชีพชัวคราว  ลงวันที  8  มิถุนายน  พ
.ศ. 2555       

งบดําเนินงาน รวม 1,151,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,101,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการจ้างเพือให้ได้มาซึงบริการต่าง ๆ อัน
ได้แก่  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่ากําจัดสิง
ปฏิกูล ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียง  โทรทัศน์  หนังสือพิมพ์และจัดจ้าง
ทํา สือสิงพิมพ์  โฆษณาวารสารต่าง ๆ)  ค่าธรรมเนียมต่าง  ๆ ค่าเบีย
ประกัน  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี ตามคําพิพากษาศาลปกครอง กรณีผู้
รับจ้าง พิพาททางปกครอง  ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าติดตังเครืองรับ
สัญญาณต่าง ๆ และค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ ทีจําเป็น เช่น  ค่าจัดซือพวง
มาลัย  ช่อดอกไม้  พวงหรีด  และค่าใช้จ่ายในรัฐพิธี  ในพิธีการและวัน
สําคัญต่างๆ ตามวาระและโอกาสทีจําเป็น จัดทําและบริการเว็ปไซต์  ค่าติด
ตังโทรศัพท์ ค่าติดตังเครืองรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ        
เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสังการ  ดังนี   
1. พระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ
. 2560      
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย
และค่าสาธารณูปโภค         

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดหน่วยบริการทางแพทย์ฉุกเฉิน  (EMS) จํานวน 876,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดหน่วยบริการทางแพทย์
ฉุกเฉิน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าจ้างเหมาบริการรายเดือน  ค่า
นํามันเชือเพลิง  ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ฯลฯ
       
เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสังการ  ดังนี   
1)  พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  และทีแก้ไขเพิมเติม  (ฉบับ
ที  13) พ.ศ. 2552      
เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน  (พ.ศ. 2561-2564
)  เปลียนแปลง  (ครังที 2)  หน้าที  7 ลําดับที 1       
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โครงการตรวจสอบคุณภาพนํา จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการตรวจสอบคุณภาพนํา 
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบไปด้วย  ค่าตรวจสอบคุณภาพนํา อุปโภค  บริโภค
ในชุมชน ทัง  11  หมู่บ้าน และค่าใช้จ่ายอืนๆ  ฯลฯ      
1)  พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  และทีแก้ไขเพิมเติม  (ฉบับ
ที  13) พ.ศ. 2552  
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  (พ.ศ. 2561-
2564) หน้าที  60  ลําดับที  6      

โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์และเพศสัมพันธ์แก่เยาวชนในโรงเรียน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
เอดส์  และเพศสัมพันธ์ให้แก่เด็กและเยาวชนในโรงเรียน  โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่า
อาหารพร้อมนําดืม  ค่าวิทยากร  ฯลฯ         
1)  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  และทีแก้ไขเพิมเติม  (ฉบับ
ที  13) พ.ศ. 2552      
2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557    
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  (พ.ศ. 2561-
2564) หน้าที  60  ลําดับที  7       

โครงการรณรงค์และป้องกันโรคภาวะใหม่ๆและโรคภาวะตามฤดูกาล จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการรณรงค์และป้องกันโรค
ภาวะใหม่ๆ  และโรคภาวะตามฤดูกาล โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่า
อหารว่างและเครืองดืม  ค่าอาหารพร้อมนําดืม  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่า
วิทยากร  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ฯลฯ

เป็นไปตามระเบียบ  หนังสือสังการ  ดังนี   
1)  พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  และทีแก้ไขเพิมเติม  (ฉบับ
ที  13)  พ.ศ. 2552      
2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557    
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  (พ.ศ. 2561-
2564) หน้าที  60  ลําดับที  5       

โครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัย  จากโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค  คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน  ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์  วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  โดยมีค่าใช้
จ่ายประกอบด้วย  ค่าจัดซือวัคซีนพิษสุนัขบ้า และค่าใช้จ่ายอืนๆ ฯลฯ

เป็นไปตามหนังสือสังการ ดังนี       
1)  พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  และทีแก้ไขเพิมเติม  (ฉบับ
ที  13)  พ.ศ. 2552      
2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที  มท 0810.5/ว
 2072  ลงวันที  5  กรกฎาคม  2561  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการตังงบ
ประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2562  เงินอุดหนุนทัวไปด้านสาธารณสุข
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน       
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  (พ.ศ. 2561-
2564)  เปลียนแปลง  (ครังที 2)  หน้าที  7  ลําดับที  2       
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โครงการหน้าบ้านน่ามอง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการหน้าบ้านน่ามอง 
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบไปด้วย  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม  ค่าอาหารพร้อมนําดืม  ค่าวัสดุต่างๆ   และค่าใช้จ่ายอืนๆ  ฯลฯ  
    

เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี
 
1)  พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  และทีแก้ไขเพิมเติม  (ฉบับ
ที  13) พ.ศ. 2552      
2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557       
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  (พ.ศ. 2561-
2564)  หน้าที  92  ลําดับที  2       

โครงการหมู่บ้านปลอดขยะ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการหมู่บ้านปลอดขยะ 
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าอาหารพร้อม
นําดืม  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์   ค่าวัสดุต่างๆ  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ฯลฯ

เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี      
1)  พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  และทีแก้ไขเพิมเติม  (ฉบับ
ที  13)  พ.ศ. 2552
      
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  (พ.ศ. 2561-
2564)  หน้าที  92  ลําดับที  1      

โครงการอาหารปลอดภัย จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอาหารปลอดภัย โดยมีค่าใช้
จ่ายประกอบด้วย  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าอาหารกลางวันพร้อมนํา
ดืม  ค่าวิทยากร  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ฯลฯ       
เป็นไปตามระเบียบ  หนังสือสังการ  ดังนี   
1)  พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  และทีแก้ไขเพิมเติม  (ฉบับ
ที  13)   พ.ศ. 2552      
2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557    
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  (พ.ศ. 2561-
2564) หน้าที  59  ลําดับที  4       
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ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน  ดังนี     
(1) ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก่  หนังสือ  เครืองคิดเลขขนาดเล็ก 
เครืองเจาะกระดาษขนาดเล็ก ทีเย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด
เหล็ก กรรไกร เก้าอีพลาสติก  แปรงลบกระดาน ตรายาง ตะแกรงวาง
เอกสาร เป็นต้น ฯลฯ                                                                   
(2)  ประเภทวัสดุสินเปลือง  ได้แก่ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา 
ยางลบ นํายาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ไม้บรรทัด คลิป
 แฟ้ม  สมุดประวัติข้าราชการ นําดืมสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน เป็นต้น ฯลฯ        
เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสังการ  ดังนี   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559   เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ        

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุวิทยาศาสตร์  ดังนี    
1)  ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก่  เปลหามคนไข้  ถังเก็บเชือเพลิง 
เครืองมือวิทยาศาสตร์  เป็นต้น ฯลฯ    
2)  ประเภทวัสดุสินเปลือง ได้แก่ สําลี  ผ้าพันแผล  ทรายอะเบท 
เวชภัณฑ์  แอลกอฮอล์ เคมีภัณฑ์ นํายาต่างๆ ถุงมือ ฯลฯ  เป็นต้น  
เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสังการ  ดังนี   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ        
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 220,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 220,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 220,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน
โครงการควบคุมหนอนพยาธิ จํานวน 36,000 บาท
อุดหนุนงบประมาณให้กับคณะกรรมการหมู่บ้านตําบลนาใน   
ในการดําเนินโครงการควบคุมหนอนพยาธิ  ดังนี      
คณะกรรมการหมู่บ้าน  บ้านหนองผือ หมู่ที 2  จํานวน    6,000   บาท
คณะกรรมการหมู่บ้าน  บ้านห้วยบุ่น  หมู่ที 3   จํานวน    6,000   บาท 
คณะกรรมการหมู่บ้าน  บ้านนาเลา   หมู่ที 4   จํานวน    6,000   บาท 
คณะกรรมการหมู่บ้าน  บ้านนาใน    หมู่ที 5   จํานวน    6,000   บาท 
คณะกรรมการหมู่บ้าน  บ้านนาทัน    หมู่ที 7   จํานวน    6,000  บาท 
คณะกรรมการหมู่บ้าน  บ้านหนองผือน้อย   หมู่ที 8   จํานวน      6,000
   บาท 
      
เป็นไปตามระเบียบ  หนังสือสังการ  ดังนี      
1.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559    
2.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที มท 0808.2/ว 3028 
ลงวันที  6  มิถุนายน 2561  เรือ  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  
    
2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที  มท 0810.5/ว
 2072 ลงวันที  5  กรกฎาคม  2561  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการตังงบ
ประมาณรายจ่ายประจําปี  พ.ศ. 2562  เงินอุดหนุนทัวไปด้านสาธารณสุข
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน      
เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน  (พ.ศ. 2561 -2564
)  เพิมเติม (ฉบับที 2) หน้าที 6 ลําดับที  1      
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โครงการเด็กไทยฉลาดสมวัยด้วยเกลือไอโอดีน จํานวน 19,560 บาท
อุดหนุนงบประมาณให้กับคณะกรรมการหมู่บ้านตําบลนาใน   
ในการดําเนินโครงการเด็กไทยฉลาดสมวัยด้วยเกลือไอโอดีน  ดังนี      
คณะกรรมการหมู่บ้าน  บ้านหนองผือ  หมู่ที 2  จํานวน    3,460   บาท
คณะกรรมการหมู่บ้าน  บ้านห้วยบุ่น   หมู่ที 3   จํานวน    2,980  บาท 
คณะกรรมการหมู่บ้าน  บ้านนาเลา    หมู่ที 4   จํานวน    4,150  บาท 
คณะกรรมการหมู่บ้าน  บ้านนาใน     หมู่ที 5   จํานวน    2,755  บาท 
คณะกรรมการหมู่บ้าน  บ้านนาทัน    หมู่ที 7    จํานวน   2,890  บาท 
คณะกรรมการหมู่บ้าน  บ้านหนองผือน้อย   หมู่ที 8    จํานวน   3,325
  บาท 
      
เป็นไปตามระเบียบ  หนังสือสังการ  ดังนี      
1.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559    
2.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที มท 0808.2/ว 3028 
ลงวันที  6  มิถุนายน 2561  เรือ  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  
    
2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที  มท 0810.5/ว
 2072  ลงวันที  5  กรกฎาคม  2561  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการตังงบ
ประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2562  เงินอุดหนุนทัวไปด้านสาธารณสุข
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน      
เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน  (พ.ศ. 2561 -2564
)  เพิมเติม (ฉบับที 2) หน้าที 7 ลําดับที  3      

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน จํานวน 20,800 บาท
อุดหนุนงบประมาณให้กับคณะกรรมการหมู่บ้านตําบลนาใน   
ในการดําเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน  ดังนี
      
คณะกรรมการหมู่บ้าน  บ้านอูนดง   หมู่ที 1   จํานวน    4,160     บาท
คณะกรรมการหมู่บ้าน  บ้านผักคําภู  หมู่ที 6  จํานวน   4,160    บาท 
คณะกรรมการหมู่บ้าน  บ้านผักคําภูใหม่  หมู่ที 9    จํานวน    4,160
     บาท       
คณะกรรมการหมู่บ้าน  บ้านหนองไชยวาลย์   หมู่ที 10
           จํานวน    4,160    บาท      
คณะกรรมการหมู่บ้าน  บ้านผักคําภู   หมู่ที 11     จํานวน    4,160
    บาท  
     
เป็นไปตามระเบียบ  หนังสือสังการ  ดังนี      
1.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559    
2.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที มท 0808.2/ว 3028 
ลงวันที  6  มิถุนายน 2561  เรือ  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  
    
2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที  มท 0810.5/ว
 2072 ลงวันที  5  กรกฎาคม  2561  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการตังงบ
ประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2562  เงินอุดหนุนทัวไปด้านสาธารณสุข
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน      
เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน  (พ.ศ. 2561 -2564
)  เพิมเติม (ฉบับที 2) หน้าที 7 ลําดับที  5      
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โครงการเฝ้าระวังภาวะทุพโภชนาการในเด็กก่อนวัยเรียน จํานวน 37,440 บาท
อุดหนุนงบประมาณให้กับคณะกรรมการหมู่บ้านตําบลนาใน   
ในการดําเนินโครงการเฝ้าระวังภาวะทุพโภชนาการในเด็กก่อนวัย
เรียน  ดังนี
      
คณะกรรมการหมู่บ้าน  บ้านหนองผือ  หมู่ที 2  จํานวน   6,040    บาท
คณะกรรมการหมู่บ้าน  บ้านห้วยบุ่น   หมู่ที 3   จํานวน   6,520   บาท 
คณะกรรมการหมู่บ้าน  บ้านนาเลา    หมู่ที 4   จํานวน   5,350   บาท 
คณะกรรมการหมู่บ้าน  บ้านนาใน     หมู่ที 5   จํานวน   6,745  บาท  
คณะกรรมการหมู่บ้าน  บ้านนาทัน    หมู่ที 7    จํานวน   6,610  บาท 
คณะกรรมการหมู่บ้าน  บ้านหนองผือน้อย   หมู่ที 8
               จํานวน     6,175   บาท       
เป็นไปตามระเบียบ  หนังสือสังการ  ดังนี      
1.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559    
2.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที มท 0808.2/ว 3028 
ลงวันที  6  มิถุนายน 2561  เรือ  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่าย      
2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที  มท 0810.5/ว
 2072  ลงวันที  5  กรกฎาคม  2561  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการตังงบ
ประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2562  เงินอุดหนุนทัวไปด้านสาธารณสุข
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน      
เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน  (พ.ศ. 2561 -2564
)  เพิมเติม (ฉบับที 2) หน้าที 7 ลําดับที  4      

โครงการเฝ้าระวังโภชนาการและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี จํานวน 49,950 บาท
อุดหนุนงบประมาณให้กับคณะกรรมการหมู่บ้านตําบลนาใน   
ในการดําเนินโครงการเฝ้าระวังโภชนาการและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0-
5 ปี   ดังนี
      
คณะกรรมการหมู่บ้าน  บ้านอูนดง   หมู่ที 1   จํานวน    9,990   บาท 
คณะกรรมการหมู่บ้าน  บ้านผักคําภู   หมู่ที 6  จํานวน   9,990   บาท 
คณะกรรมการหมู่บ้าน  บ้านผักคําภูใหม่   หมู่ที 9   จํานวน    9,990
   บาท       
คณะกรรมการหมู่บ้าน  บ้านหนองไชยวาลย์   หมู่ที 10
        จํานวน    9,990  บาท      
คณะกรรมการหมู่บ้าน  บ้านผักคําภู   หมู่ที 11   จํานวน   9,990 บาท     
  
เป็นไปตามระเบียบ  หนังสือสังการ  ดังนี      
1.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559    
2.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที มท 0808.2/ว 3028 
ลงวันที  6  มิถุนายน 2561  เรือ  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  
    
2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที  มท 0810.5/ว
 2072 ลงวันที  5  กรกฎาคม  2561  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการตังงบ
ประมาณรายจ่ายประจําปี  พ.ศ. 2562  เงินอุดหนุนทัวไปด้านสาธารณสุข
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน      
เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน  (พ.ศ. 2561 -2564
)  เพิมเติม (ฉบับที 2) หน้าที 8 ลําดับที  6      
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โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม จํานวน 56,250 บาท
อุดหนุนงบประมาณให้กับคณะกรรมการหมู่บ้านตําบลนาใน  ในการ
ดําเนินโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านมะเร็งเต้านม  ดังนี
      
คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านอูนดง  หมู่ที  1    จํานวน     5,850   บาท
คณะกรรมการหมู่บ้าน  บ้านหนองผือ  หมู่ที 2 จํานวน     4,500   บาท
คณะกรรมการหมู่บ้าน  บ้านห้วยบุ่น   หมู่ที 3  จํานวน     4,500  บาท 
คณะกรรมการหมู่บ้าน  บ้านนาเลา    หมู่ที 4   จํานวน    4,500  บาท 
คณะกรรมการหมู่บ้าน  บ้านนาใน     หมู่ที 5   จํานวน    4,500  บาท 
คณะกรรมการหมู่บ้าน  บ้านผักคําภู  หมู่ที  6   จํานวน    5,850  บาท
คณะกรรมการหมู่บ้าน  บ้านนาทัน   หมู่ที 7    จํานวน    4,500  บาท 
คณะกรรมการหมู่บ้าน  บ้านหนองผือน้อย   หมู่ที 8   จํานวน     4,500
  บาท       
คณะกรรมการหมู่บ้าน  บ้านผักคําภูใหม่  หมู่ที 9     จํานวน     5,850
  บาท      
คณะกรรมการหมู่บ้าน  บ้านหนองไขยวาลย์  หมู่ที  10
   จํานวน     5,850  บาท      
คณะกรรมการหมู่บ้าน  บ้านผักคําภู  หมู่ที  11  จํานวน    5,850  บาท    
  
เป็นไปตามระเบียบ  หนังสือสังการ  ดังนี      
1.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559   
2.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที มท 0808.2/ว 3028 
ลงวันที  6  มิถุนายน 2561  เรือ  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  
    
3.  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที  มท 0810.5/ว
 2072  ลงวันที  5  กรกฎาคม  2561  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการตังงบ
ประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2562  เงินอุดหนุนทัวไปด้านสาธารณสุข
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน      
เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน  (พ.ศ. 2561 -2564
)  เพิมเติม (ฉบับที 2) หน้าที 6 ลําดับที  2      
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 312,960 บาท
งบบุคลากร รวม 312,960 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 312,960 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 312,960 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาลตําบลนาใน และเงิน 
ปรับปรุงเงินเดือนประจําปีของพนักงานเทศบาลตําบลนาใน  
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาลตําบลนาในและเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปีของพนักงานเทศบาลตําบลนาใน  
เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี    
1. ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรืองมาตรฐานทัวไป
เกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อืน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2557     
2.หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว
 2683 ลงวันที 15 ธันวาคม 2558   เรือง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรือง มาตรฐานทัวไปเกียวกับอัตราเงินเดือน และวิธีการจ่ายเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับที 4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต.  เรืองมาตรฐานทัวไปเกียวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถินได้รับค่าจ้าง (ฉบับที 4)          

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 40,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย  ในการดําเนินโครงการช่วยเหลือประชาชน 
ตามอํานาจหน้าที  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าจัดซือวัสดุ  อุปกรณ์
ตามอํานาจหน้าที  เช่น  พันธุ์พืช ปุ๋ย  ยารักษาโรค ผ้าห่ม วัสดุอุปโภค
บริโภคและอืนๆ ฯลฯ       
เป็นไปตามระเบียบ  หนังสือสังการ  ดังนี   
1)  พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  และทีแก้ไขเพิมเติม  (ฉบับ
ที  13) พ.ศ. 2552      
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  (พ.ศ. 2561-
2564) หน้าที  61  ลําดับที  1       

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 246,380 บาท
งบบุคลากร รวม 166,380 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 166,380 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 144,960 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างเทศบาลตําบลนาในและเงิน
ปรับปรุง  ค่าตอบแทนพนักงานจ้างเทศบาลตําบลนาใน      
เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
สกลนคร เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไข เกียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที 4
)  ลงวันที  5  ตุลาคม  2558      

วันทีพิมพ์ : 24/9/2561  10:49:17 หน้า : 46/74



เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 21,420 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้างเทศบาลตําบลนาใน  เช่น 
เงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างเทศบาลตําบลนาใน และ
อืน ๆ
     
เป็นไปตามคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร เรือง หลัก
เกณฑ์การให้ข้าราชการ  หรือพนักงานส่วนท้องถิน ลูกจ้างและพนักงาน
จ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิมการครองชีพชัวคราว  ลงวันที  8
  มิถุนายน  พ.ศ. 2555     

งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศและนอกราชอาณาจักร จํานวน 10,000 บาท
เพือใช้เป็นค่าใช้จ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะราย
จ่ายหมวดอืนๆ อันได้แก่  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน  
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  เช่น  ค่าเบียเลียงเดินทาง  ค่า 
พาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบรารจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน 
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้
จ่ายอืนๆ ฯลฯ ของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างทีเดินทาง  
ไปราชการทีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ทีกําหนดไว้       
เป็นไปตามระเบียบหนังสือสังการ  ดังนี    
1.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2555   
2.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2559  
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559        

ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ดังนี    
1)  ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก่  ไมโครโฟน  ขาตังไมโครโฟน 
หัวแร้งไฟฟ้า เครืองวัดกระแสไฟฟ้า เครืองวัดแรงดันไฟฟ้า  
มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครืองประจุไฟฟ้า ฯลฯ  เป็นต้น  
2)  ประเภทวัสดุสินเปลือง ได้แก่ ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า 
หลอดไฟฟ้า เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า รีซี
สเตอร์  เบรกเกอร์  สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ เครืองรับ
โทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม  ฯลฯ  เป็นต้น                  3
)  ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  ได้แก่  ดอกลําโพง  
แผงวงจร ผังแสดงวงจรต่างๆ แผงบังคับทางไฟ  ฯลฯ  เป็นต้น         
เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสังการ  ดังนี   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ       
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งานไฟฟ้าถนน รวม 847,900 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 847,900 บาท
เงินอุดหนุน รวม 847,900 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์
ขยายเขตไฟฟ้าแรงตํา สาย บ้านนางถอนไล  มาตรราช  ถึง  บ้านนางสาคร  
หาสีไข  บ้านผักคําภู  หมู่ที 11

จํานวน 48,800 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงตํา สาย  บ้านนางถอนไล  มาตร
ราช ถึง บ้านนางสาคร  หาสีไข  บ้านผักคําภู  หมู่ที 11  (ตามรูปแบบของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสกลนคร)      
เป็นไปตามระเบียบ  หนังสือสังการ  ดังนี   
1)  พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  และทีแก้ไขเพิมเติม  (ฉบับที 3
)  พ.ศ. 2552      
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินอุดหนุนงค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน  พ.ศ.  2559      
เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน  (พ.ศ. 2561-2564
)  เพิมเติม  (ฉบับที 3)  หน้าที 11  ลําดับที  2      

ขยายเขตไฟฟ้าแรงตํา สาย บ้านนาเลา ถึง วัดป่าแสงธรรมขันติโก  บ้านนา
เลา  หมู่ที 4

จํานวน 99,700 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงตํา สาย  บ้านนาเลา ถึง วัดป่าแสงธรรม
ขันติโก  บ้านนาเลา  หมู่ที 4  (ตามรูปแบบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จังหวัดสกลนคร)      
เป็นไปตามระเบียบ  หนังสือสังการ  ดังนี   
1)  พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  และทีแก้ไขเพิมเติม  (ฉบับที 3
)  พ.ศ. 2552      
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินอุดหนุนงค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน  พ.ศ.  2559      
เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน  (พ.ศ. 2561-2564
)  เพิมเติม  (ฉบับที 3)  หน้าที 10  ลําดับที  1      

ขยายเขตไฟฟ้าแรงตําเข้าสู่พืนทีแปลงเกษตร  สาย นพค. 26   ถึง  อ่างเก็บ
นําห้วยสวนป่าน   บ้านผักคําภู  หมู่ที 6

จํานวน 448,300 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงตําเข้าสู่พืนทีแปลงเกษตร สาย นพค
. 26  ถึง อ่างเก็บนําห้วยสวนป่าน   บ้านผักคําภู  หมู่ที 6  (ตามรูปแบบ
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสกลนคร)      
เป็นไปตามระเบียบ  หนังสือสังการ  ดังนี      
1)  พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  และทีแก้ไขเพิมเติม  (ฉบับที 3
)  พ.ศ. 2552      
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินอุดหนุนงค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน  พ.ศ.  2559      
เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน  (พ.ศ. 2561-2564
)  เปลียนแปลง  (ครังที 2)  หน้าที 18  ลําดับที  1      

วันทีพิมพ์ : 24/9/2561  10:49:17 หน้า : 48/74



ขยายเขตไฟฟ้าแรงตําเข้าสู่พืนทีแปลงเกษตร สาย ถนน สปก.หนองผือ ถึง 
บ้านห้วยบุ่น บ้านหนองผือ หมู่ที 2

จํานวน 251,100 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงตําเข้าสู่พืนทีแปลงเกษตร สาย ถนน ส
ปก. หนองผือ ถึง บ้านห้วยบุ่น บ้านหนองผือ หมู่ที 2  (ตามรูปแบบของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสกลนคร)       
เป็นไปตามระเบียบ  หนังสือสังการ  ดังนี   
1)  พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  และทีแก้ไขเพิมเติม  (ฉบับที 3
)  พ.ศ. 2552      
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินอุดหนุนงค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน  พ.ศ.  2559       
เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน  (พ.ศ. 2561-2564
)  หน้าที  97  ลําดับที 5       

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดประชุมประชาคมตําบลและผู้นําชุมชนในตําบล จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดประชุมประชาคม 
และผู้นําชุมชน  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม  ค่าอาหารพร้อมนําดืม  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากร  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ  สําหรับใช้ในโครงการ เช่น กระดาษ  ปากกา  ฯลฯ         
เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสังการ  ดังนี   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.  2548  และทีแก้ไขเพิมเติม  (ฉบับที 2)     พ
.ศ.  2559      
2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557   
เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน  (พ.ศ. 2561-2564
)  หน้าที 64 ลําดับที 7       

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 410,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 310,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 310,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการขับเคลือนเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการขับเคลือนเศรษฐกิจพอเพียง
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าอาหารพร้อม
นําดืม  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  และค่าใช้จ่ายอืนๆ  ฯลฯ       
เป็นไปตามระเบียบ   หนังสือสังการ  ดังนี   
1)  พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  และทีแก้ไขเพิมเติม  (ฉบับ
ที  13) พ.ศ. 2552      
2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557    
เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน  (พ.ศ. 2561-2564
)  หน้าที 42 ลําดับที 2       
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โครงการครอบครัวห่วงใย  ใส่ใจผู้สูงอายุ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการครอบครัวห่วงใย  ใสใจผู้สูง
อายุ  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าอาหาร
พร้อมนําดืม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าวิทยากร  ค่าจัดสถานที  ค่าเช่า
เครืองเสียง และค่าใช้จ่ายอืนๆ  ฯลฯ       
เป็นไปตามระบียบ  หนังสือสังการ  ดังนี    
1)  พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  และทีแก้ไขเพิมเติม  (ฉบับ
ที  13) พ.ศ. 2552      
2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557    
เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน  (พ.ศ. 2561-2564
)  หน้าที 63 ลําดับที 4       

โครงการจัดเก็บข้อมูล  จปฐ.  เพือการพัฒนา จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. เพือการ
พัฒนา โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าอาหารพร้อมนําดืม  ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าวิทยากร  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ฯลฯ 

      
เป็นไปตามระบียบ  หนังสือสังการ  ดังนี    
1)  พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  และทีแก้ไขเพิมเติม  (ฉบับ
ที  13) พ.ศ. 2552      
2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557    
เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน  (พ.ศ. 2561-2564
)  หน้าที 63 ลําดับที 1       

โครงการท้องถินปลอดทุจริต จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการท้องถินปลอดทุจริต 
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าอาหารพร้อม
นําดืม  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าวิทยากร  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ฯลฯ       
เป็นไปตามระบียบ  หนังสือสังการ  ดังนี       
1)  พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  และทีแก้ไขเพิมเติม  (ฉบับ
ที  13) พ.ศ. 2552      
2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557       
เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน  (พ.ศ. 2561-2564
)  หน้าที 64 ลําดับที 8       
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โครงการประชุมผู้นําชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านและส่วนราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการประชุมผู้นําชุมชน  
คณะกรรมการหมู่บ้านและส่วนราชการ  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 
ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าอาหารพร้อมนําดืม  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
และค่าใช้จ่ายอืนๆ  ฯลฯ    
เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสังการ  ดังนี   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน     
พ.ศ.  2548  และทีแก้ไขเพิมเติม  (ฉบับที 2)  พ.ศ.  2559  
2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557    
เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน  (พ.ศ. 2561-2564
)  หน้าที 65 ลําดับที 9        

โครงการพัฒนาคนพิการและผู้ด้อยโอกาส จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาคนพิการและผู้ด้อย
โอกาส โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าอาหารพร้อมนําดืม  ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าวิทยากร  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ฯลฯ 

      
เป็นไปตามระบียบ  หนังสือสังการ  ดังนี    
1)  พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  และทีแก้ไขเพิมเติม  (ฉบับ
ที  13) พ.ศ. 2552      
2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557    
เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน  (พ.ศ. 2561-2564
)  หน้าที 63 ลําดับที 3       

โครงการส่งเสริมการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมการพัฒนาสตรี 
และเสริมสร้างความเข็มแข็งของครอบครัว  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
ค่าอาหารพร้อมนําดืม  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์  ค่าวิทยากร  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ฯลฯ       
เป็นไปตามระบียบ  หนังสือสังการ  ดังนี    
1)  พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  และทีแก้ไขเพิมเติม  (ฉบับ
ที  13)  พ.ศ. 2552       
2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557    
เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน  (พ.ศ. 2561-2564
)  หน้าที 64 ลําดับที 5       
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โครงการอบรมการจัดทําแผนพัฒนาสีปี จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมการจัดทําแผนพัฒนาสี
ปี  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าอาหารพร้อมนําดืม  ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าวิทยากร  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ฯลฯ       
 เป็นไปตามระบียบ  หนังสือสังการ  ดังนี    
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.  2548  และทีแก้ไขเพิมเติม  (ฉบับที 2)     พ
.ศ.  2559      
2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557    
เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน  (พ.ศ. 2561-2564
)  หน้าที 65 ลําดับที 10        

งบเงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน
โครงการกลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมสีเปลือกไม้บ้านผักคําภู จํานวน 30,000 บาท
อุดหนุนงบประมาณให้กับกลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมสีเปลือกไม้  บ้านผักคําภู 
ในการดําเนินโครงการกลุ่มทอผ้าผ้าฝ้ายย้อมสีเปลือกไม้  บ้านผักคําภู       

เป็นไปตามระเบียบ  หนังสือสังการ  ดังนี       
1.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559       
เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2561-2564
  เพิมเติม  (ฉบับที 3)  หน้าที  9  ลําดับที  1       

โครงการฝึกอบรมและพัฒนาการแปรรูปผลผลิตทางการประมง(การทําปลา
ตากแห้ง)  บ้านห้วยบุ่น

จํานวน 20,000 บาท

อุดหนุนงบประมาณให้กับกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการประมง  (การทําปลา
ตากแห้ง)  บ้านห้วยบุ่น ในการดําเนินโครงการฝึกอบรมและพัฒนาการ
แปรรูปผลผลิตทางการประมง (การทําปลาตากแห้ง) 
บ้านห้วยบุ่น       
เป็นไปตามระเบียบ  หนังสือสังการ  ดังนี       
1.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559       
เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2561-2564
  หน้าที  101  ลําดับที  2       

โครงการสนับสนุนกลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านอูนดง  หนองไชยวาลย์ จํานวน 30,000 บาท
อุดหนุนงบประมาณให้กับกลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านอูนดง หนองไชยวาลย์
ในการดําเนินโครงการสนับสนุนกลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านอูนดง  หนอง
ไชยวาลย์ 
      
เป็นไปตามระเบียบ  หนังสือสังการ  ดังนี       
1.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559       
เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2561-2564
  หน้าที  101  ลําดับที  1       
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โครงการสนับสนุนกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร   (หน่อไม้อัดปิบ)  
บ้านนาใน

จํานวน 20,000 บาท

อุดหนุนงบประมาณให้กับกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  (หน่อไม้อัด
ปิบ)  บ้านนาใน  ในการดําเนินโครงการสนับสนุนกลุ่มแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร (หน่อไม้อัดปิบ) บ้านนาใน       
เป็นไปตามระเบียบ  หนังสือสังการ  ดังนี       
1.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559       
เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2561-2564
  หน้าที  101  ลําดับที  3       

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 515,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 515,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 515,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการแข่งขันกีฬาเชือมความสัมพันธไมตรีระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแข่งขันกีฬาเชือมความ
สัมพันธไมตรีระหว่างศูนย์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย ค่าอาหารว่างพร้อมเครืองดืม  ค่าอาหารพร้อมนําดืม  ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์ ค่าวัสดุต่างๆ  ค่าโล่รางวัล  และค่าใช้จ่ายอืนๆ  ฯลฯ    
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 [แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับ
ที 13) พ.ศ. 2552] ส่วนที 3 หน้าทีของเทศบาล ตามมาตรา 50 ข้อ 7  
  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ  
เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน  (พ.ศ. 2561-
2564)  
หน้าที  86  ลําดับที  4    

โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแข่งขันกีฬาต้ายยาเสพติด  
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  อาหารว่างและเครืองดืม  ค่าอาหารพร้อมนํา
ดืม ค่านําดืมนักกีฬา  ค่ากรรมการตัดสิน  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน  ค่าจัดซือถ้วยรางวัล ค่ารางวัล  ค่าเช่าสถาน
ที  และค่าใช้จ่ายอืนๆ  ฯลฯ      
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559      
เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน  (พ.ศ. 2561-2564
) เปลียนแปลง (ครังที 2)  หน้าที  14  ลําดับที  1      
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โครงการแข่งขันกีฬาท้องถินสัมพันธ์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแข่งขันกีฬาท้องถิน
สัมพันธ์  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าเบีย
เลียง  ค่าจ้างเหมารถยนต์  ค่าเวชภัณฑ์ยา  ค่าวัสดุกีฬาทีใช้ในการฝึก
ซ้อม  และค่าใช้จ่ายอืนๆ  ฯลฯ 
    
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559  เป็นไปตามแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  (พ.ศ. 2561-2564)  หน้าที  86  ลําดับที  2
    

โครงการส่งเสริมการเล่นกีฬา จํานวน 90,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมการเล่นกีฬา  
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าจัดซือวัสดุกีฬาให้กับหมู่บ้านในเขตพืนที
ตําบลนาใน  จํานวน  11 หมู่บ้าน  และค่าใช้จ่ายอืนๆ  ฯลฯ    
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 [แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับ
ที 13)  พ.ศ. 2552] ส่วนที 3 หน้าทีของเทศบาล ตามมาตรา 50 ข้อ 7 
ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ  
เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน  (พ.ศ. 2561-2564) 
หน้าที  86  ลําดับที  3    

โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและ
เยาวชน  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าอาหารว่างพร้อมเครืองดืม  ค่า
อาหารพร้อมนําดืม  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าวัสดุต่างๆ  และค่าใช้จ่าย
อืนๆ  ฯลฯ
      
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 [แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับ
ที 13) พ.ศ. 2552] ส่วนที 3 หน้าทีของเทศบาล ตามมาตรา 50 ข้อ 7  
ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ      
เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน  (พ.ศ. 2561-2564
)  เปลียนแปลง (ครังที 2)  หน้าที  14  ลําดับที  2      
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 70,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีวันเข้าพรรษา จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีวันเข้าพรรษา  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  จัดซือ
เทียนพร้อมเชิงเทียนถวายวัดในเขตพืนทีตําบลนาใน  และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ฯลฯ 
     
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 [แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับ
ที 13) พ.ศ. 2552] ส่วนที 3 หน้าทีของเทศบาล ตามมาตรา 50 ข้อ 8  
บํารุงศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิน และวัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิน       
เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน  (พ.ศ. 2561-
2564)  
หน้าที  87  ลําดับที  9     

โครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมและทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม                
    เนืองในวันวิสาขบูชา

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมอนุรักษ์และทะนุ
บํารุงเนืองในวันวิสาขบูชา  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าอาหารพร้อม
นําดืม  ค่าจ้างเหมารถยนต์  ค่าวัสดุต่างๆ  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ฯลฯ     
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 [แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับ
ที 13)  พ.ศ. 2552] ส่วนที 3 หน้าทีของเทศบาล ตามมาตรา 50 ข้อ 8 
บํารุงศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิน และวัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิน       
เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน  (พ.ศ. 2561-
2564)  
หน้าที  87  ลําดับที  6     

งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน
โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิน จํานวน 50,000 บาท
อุดหนุนงบประมาณโครงการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิน  ให้
กับคณะกรรมการหมู่บ้านหนองผือ หมู่ที 2  หมู่ที 8 เพือเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการฯ ทีเสนอขอ 
      
1.  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3616
  ลงวันที  24  มิถุนายน  2559
2.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2559
  
เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2561-2564
  หน้าที  108  ลําดับที  2      
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งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทียว รวม 70,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการมัคคุเทศก์ท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการมัคคุเทศก์ท้องถิน  
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าอาหารพร้อม
นําดืม  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าวัสดุต่างๆ  ค่าวิทยากร  และค่าใช้จ่าย
อืนๆ  ฯลฯ 
     
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557               เป็นไปตามแผน
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2561-2564  หน้าที  93
  ลําดับที 1      
       

โครงการส่งเสริมการท่องเทียวเชิงธรรมะ  (3  ธรรม) จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการการท่องเทียว เชิงธรรมะ  (3
  ธรรม)  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดทําสือประชาสัมพันธ์  ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม  ค่าอาหารพร้อมนําดืม  ค่าจ้างเหมารถยนต์ 
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าวัสดุต่างๆ  และค่าใช้จ่ายอืนๆ  ฯลฯ      
เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542       
เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2561-2564
  เปลียนแปลง  (ครังท2ี)  หน้าที  16  ลําดับที  1      

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 2,067,460 บาท
งบบุคลากร รวม 1,454,460 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,454,460 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,064,040 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาลตําบลนาใน และเงิน 
ปรับปรุงเงินเดือนประจําปีของพนักงานเทศบาลตําบลนาใน        
เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี    
1. ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรืองมาตรฐานทัวไป
เกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อืน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2557     
2.หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว
 2683 ลงวันที 15 ธันวาคม 2558 เรือง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต
. เรือง มาตรฐานทัวไปเกียวกับอัตราเงินเดือน และวิธีการจ่ายเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับที 4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรืองมาตรฐานทัวไปเกียวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถินได้รับค่าจ้าง (ฉบับที 4)       
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้กับพนักงานเทศบาลตําบลนาใน
 
เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี    
1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 
2.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือ
จากเงินเดือนข้าราชการ และลูกจ้างประจําส่วนราชการ (ฉบับที 4)      พ
.ศ. 2553 ประกาศลงวันที 3 ธันวาคม 2553    
3.ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิน เรือง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลท้องถิน (ฉบับที 2)        

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 292,680 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างเทศบาลตําบลนาในและเงิน
ปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างเทศบาลตําบลนาใน       
เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
สกลนคร เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที 4
)  ลงวันที  5  ตุลาคม  2558       

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 37,740 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง  เช่น  เงินเพิมการครองชีพ
ชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างและอืน ๆ   ฯลฯ       
เป็นไปตามคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร เรือง หลัก
เกณฑ์การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิน ลูกจ้างและพนักงานจ้าง
ของเทศบาลได้รับเงินเพิมการครองชีพชัวคราว  ลงวันที  8  มิถุนายน  พ
.ศ. 2555       

งบดําเนินงาน รวม 575,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงาน
เทศบาลตําบลนาใน  และพนักงานจ้างเทศบาลตําบลนาในทีได้รับอนุมัติ
ให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ         
เป็นไปตามหนังสือสังการ ดังนี    
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
2.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 2409 ลงวันที 17 พฤศจิกายน 2559  เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559        

วันทีพิมพ์ : 24/9/2561  10:49:17 หน้า : 57/74



เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาลตําบล   นา
ใน ซึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ       
เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสังการ  ดังนี   
1.  พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523
 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 7 พ.ศ. 2554   
2.  ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกียวกับ
การศึกษาบุตร พ.ศ. 2560       
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541      
4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน  (ฉบับที 3)  พ.ศ. 2549        

ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าช้จ่ายเกียวกับการจ้างเพือให้ได้มาซึงบริการต่างๆ  อัน
ได้แก่ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผย
แพร่  (รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุ
กระจายเสียง โทรทัศน์  หนังสือพิมพ์และจัดจ้างทําสือสิงพิมพ์
โฆษณา  วารสารต่างๆ)  ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบียประกัน ค่าใช้จ่ายใน
การดําเนินคดีตามคําพิพากษา   ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตังเครืองรับ
สัญญาณต่างๆ  และค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ  ทีจําเป็น ฯลฯ       
เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสังการ  ดังนี   
1. พระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ
. 2560       
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค        

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศและนอกราชอาณาจักร จํานวน 40,000 บาท
เพือใช้เป็นค่าใช้จ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะราย
จ่ายหมวดอืนๆ อันได้แก่  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน  
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  เช่น  ค่าเบียเลียงเดินทาง  ค่า 
พาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ฯลฯ ของพนักงานเทศบาลตําบลนาในและพนักงานจ้างเทศบาลตําบล
นาในทีเดินทางไปราชการทีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ทีกําหนดไว้
     
เป็นไปตามระเบียบหนังสือสังการ  ดังนี    
1.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2555   
2.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2559  
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559      
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โครงการคลองสวยนําใส  คนไทยมีความสุข จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการคลองสวยนําใส คนไทยมี
ความสุข   โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าอาหารพร้อมนําดืม  ค่าอาหาร
ว่างและเครืองดืม  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  และค่าใช้จ่ายอืนๆ  ฯลฯ
     
เป็นไปตามระเบียบ  หนังสือสังการ  ดังนี     
1. พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  และทีแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 13
)  พ.ศ. 2552     
2.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557     
เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน  (พ.ศ. 2561-2564
)  หน้าที 94  ลําดับที 2     

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน  เพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  เช่น  การซ่อมรถจักรยานยนต์  เปลียนยางรถจักรยานยนต์และ
ซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินหรือครุภัณฑ์ต่างๆ  ฯลฯ  เป็นต้น ซึงเป็น
กรณีการจ้างเหมาค่าสิงของและค่าแรงงาน       
เป็นไปตามระเบียบหนังสือสังการ  ดังนี    
1.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค        

ค่าวัสดุ รวม 465,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน  ดังนี     
 (1) ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก่  หนังสือ  เครืองคิดเลขขนาดเล็กเครือง
เจาะกระดาษขนาดเล็ก ทีเย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด
เหล็ก กรรไกร เก้าอีพลาสติก  แปรงลบกระดาน ตรายาง           ตะแกรง
วางเอกสาร เป็นต้น ฯลฯ
                                                                        
 (2)  ประเภทวัสดุสินเปลือง  ได้แก่ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา   
ยางลบ นํายาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ไม้บรรทัด คลิป
 แฟ้ม สมุดประวัติข้าราชการ นําดืมสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน เป็นต้น ฯลฯ       
เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสังการ  ดังนี   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559  เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ        
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  ดังนี     
 (1)  ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ ไม้ต่างๆ  ค้อน  คีม  ชะแลง
จอบ เสียม สิว เลือย ขวาน เทปวัดระยะ เครืองวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับ
เมตร  ลูกดิง สว่าน โถส้วม อ่างล้างมือ ราวพาดผ้า ฯลฯ  เป็นต้น  
 (2)  ประเภทวัสดุสินเปลือง ได้แก่ นํามันทาไม้ ทินเนอร์ สี ปูน
ซีเมนต์  ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล๊อก กระเบือง สังกะสี ตะปู เหล็ก
เส้น แปรงทาสี  ปูนขาว ฯลฯ  เป็นต้น     
 (3)  ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ ท่อและอุปกรณ์
ประปา  ท่อต่างๆ  ท่อนําบาดาล ฯลฯ  เป็นต้น      
เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสังการ  ดังนี      
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ      

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  ดังนี  
 (1)  ประเภทวัสดุสินเปลือง  ได้แก่  แก๊สหุงต้ม นํามันเชือเพลิง นํามัน
ดีเซล นํามันเบนซิน นํามันจารบี นํามันเครือง ถ่าน ก๊าส  ฯลฯ  เป็นต้น      
  
เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสังการ  ดังนี   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ        

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ดังนี   
 (1)  ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก่  ขาตังกล้อง  ขาตังเขียนภาพ เครืองกรอ
เทป เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป เป็นต้น ฯลฯ 
 (2)  ประเภทวัสดุสินเปลือง ได้แก่ พู่กัน สี กระดาษเขียน 
โปสเตอร์ ฟิล์ม เมโมรีการ์ด ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ (ภาพยนตร์  วีดีโอเทป แผ่นซีดี) เป็นต้น ฯลฯ       
เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสังการ  ดังนี   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ        
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์  ดังนี   
 (1)  ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก่  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  เป็นต้น  ฯลฯ 
      (2)  ประเภทวัสดุสินเปลือง ได้แก่ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล 
(Diskette, compact Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์
หรือแถบพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบ
เลเซอร์ กระดาษต่อเนือง สายเคเบิล ฯลฯ   
 (3)  ประเภทวัสดุอุปกรณ์  ได้แก่ หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดนร์  ซีดี
รอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เม
มโมรีซิป  เช่น RAM เครืองอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เป็นต้น ฯลฯ  
     
เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสังการ  ดังนี   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ        
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งบลงทุน รวม 38,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 38,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์ All In One  สําหรับประมวลผล จํานวน 23,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์  All In One  สําหรับประมวล
ผล จํานวน  1  เครือง  โดยมีคุณลักษณะพืนฐานดังนี  
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า  2  แกนหลัก  (2 Core) 
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.4 GHz จํานวน  1
  หน่วย  และมีเทคโนโลยีเพิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีทีต้องใช้ความ
สามารถในการประมวลผลสูง   
 - หน่วยประมวลผลกลาง  (CPU)  มีหน่วยความจํา
แบบ  Cache  Memory  ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB    
 - มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง หรือดีกว่า ดังนี     
  1)  มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่บนแผงวงจรหลักทีมีความ
สามารถในการใช้     
หน่วยความจําแยกจากหน่วยความจําหลักขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB   
  2)  มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพทีมีความสามารถในการใช้หน่วย
ความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า  2  GB 
 - มีหน่วยความจําหลัก (RAM)  ชนิด  DDR4  หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 4  GB     
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive)  ชนิด SATA  หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB  หรือชนิด Solid State  Drive  ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 120 GB  จํานวน  1  หน่วย   
 - มี DVD-RW  หรือดีกว่า  จํานวน  1  หน่วย   
 - มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)  
แบบ 10/100/1000  Base-T  หรือดีกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า  1  ช่อง 
 - มีช่องเชือมต่อ  (Interface)  แบบ  USB  2.0  หรือดีกว่า  ไม่น้อย
กว่า  3  ช่อง     
 - มีแป้นพิมพ์และเมาส์     
 - มีจอภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิว ความละเอียด
แบบ FHD (1920x1080)     
 - สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE  802,11b, g, n, ac)  
และ  Bluetooth     
     
เป็นไปตามระเบียบ  หนังสือสังการ  ดังนี     
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ     
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4  ปี  (พ.ศ
. 2561 - 2564)  เพิมเติม (ฉบับที 3) หน้าที  17  ลําดับที  7     
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เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED  ขาวดํา  ชนิด Network  แบบที 2  

(33  หน้า/นาที)

จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED  ขาว
ดํา ชนิด Network  แบบที 2  (33  หน้า/นาที)  จํานวน  1  เครือง  โดยมี
คุณลักษณะพืนฐาน  ดังนี     
 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200  dpi 
 -  มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า  33  หน้าต่อนาที  (ppm) 
 - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้   
 - มีหน่วยความจํา (Memory)  ขนาดไม่น้อยกว่า  128  MB 
 -มีช่องเชือมต่อ  (Interface)  แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1  ช่อง     
 - มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)  
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ
สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย  (Wi-Fi)  ได้   
 - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า  250 แผ่น   
 -  สามารถใช้ได้กับ  A4,  Lette,r  Legal  และ   Custom   
จัดซือตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ICT       
เป็นไปตามระเบียบ  หนังสือสังการ  ดังนี   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ     
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4  ปี  (พ.ศ
. 2561 - 2564)  เพิมเติม (ฉบับที 3) หน้าที  18  ลําดับที  8     

งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 2,435,050 บาท
งบลงทุน รวม 2,435,050 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 2,435,050 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
ก่อสร้างป้ายชือและรัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านนาใน หมู่ 5 จํานวน 370,400 บาท
เพือจ่ายเป็นก่อสร้างป้ายชือและรัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านนาใน หมู่ 5
  ยาว 158.00 เมตร   พร้อมป้ายโครงการ  จํานวน 1 ป้าย  ก่อสร้างตาม
แบบเทศบาลตําบลนาใน  แบบเลขที 1/2562 

เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิมเติม  (ฉบับที 13
)  พ.ศ. 2552 
 
เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน  (พ.ศ. 2561-2564
)   เปลียนแปลง   (ครังที 2)  หน้า 12  ลําดับที  1    

ต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาใน จํานวน 76,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาใน ขนาดกว้าง 5
 เมตร   ยาว 9.60 เมตร สูง 3.20 เมตร  รวม  2  ด้าน  ก่อสร้างตามแบบ
เทศบาลตําบลนาใน   แบบเลขที  2/2562     
เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี   
1)  พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  2496  และทีแก้ไขเพิมเติม  (ฉบับ
ที 13)  พ.ศ. 2552     
เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน  (พ.ศ. 2561-2564
)  หน้าที 90  ลําดับที 11     
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ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
ก่อสร้างถนน  คสล. ภายในหมู่บ้าน เชือมต่อถนน คสล.เดิม สายวัดคริสต์ 
บ้านนาทัน หมู่ที 7

จํานวน 244,300 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน เชือมต่อถนน  คสล
.เดิม  สายวัดคริสต์ บ้านนาทัน หมู่ที 7 ขนาดกว้าง 4.00
 เมตร ยาว  100.00  เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้าง
ละ 0.50 เมตร หรือมีพืนที คสล. ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร พร้อมป้าย
โครงการ  จํานวน 1 ป้าย  ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของ
ท้องถิน      แบบเลขที  ท. 1-01

เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 13) 
พ.ศ. 2552  
 เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน (พ.ศ. 2561-2564
)   หน้า 73  ลําดับที  36    

ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน เชือมต่อถนน  คสล. เดิม สายห้วยสวน
ป่าน    บ้านผักคําภู หมูที 11

จํานวน 242,750 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน  เชือมต่อถนน คสล
.เดิม สายห้วยสวนป่าน บ้านผักคําภู  หมู่ที 11  ขนาดกว้าง 4.00
 เมตร ยาว  100.00  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนที คสล. ไม่น้อย
กว่า 400 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ  จํานวน 1 ป้าย  ก่อสร้างตาม
แบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิน แบบเลขที   ท. 1-01 

เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิมเติม  (ฉบับที 13) 
พ.ศ. 2552  
เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน  (พ.ศ. 2561-2564
)   หน้า 78  ลําดับที  57    

ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน เชือมต่อถนน คสล. เดิม สายบ้านนายสม
ศักดิ  เทศประสิทิธิ ถึง หนองกอจอ บ้านอูนดง หมูที 1

จํานวน 248,600 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน  เชือมต่อถนน คสล
.เดิม สายบ้านนายสมศักดิ เทศประสิทธิ ถึง หนองกอจอ บ้านอูนดง หมู่
ที 1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว  100.00  เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อม
ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพืนที คสล. ไม่น้อยกว่า 400
 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ  จํานวน 1 ป้าย  ก่อสร้างตามแบบ
มาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิน  แบบเลขที  ท. 1-01 
  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 13) 
พ.ศ. 2552
 
 เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน (พ.ศ. 2561-2564
)   หน้า 66  ลําดับที  3     
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ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน เชือมต่อถนน คสล.เดิม สายบ้านนายไตร
ยงค์ ถึง บ้านนายอุดร จันทร์ลอย บ้านหนองไชยวาลย์ หมู่ที 10

จํานวน 236,200 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน  เชือมต่อถนน คสล
.เดิม สาย บ้านนายไตรยงค์ ถึง บ้านนายอุดร จันทร์ลอย บ้านหนองไชย
วาลย์ หมูที 10  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว  100.00  เมตร หนา 0.15
 เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร  หรือมีพืนที คสล. ไม่น้อย
กว่า 400 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ  จํานวน 1 ป้าย  ก่อสร้างตาม
แบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิน    แบบเลขที  ท. 1-01
 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 13) 
พ.ศ. 2552
  
เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน (พ.ศ. 2561-2564
)   หน้า 76  ลําดับที  47     

ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน เชือมต่อถนน คสล.เดิม สายบ้านนายทวิ
สิทธิ   มะลิทอง  ถึง  หนองป่าช้าง  บ้านหนองผือน้อย หมู่ที  8

จํานวน 236,200 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน  เชือมต่อถนน คสล
.เดิม สาย บ้านนายทวิสิทธิ  มะลิทอง   ถึง หนองป่าช้าง  บ้านหนองผือ
น้อย  หมู่ที  8   ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว  100.00  เมตร หนา 0.15
 เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร  หรือมีพืนที คสล. ไม่น้อย
กว่า 400 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ  จํานวน 1 ป้าย  ก่อสร้างตาม
แบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิน      แบบเลขที  ท. 1-01 

เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 13) 
พ.ศ. 2552 
 
เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน (พ.ศ. 2561-2564
)    หน้า 74  ลําดับที  39    

ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน เชือมต่อถนน คสล.เดิม สายบ้านนายศร
ศาสตร์ โถชาลี ถึงบ้าน นายอภิชาต ถานะลุน บ้านผักคําภูใหม่  หมู่ที 9

จํานวน 290,900 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน  เชือมต่อถนน คสล
.เดิม สาย บ้านนายศรศาสตร์ โถชาลี ถึงบ้าน นายอภิชาต ถานะลุน บ้าน
ผักคําภูใหม่  หมูที 9 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว  100.00
  เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร  หรือมี
พืนที คสล. ไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ  จํานวน 1
 ป้าย  ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิน      แบบเลข
ที  ท. 1-01

เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 13 
พ.ศ. 2552 
 
 เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน (พ.ศ. 2561-2564
)  เปลียนแปลง  (ครังที 2)   หน้า 8  ลําดับที  1    
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ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน สายหอถังประปา ถึง บ้านนายเปลียน  คํา
มะเมือง บ้านห้วยบุ่น หมูที 3

จํานวน 188,900 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน สายหอถัง
ประปา ถึง บ้านนายเปลียน คํามะเมือง บ้านห้วยบุ่น  หมู่ที 3 ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว  56.00  เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทาง
ลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพืนที คสล. ไม่น้อยกว่า 224 ตาราง
เมตร พร้อมป้ายโครงการ  จํานวน 1 ป้าย  ก่อสร้างตามแบบมาตรฐาน
งานก่อสร้างของท้องถิน      แบบเลขที  ท. 1-01 
 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 13) 
พ.ศ. 2552 
 
เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน (พ.ศ. 2561-2564
)    หน้า 68  ลําดับที  13     

เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้  (ค่า K)      
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนทีสุด  ที กค (กวจ) 0405.2/ว
 110  ลงวันที  5  มีนาคม  2561 เรือง  ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการ
กําหนดเงือนไขหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)  ไว้ในสัญญา
จ้างก่อสร้าง        

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 200,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียว
กับการบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง อันได้แก่  การซ่อม
แซมและปรับปรุงผิวจราจรถนนทุกสายในเขตเทศบาลตําบลนาใน หมู่ที 1
 ถึงหมู่ที 11 ฯลฯ     

เป็นไปตามระเบียบ  หนังสือสังการ  ดังนี                            
1. พระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ
. 2560                                                     
2.  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที  16  กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบ และการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจ่าย  งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน          

เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน (พ.ศ. 2561-2564
)  หน้าที  79  ลําดับที  62
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ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพือ
ให้ได้มาซึงสิงก่อสร้าง
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมอาคารทีจ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภาย
นอก 
เพือให้ได้มาซึงสิงก่อสร้าง

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการจ้างเอกชนเป็นผู้ออกแบบและควบคุมงานก่อ
สร้างตามหลักเกณฑ์การออกแบบและหรือควบคุมการก่อสร้างของ
เทศบาลตําบลนาใน 
            
เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี    
1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที  มท  0803/ว
 55  ลงวันที 10  มกราคม  2557    
2)  กฎกระทรวง  กําหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้าง  ออกแบบหรือ
ควบคุมงานก่อสร้าง    

แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 60,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการท้องถินไทย  รวมใจภักดิ  รักพืนทีสีเขียว จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการท้องถินไทย  รวมใจภักดิ 
รักพืนทีสีเขียว  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม
ค่าอาหารพร้อมนําดืม  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ฯลฯ       

เป็นไปตามระบียบ  หนังสือสังการ  ดังนี    
1)  พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  และทีแก้ไขเพิมเติม  (ฉบับ
ที  13) พ.ศ. 2552                  2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557    
เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน  (พ.ศ. 2561-2564
)  หน้าที 95 ลําดับที 1       

โครงการปลูกหญ้าแฝก จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการปลูกหญ้าแฝก  
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  
ค่าอาหารพร้อมนําดืม  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ฯลฯ       

เป็นไปตามระบียบ  หนังสือสังการ  ดังนี    
1)  พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  และทีแก้ไขเพิมเติม  (ฉบับ
ที  13) พ.ศ. 2552      
2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557    
เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน  (พ.ศ. 2561-2564
)  หน้าที 95 ลําดับที 2       
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โครงการอนุรักษ์ป่าชุมชน จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอนุรักษ์ป่าชุมชน  
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย   ค่าอาหารพร้อมนําดืม  ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ฯลฯ        
เป็นไปตามระบียบ  หนังสือสังการ  ดังนี    
1)  พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  และทีแก้ไขเพิมเติม  (ฉบับ
ที  13) พ.ศ. 2552      
2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557    
เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน  (พ.ศ. 2561-2564
)  หน้าที 95 ลําดับที 3      

โครงการอนุรักษ์พันธุ์ปลานําจืดในชุมชน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการ อนุรักษ์พันธุ์ปลานําจืด
ในชุมชน  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย   ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่า
อาหารพร้อมนําดืม  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  และค่าใช้จ่ายอืนๆ  ฯลฯ      
เป็นไปตามระบียบ  หนังสือสังการ  ดังนี    
1)  พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  และทีแก้ไขเพิมเติม  (ฉบับ
ที  13)  พ.ศ.  2552      
2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557    
เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน  (พ.ศ. 2561-2564
)  หน้าที 95 ลําดับที 4      

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 564,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 485,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าช้จ่ายเกียวกับการจ้างเพือให้ได้มาซึงบริการต่างๆ  อัน
ได้แก่  ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและ
เผยแพร่  (รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทาง
วิทยุกระจายเสียง  โทรทัศน์  หนังสือพิมพ์และจัดจ้างทําสือสิงพิมพ์
โฆษณา  วารสารต่างๆ)  ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบียประกัน ค่าใช้จ่ายใน
การดําเนินคดีตามคําพิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตังเครืองรับ
สัญญาณต่างๆ  และค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ  ทีจําเป็น ฯลฯ       
เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสังการ  ดังนี   
1. พระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ
. 2560       
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค       
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน  เพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  เช่น  การซ่อมรถจักรยานยนต์  เปลียนยางรถจักรยานยนต์ 
และซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินหรือครุภัณฑ์ต่างๆ  ฯลฯ  เป็นต้น ซึง
เป็นกรณีการจ้างเหมาค่าสิงของและค่าแรงงาน       
เป็นไปตามระเบียบหนังสือสังการ  ดังนี        
1.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค       

ค่าวัสดุ รวม 135,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ดังนี   
(1)  ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก่  ไมโครโฟน  ขาตังไมโครโฟน  เป็น
ต้น ฯลฯ       
(2)  ประเภทวัสดุสินเปลือง  ได้แก่ ปลักไฟฟ้า ฟิวส์ เทปพันสาย
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ  เป็นต้น  ฯลฯ   
(3)  ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  ได้แก่ ดอกลําโพง  แผง
วงจร แผงวงจรต่างๆ  แผงบังคับทางไฟ  ฯลฯ       
เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสังการ  ดังนี    1) หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27
 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ       

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  ดังนี     
(1)  ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ ไม้ต่างๆ  ค้อน  คีม  ชะแลง  
จอบ เสียม สิว เลือย ขวาน เทปวัดระยะ เครืองวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับ
เมตร  ลูกดิง สว่าน โถส้วม อ่างล้างมือ ราวพาดผ้า ฯลฯ  เป็นต้น  
(2)  ประเภทวัสดุสินเปลือง ได้แก่ นํามันทาไม้ ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์ 
ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล๊อก กระเบือง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี
ปูนขาว ฯลฯ  เป็นต้น                 (3)  ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ ได้แก่ ท่อและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ  ท่อนําบาดาล ฯลฯ  เป็น
ต้น        
เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสังการ  ดังนี   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ       

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  ดังนี  
(1)  ประเภทวัสดุสินเปลือง  ได้แก่  แก๊สหุงต้ม นํามันเชือเพลิง นํามัน
ดีเซล นํามันเบนซิน นํามันจารบี นํามันเครือง  ถ่าน ก๊าส  ฯลฯ  เป็นต้น     
   
เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสังการ  ดังนี   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ       
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุวิทยาศาสตร์  ดังนี    
1)  ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก่  เปลหามคนไข้  ถังเก็บเชือเพลิง 
เครืองมือวิทยาศาสตร์  เป็นต้น ฯลฯ    
2)  ประเภทวัสดุสินเปลือง ได้แก่ สําลี  ผ้าพันแผล  ทรายอะเบท 
เวชภัณฑ์  แอลกอฮอล์ เคมีภัณฑ์ นํายาต่างๆ ถุงมือ ฯลฯ  เป็นต้น        
เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสังการ  ดังนี   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ       

ค่าสาธารณูปโภค รวม 300,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าในการผลิตนําประปาของเทศบาลตําบลนาใน

เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี    
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556  เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน       

งบลงทุน รวม 79,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 79,000 บาท
ครุภัณฑ์อืน
เครืองสูบนํา  (ซัมเมอร์ส) จํานวน 79,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสูบนํา  (ซัมเมอร์ส)            โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี     
1.  เครืองสูบนํา  (ซัมเมอร์ส)  ขนาด  1.5  แรง  จํานวน  3  เครือง 
จํานวน  54,000  บาท  จัดซือตามราคาท้องถิน   
2.  เครืองสูบนํา  (ซัมเมอร์ส)  ขนาด  2  แรง  จํานวน  1  เครือง 
จํานวนเงิน  25,000  บาท  จัดซือตามราคาท้องถิน       
เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสังการ  ดังนี   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่าย ตามงบ
ประมาณ       
ข้อ  1  เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน  (พ.ศ. 2561-
2564)  เพิมเติม (ฉบับที 2) หน้าที  9  ลําดับที  4  
ข้อ  2  เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน  (พ.ศ. 2561-
2564) หน้าที 129 ลําดับที 22       
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 14,306,880 บาท
งบกลาง รวม 14,306,880 บาท
งบกลาง รวม 14,306,880 บาท
ค่าชําระหนีเงินต้น จํานวน 550,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าชําระหนีเงินต้น    
1. โครงการก่อสร้างอาคารเทศบาลตําบลนาใน   
2.  โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถ  เทศบาลตําบลนาใน  
3.  โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเทศบาลตําบลนาใน  
4.  โครงการจัดซือรถบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน  
สัญญาเงินกู้  เลขที  52 - 07943 - 9    
วงเงิน  6,715,000  บาท    งวดที  7   เป็นเงิน  550,000  บาท 
คืนภายในวันที  30  กันยายน  2562       
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที  มท 0808.3/ว
 4715  ลงวันที  27  พฤศจิกายน  2554  เรือง  หลักเกณฑ์ในการ
พิจารณาการขอกู้เงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล  และเมือง
พัทยา       

ค่าชําระดอกเบีย จํานวน 130,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าชําระดอกเบีย     
1. โครงการก่อสร้างอาคารเทศบาลตําบลนาใน   
2.  โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถ  เทศบาลตําบลนาใน  
3.  โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเทศบาลตําบลนาใน  
4.  โครงการจัดซือรถบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน  
สัญญาเงินกู้  เลขที 52 - 07943 - 9    
วงเงิน  6,715,000   งวดที 7   เป็นเงิน  130,000  บาท  
คืนภายในวันที  30  กันยายน  2562      
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที  มท 0808.3/ว
 4715 ลงวันที  27  พฤศจิกายน  2554  เรือง  หลักเกณฑ์ในการ
พิจารณาการขอกู้เงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล  และเมือง
พัทยา      

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 212,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างเทศบาลตําบล
นาใน   โดยคํานวณตังจ่ายในอัตราร้อยละ  5 ของค่าจ้างทีเทศบาลจะต้อง
ตังจ่ายให้แก่ลูกจ้าง  จํานวน  12  เดือน  เงินสมทบจากค่าจ้างของ
พนักงานจ้างแต่ละคนไม่เกินวันละ 500 บาท  หรือเดือนละไม่
เกิน 15,000 บาท           
เป็นไปตามระเบียบ  หนังสือสังการ  ดังนี   
1.  พระราบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ. 2533   
2  หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุดที มท 0809.5/ว
 81 ลงวันที 10 กรกฎาคม  2557  เรือง  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรืองมาตรฐานทัวไปเกียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที 3)        
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เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 9,406,800 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบียยังชีพผู้สูงอายุทีขึนทะเบียนไว้กับเทศบาล 
ตําบลนาใน  
      
เป็นไปตามระเบียบ  หนังสือสังการ  ดังนี     
1.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบียยังชีพผู้สูง
อายุ  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2552      
เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน  (พ.ศ. 2561-2564
)  เปลียนแปลง  (ครังที 2)  หน้าที  9  ลําดับที 1      

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 2,707,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าสมทบเบียยังชีพผู้พิการทีได้ลงทะเบียนไว้กับเทศบาล
ตําบลนาใน  
      
เป็นไปตามระเบียบ  หนังสือสังการ  ดังนี   
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบียังชีพ 
ความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2553 และทีแก้ไขเพิม
เติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2559      
เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน  (พ.ศ. 2561-
2564)  
เปลียนแปลง  (ครังที 2)  หน้าที 9 ลําดับที 2      

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 132,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบียยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ในเขตเทศบาล 
ตําบลนาใน
      
เป็นไปตามระเบียบ  หนังสือสังการ  ดังนี   
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสงเคราะห์
เพือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2548  
เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน  (พ.ศ. 2561-2564
)  หน้าที  82  ลําดับที 3      

สํารองจ่าย จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือมีความจําเป็นเกิดขึน หรือ
ในกรณีทีหน่วยงานต่างๆ ไม่ตังงบประมาณรายจ่ายไว้ หรือมีความจําเป็น
ต้องจ่าย  หรือตังงบประมาณไว้แล้วแต่ไม่พอจ่ายหรือมีรายจ่ายทีนอก
เหนือไปจากงบประมาณทีได้รับอนุมัติ ตามความเหมาะสมและการอนุมัติ
ให้ใช้เงินสํารองจ่ายโดยเป็นอํานาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิน ตาม
ระเบียบกระทรวง
      
เป็นไปตามระเบียบ  หนังสือสังการ  ดังนี   
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน  แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2 และ 3) พ.ศ. 2543         
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร จํานวน 1,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร  โดยจ่ายเป็นค่าจัดหาอุปกรณ์ 
ในสิงทีประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง  ได้แก่ การจัดหาเครืองมือ
เครืองใช้เกียวกับกิจการจราจร เช่น  เครืองหมายจราจร  สัญญาณไฟ แผง
กัน สีตีเส้นจราจร ฯลฯ  
   
เป็นไปตามระเบียบ  หนังสือสังการ  ดังนี   
1.  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที มท  0.13.4/ว 3203
ลงวันที  4  ตุลาคม  2539  เรือง  การตังงบประมาณและเบิกเงินค่าใช้จ่าย
ในการจัดจราจร      

ค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จํานวน 28,900 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตามข้อบังคับ
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย พ.ศ.2541 ข้อ 16 (ตามการ
แก้ไขข้อบังคับ  ปี พ.ศ. 2543) โดยให้ตังจ่ายในอัตราร้อยละเศษหนึง
ส่วนหกของรายรับจริง ในปีทีล่วงมา จํานวน 17,248,527.38  บาท  (ไม่
รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม  และเงินอุดหนุนทุกประเภท) แต่ทังนีไม่
เกินเจ็ดแสนห้าหมืนบาท         
เป็นไปตามระเบียบ  หนังสือสังการ  ดังนี   
1.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน เกียวกับค่าบํารุงสมาคม พ.ศ. 2555      

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตําบลนาใน      
เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี    
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  มท.  0891.4/ว  2502  ลง
วันที  20  สิงหาคม  2553  เรือง  แนวทางสนับสนุนการดําเนินงานกอง
ทุนสวัสดิการชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน      

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถินหรือพืนที
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าบริการสาธารณสุข  ทีได้รับจากกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพแห่งชาติ        
เป็นไปตามระเบียบ  หนังสือสังการ  ดังนี   
1.  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ทีมท  0891.3/ ว 2199   
ลงวันที  10 พฤศจิกายน  2552  เรือง  การดําเนินกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ       

ส่งเงินคืนกองทุนเศรษฐกิจชุมชน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าชําระหนีให้กับกองทุนเศรษฐกิจชุมชน ระดับอําเภอ  กรณี
เทศบาลไม่สามารถเรียกเก็บได้       
เป็นไปตามระเบียบ  หนังสือสังการ  ดังนี   
1.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดําเนินงานโครงการเศรษฐกิจ
ชุมชน  พ.ศ. 2541      
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 388,480 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน  
โดยตังจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้  ในงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี 2562  จํานวน 19,423,600  บาท (ไม่รวมรายได้
จาก พันธบัตร เงินกู้  เงินผู้มีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุนทุกประเภท)         
เป็นไปตามระเบียบ  หนังสือสังการ  ดังนี      
1.  พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน  พ.ศ.  2500
2.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2546      
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