
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลนาใน

อําเภอ พรรณานิคม   จังหวัดสกลนคร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 49,852,100 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 8,570,500 บาท

งบบุคลากร รวม 6,060,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 695,520 บาท

 เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกนายกเทศมนตรีตําบลนาใน   และ
รองนายกเทศมนตรีตําบลนาใน   
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย เงินเดือนและคา
ตอบแทนผูบริหาร    
และสมาชิกสภา องค์การบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และ
องค์การบริหารสวนตําบล  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.  2557    

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

 เพื่อจายเปนคาตอบแทนประจําตําแหนงใหแกนายกเทศมนตรี
ตําบลนาใน   
และรองนายกเทศมนตรีตําบลนาใน       
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย เงินเดือนและคา
ตอบแทนผูบริหาร    
และสมาชิกสภา องค์การบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และ
องค์การบริหารสวนตําบล  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.  2557    

วันที่พิมพ์ : 16/9/2563  13:39:09 หนา : 1/136



เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

 เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษใหแกนายกเทศมนตรีตําบลนา
ใน และรองนายกเทศมนตรีตําบลนาใน      
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย เงินเดือนและคา
ตอบแทนผูบริหาร    
และสมาชิกสภา องค์การบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และ
องค์การบริหารสวนตําบล  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.  2557    

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 198,720 บาท

 เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกเลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลนา
ใน และที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลนาใน    
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย เงินเดือนและคา
ตอบแทนผูบริหาร    
และสมาชิกสภา องค์การบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และ
องค์การบริหารสวนตําบล  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.  2557    

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 1,490,400 บาท

   เพื่อจายเปนคาตอบแทนประธานสภาเทศบาล  รองประธาน
สภาเทศบาล ตําบล
นาในและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลนาใน                        
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย เงินเดือนและคา
ตอบแทนผูบริหาร    
และสมาชิกสภา องค์การบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และ
องค์การบริหารสวนตําบล  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.  2557    
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,435,860 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,386,880 บาท

        เพื่อจายเปนเงินเดือนใหกับพนักงานเทศบาลตําบลนา
ใน และเงินปรับปรุง      
เงินเดือน  ประจําปของพนักงานเทศบาลตําบลนาใน         
เปนไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้      
        1. ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557      
        2.หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558
 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชน์ตอบ
แทนอื่น (ฉบับที่ 4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.      
เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราคาจางและการใหลูกจางของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่นไดรับคาจาง (ฉบับที่ 4)       

เงินประจําตําแหนง จํานวน 259,500 บาท

     เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงและเงินคาตอบแทนนอก
เหนือจาก        
เงินเดือนและเงินประจําตําแหนงใหกับพนักงานเทศบาลตําบลนา
ใน      
เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้      
     1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542      
     2.ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินคาตอบ
แทนนอกเหนือจากเงินเดือนขาราชการ และลูกจางประจําสวน
ราชการ (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2553 ประกาศลงวันที่ 3
 ธันวาคม 2553        
     3.ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลาง  การบริหารบุคคลทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 2)       
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 747,600 บาท

        เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนใหแกพนักงานจางเทศบาล
ตําบลนาในและ     
เงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจางเทศบาลตําบลนาใน     
        เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
สกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับ
ที่ 4)  ลงวันที่  5  ตุลาคม  2558     

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 41,880 บาท

        เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจางเทศบาลตําบล
นาใน  เชน     
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางและอื่น ๆ      
        เปนไปตามคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
สกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์การใหขาราชการหรือพนักงานสวนทอง
ถิ่น ลูกจางและพนักงานจางของเทศบาลไดรับเงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราว  ลงวันที่  8  มิถุนายน  พ.ศ. 2555     
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งบดําเนินงาน รวม 2,374,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 250,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 215,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาตอบแทน
คณะกรรมการที่ไดรับคําสั่งแตงตั้งจากเทศบาลตําบลนาใน  ใน
กิจการที่เปนประโยชน์ตอเทศบาลตําบลนาใน  หรือเปนเงินรางวัล
แกกรรมการ เชน คาตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้ง  คาตอบ
แทนเจาหนาที่ในการสอบแขงขัน  สอบคัดเลือก  ฯลฯ  เปน
ตน           
เปนไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้      
        1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายการคัด
เลือกพนักงานและลูกจางขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ
. 2555 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558      
        2. หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว
 156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกคาตอบ
แทนบุคคลหรือคณะกรรมการ       
        3. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1966 ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2560 เรื่อง แจงหลัก
การเบิกคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ      
        4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1705 ลงวันที่  20 มีนาคม  2563  เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติ
การตั้งงบประมาณ การใชจายเงินสะสมและเงินทุนสํารองเงิน
สะสมของ อปท. เพื่อจายเปนคาใชจายสําหรับการเลือตั้งทองถิ่น   
   

คาเบี้ยประชุม จํานวน 10,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาเบี้ยประชุมใหกับคณะกรรมการในการ
ประชุมของเทศบาลตําบล นาใน  ฯลฯ     
        เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  และที่
แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 14)  พ.ศ. 2562     
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ใหแกพนักงาน       
เทศบาลตําบลนาในและพนักงานจางเทศบาลตําบลนาในที่ไดรับ
อนุมัติให        
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ      
เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้      
        1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559      
        2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559  เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559  
     

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท

        เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหกับพนักงาน
เทศบาลและนายกเทศมนตรีตําบลนาใน  ซึ่งมีสิทธิเบิกได  ตาม
ระเบียบฯ        
เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้      
        1. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ
.ศ. 2523 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554      
        2.  ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560        
        3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541         
        4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น  (ฉบับที่ 3)  พ.ศ
. 2549      
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ค่าใช้สอย รวม 1,129,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาเชาเครื่องถายเอกสาร จํานวน 42,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการคาเชาเครื่องถาย
เอกสาร  จํานวน  12  เดือน         
เปนไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้        
        1.  พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ  พ.ศ. 2560      
        2.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/1536  ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และ คาสาธารณูปโภค      

โครงการจางเหมาบริการทําความสะอาดอาคารสํานักงานเทศบาล
ตําบลนาใน

จํานวน 96,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการจาง
เหมาบริการทําความสะอาด      
สํานักงานเทศบาลตําบลนาใน  โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คา
จางเหมาบริการรายเดือนบริการทําความสะอาดสํานักงาน
เทศบาลตําบลนาใน  จํานวน  12  เดือน      
เปนไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้      
        1.  พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ  พ.ศ. 2560      
        2.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/1536  ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค      
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โครงการจางเหมาบริการระบบบันทึกขอมูล จํานวน 96,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจาง
เหมาบริการระบบบันทึกขอมูล     
โดยมีคาใชจายประกอบดวยคาจางเหมาบริการรายเดือนระบบ
บันทึกขอมูลสารสนเทศ  จํานวน  12  เดือน     
        เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560     

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 80,000 บาท

     เพื่อจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการจางเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
ตาง ๆ อันไดแก        
คาถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  คากําจัดสิ่ง
ปฏิกูล  คาโฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการจางเหมา
โฆษณาและเผยแพรขาวสารทางวิทยุกระจาย
เสียง  โทรทัศน์  หนังสือพิมพ์และจัดจางทํา สื่อสิ่งพิมพ์  โฆษณา
วารสารตาง ๆ)  คาธรรมเนียมตาง  ๆ คาเบี้ยประกัน  คาใชจาย
ในการดําเนินคดี ตามคําพิพากษาปกครอง  กรณีผูรับจาง พิพาท
ทางปกครอง คาจางเหมาบริการ  คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ
ตาง ๆ และคาจางเหมาบริการอื่นๆ ที่จําเปน เชน        
คาจัดซื้อพวงมาลัย  ชอดอกไม  พวงหรีด  และคาใชจายในรัฐ
พิธี ในพิธีการและวันสําคัญตางๆ  ตามวาระและโอกาสที่จํา
เปน   กิจกรรมดานจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราช
ดําริ  จัดทําและบริการเว็ปไซต์  คาติดตั้งเว็บไชต์  คาติดตั้ง
โทรศัพท์ คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ ฯลฯ      
เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้      
        1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ  พ.ศ. 2560       
        2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคา
ใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําป
ในลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค       

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 100,000 บาท

        เพื่อจายเปนคารับรอง (รายจายในการรับรองหรือเลี้ยง
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รับรองขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น)  โดยแยกเปน      
        (1)  คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล  จํานวน  40,000  บาท        
เพื่อจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  อัน
ไดแก   คารับรอง (รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองของ
เทศบาลตําบลนาใน  เชน  คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาของ
ขวัญ  คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องในการ      
เลี้ยงรับรองรวมทั้งคาบริการดวย และคาใชจายอื่นซึ่งจําเปนตอง
จายที่เกี่ยวกับการรับรองเพื่อเปนคารับรองในการตอนรับบุคคล
หรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศก์งาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือ
ทัศนศึกษา    ดูงานและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ซึ่งรวมตอนรับ
บุคคล หรือคณะบุคคลโดยคํานวณ      
ตั้งจายในอัตราไมเกินรอยละ 1 ของรายไดรับจริงของปงบ
ประมาณที่ลวงมา  โดยไมรวมรายไดจากเงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจ เงินกู เงินจายขาดเงินสะสมและเงินที่มีผูอุทิศให  ฯลฯ       
        (2)  คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่นหรือคณะ
กรรมการหรือ      
คณะอนุกรรมการ  จํานวน  30,000  บาท      
ที่ไดรับแตงตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการ
ของกระทรวงมหาดไทย  ฯลฯ      
        ขอ (1) และ ขอ (2) ดําเนินการตามหนังสือสั่งการ ดังนี้      
 
        1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0808.4/ว 2381
  ลงวันที่  28  กรกฎาคม  2548  เรื่อง  การตั้งงบประมาณและ
การเบิกจายเงินคารับรองหรือคาเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น      
        (3)  คาใชจายทางพิธีศานา / รัฐพิธี  จํานวน  30,000
  บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายในพิธีทางศาสนา  รัฐพิธี  พระราช
พิธี  หรือวันสําคัญตางๆ ของชาติ  คาจัดงาน  กิจกรรม
ตางๆ  ตามนโยบายของรัฐบาล       
เชน  คาจางเหมารถ  รับ – สง  ผูเขารวมกิจกรรม  คาจางเหมา
ทําอาหารผูไปรวมกิจกรรมในงานวันปยมหาราช  วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา วันวิสาบูชา วันสตรีสากล วันผูพิการ  วันแรงงาน วัน
อปพร. วันกอตั้งเทศบาล  วันเขาพรรษา และวันสําคัญอื่นๆ คาจัด
ซุม รับเสด็จ - สงเสด็จ คาพาหนะ คาอาหาร  ผูเฝ้ารับเสด็จ เปน
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ตน ฯลฯ      
เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้      
        1.  พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  2496  แกไขเพิ่ม
เติม  (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562      
        2.  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542        

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในประเทศและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 180,000 บาท

        เพื่อใชเปนคาใชจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม
เขาลักษณะราย       
จายหมวดอื่นๆ อันไดแก  คาใชจายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดิน
ทาง  คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน คาผานทางดวน      
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ และ
คาใชจายอื่นๆ ฯลฯ ของคณะผูบริหาร พนักงาน
เทศบาล พนักงานจาง  หรือบุคคล คณะบุคคล  ที่ไดรับอนุญาต
หรืออนุมัติใหเดินทางไปราชการเพื่อประชุม  ฝึก
อบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอราชการตามที่มีสิทธิ
เบิกไดตามระเบียบฯ ที่กําหนดไว      
        เปนไปตามระเบียบหนังสือสั่งการ  ดังนี้      
        1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดิน
ทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555      
        2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดิน
ทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559      
        3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดิน
ทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559       

โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลนาใน จํานวน 150,000 บาท
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        เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงาน  โครงการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลนาใน  โดยมีคาใช
จายประกอบดวย  คาวัสดุที่ใชในการจัดพิมพ์บัญชีรายชื่อตาม
แบบพิมพ์ตางๆ  คาจัดพิมพ์บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง/ผูเสีย
สิทธิ์เลือกตั้ง  คาใชจายในการจัดประชุมอบรมเจาหนาที่ที่เกี่ยว
ของในการเลือกตั้ง คาตอบแทนวิทยากรผูอํานวยการเลือก
ตั้ง/คณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง/       เจาหนาที่รักษา
ความปลอดภัยประจําหนวยเลือกตั้ง คาอาหารพรอมน้ํา
ดื่ม  อาหารวางและเครื่องดื่ม คาพาหนะในการรับ - สง หีบ
บัตร  และคาใชจายอื่นๆ ฯลฯ       
เปนไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้       
        1.  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562        
        2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1705 ลงวันที่  20 มีนาคม  2563  เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติ
การตั้งงบประมาณ การใชจายเงินสะสมและเงินทุนสํารองเงิน
สะสมของ อปท. เพื่อจายเปนคาใชจายสําหรับการเลือกตั้งทองถิ่น 
      
เปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565)  หนาที่  66  ลําดับที่ 2       

โครงการสรางจิตสํานึกตอสถาบันพระมหากษัตริย์ จํานวน 20,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการสราง
จิตสํานึกตอสถาบันพระมหากษัตริย์  โดยมีคาใชประกอบดวย
อาหารกลางวันพรอมน้ําดื่ม  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาป้าย
ประชาสัมพันธ์  ฯลฯ                                           
        เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝึกอบรมขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ
.  2557                                   
        เปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  (พ
.ศ. 2561-2565)  หนาที่ 67  ลําดับที่ 3     
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โครงการสํานักงานนาอยูนาทํางาน จํานวน 5,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการสํานักงาน
นาอยู  นาทํางาน  โดย      
มีคาใชจายประกอบดวยคาวัสดุ อุปกรณ์ในการทําความ
สะอาด  คาป้ายประชาสัมพันธ์  ฯลฯ        
        เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝึกอบรมของ      
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2557      
        เปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น (พ
.ศ. 2561-2565)      
หนาที่  68  ลําดับที่  6      

โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรเทศบาล จํานวน 280,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการอบรมพัฒนาบุคลากร
เทศบาล  โดยมีคาใชจาย  ประกอบดวยคาวัสดุสํานักงาน คาวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร คาอาหารวางพรอมน้ําดื่ม คาอาหารพรอมน้ํา
ดื่ม คาวิทยากร คาของขวัญ คาจางเหมายานพาหนะและคาที่พัก
ในการเดินทางไปทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ ตลอดจนคาใชจาย
ในพิธีเปด - ปด การอบรม รวมถึงคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของใน
โครงการ ฯลฯ      
เปนไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ ดังนี้
        1. หนังสือกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2557      
 เปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565)       
หนาที่  66  ลําดับที่  1      
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 80,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาใชจายในการบํารุงรักษาซอมแซม
ทรัพย์สิน  เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ  โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย  คาซอมแซมบํารุงรักษารถยนต์สวนกลางและซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพย์สินหรือครุภัณฑ์ตางๆ  ซึ่งเปนกรณีการจาง
เหมาคาสิ่งของและคาแรงงาน ฯลฯ      
เปนไปตามระเบียบหนังสือสั่งการ  ดังนี้        
        1.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา คา
ใชจายในการประกอบการพิจารณา        งบประมาณรายจาย
ประจําปในลักษณะ      คาใชสอยและคาสาธารณูปโภค       

ค่าวัสดุ รวม 660,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 120,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน  ดังนี้         
        (1) ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก  หนังสือ  เครื่องคิดเลข
ขนาดเล็ก       
เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัด
เหล็ก กรรไกร เกาอี้พลาสติก  แปรงลบกระดาน ตรายาง ตะแกรง
วางเอกสาร เปนตน ฯลฯ      
                                                                        
        (2)  ประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง  ไดแก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ไมบรรทัด คลิป แฟ้ม  สมุด
ประวัติขาราชการ น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน เปนตน ฯลฯ       
เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้       
        1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ       
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 40,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ดังนี้       
        (1)  ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก  ไมโครโฟน  ขาตั้ง
ไมโครโฟน  เปนตน ฯลฯ       
        (2)  ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ไดแก ปลั๊กไฟฟ้า ฟวส์ เทป
พันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ  เปนตน  ฯลฯ     
  
        (3)  ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล  ไดแก ดอก
ลําโพง  แผงวงจร       
แผนวงจรตางๆ  แผงบังคับทางไฟ  ฯลฯ       
เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้       
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ       

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 30,000 บาท

 เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว  ดังนี้        
 (1)  ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก  หมอ  กระทะ  กะละมัง กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แกวน้ํา จานรองถวยชาม ชอนสอม ที่นอน       
กระทะไฟฟ้า หมอหุงขาว กระติกน้ํารอน กระติกน้ําแข็ง ถัง
แก๊ส เตา เปนตน ฯลฯ       
 (2)  ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับ
กลิ่น แปรง ไมกวาด เขง มุง ผาปูที่นอน หมอน ผาหม ผาปู
โต๊ะ เปนตน ฯลฯ       
 เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้       
 1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ       

วันที่พิมพ์ : 16/9/2563  13:39:09 หนา : 14/136



วัสดุกอสราง จํานวน 60,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง  ดังนี้        
        (1)  ประเภทวัสดุคงทน ไดแก ไม
ตางๆ  คอน  คีม  ชะแลง  จอบ เสียม สิ่ว เลื่อย ขวาน เทปวัด
ระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร  ลูกดิ่ง สวาน โถ
สวม อางลางมือ ราวพาดผา ฯลฯ  เปนตน        
        (2)  ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก น้ํามันทา
ไม ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์       
ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล๊อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็ก
เสน แปรงทาสี       
ปูนขาว ฯลฯ  เปนตน        
        (3)  ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล ไดแก ทอ
และอุปกรณ์ประปา       
ทอตางๆ  ทอน้ําบาดาล ฯลฯ  เปนตน        
เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้       
        1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ       
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  ดังนี้       
        (1)  ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก  ไขควง  ประแจ แม
แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล๊อค กระจกโคงมน        
สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร เปน
ตน ฯลฯ       
        (2)  ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก ยางรถยนต์ น้ํามัน
เบรก  น๊อตและสกรู สายไมล์ เพลา ฟลม์กรองแสง เปนตน ฯลฯ   
    
        (3)  ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล ไดแก  เบาะ
รถยนต์ เครื่องยนต์ (อะไหล) เบรก ครัช พวงมาลัย หมอน้ํา หัว
เทียน  แบตเตอรี่ ลอ ถังน้ํามัน ไฟหนา ไฟเบรก กระจกมองขาง
รถยนต์ กันชนรถยนต์       
เข็มขัดนิรภัย เปนตน  ฯลฯ       
เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้       
        1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ       

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 220,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น สําหรับรถ
ยนต์สวนกลาง        
เครื่องจักร เครื่องตัดหญา ฯลฯ ดังนี้       
        (1)  ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ไดแก แก๊สหุงตม น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันดีเซล       
น้ํามันเบนซิน น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง  ถาน ก๊าส ฯลฯ เปนตน    
   
เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้       
        1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ       

วันที่พิมพ์ : 16/9/2563  13:39:09 หนา : 16/136



วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร  ดังนี้        
        (1)  ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก เคียว  สปริงเกอร์ จอบ
หมุน จานพรวน ผานไถกระทะ เครื่องดักแมลง อวน กระซัง เปน
ตน ฯลฯ       
        (2)  ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก ปุย ยาป้องกันและกําจัด
ศัตรูพืชและสัตว์       
วัสดุเพาะชํา อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช  เชน  ใบมีด  เชือก ผา
ใบหรือผา พลาสติก ฯลฯ  เปนตน        
เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้       
        1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ       

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 30,000 บาท

        เพื่อจายเปนจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร  ดังนี้       
        (1)  ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก  ขาตั้งกลอง ขาตั้งเขียน
ภาพ เครื่องกรอเทป เลนส์ซูม กระเปาใสกลองถายรูป เปน
ตน ฯลฯ       
        (2)  ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก พูกัน สี กระดาษ
เขียน โปสเตอร์ ฟล์ม      เมโมรี่การ์ด ฟล์มสไลด์ แถบบันทึก
เสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์  วีดีโอเทป แผนซีดี) เปนตน ฯลฯ       
เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้       
        1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ       
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 80,000 บาท

 เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  ดังนี้       
 (1)  ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก  แผนหรือจานบันทึกขอมูล  เปน
ตน  ฯลฯ       
 (2)  ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก อุปกรณ์บันทึก
ขอมูล  (Diskette, compact Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ขอมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษตอเนื่อง  สายเคเบิล  เปน
ตน  ฯลฯ       
 (3)  ประเภทวัสดุอุปกรณ์  ไดแก หนวยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์
ไดนร์       
ซีดีรอมไดร์ฟ แผนกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมน
บอร์ด เมมโมรี่ซิป เชน RAM เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบ
ตางๆ เปนตน ฯลฯ       
เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้       
 1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ       

ค่าสาธารณูปโภค รวม 335,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 180,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าของสํานักงานเทศบาลตําบลนา
ใน  ฯลฯ       
เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้       
        1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น       
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คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 30,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาโทรศัพท์พื้นฐาน คาโทรศัพท์เคลื่อนที่  และ
คาใชจายอื่น ๆ  ฯลฯ       
ที่ใชในการติดตอราชการของเทศบาลตําบลนาใน       
เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้       
        1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น       

คาบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาไปรษณีย์  คาธนาณัติ  คาดวงตรา
ไปรษณียากร และคาใชจายอื่นๆ  ฯลฯ       
เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้       
        1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น       

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 120,000 บาท

 เพื่อจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเตอร์เน็ต  คา
ธรรมเนียมในการใชบริการ  และคาใชจายอื่นๆ  เปนตน  ฯลฯ     
    
เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้       
 1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น       
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งบลงทุน รวม 136,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 136,000 บาท
ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

ตูทําน้ําเย็นแบบถังคว่ํา (น้ําเย็น 1 หัวก๊อก) จํานวน 6,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูทําน้ําเย็นแบบถังคว่ํา (น้ําเย็น 1 หัว
ก๊อก)  จํานวน  1  เครื่อง ๆ ละ 6,000  บาท     
โดยมีคุณสมบัติดังนี้      
- กวางไมนอยกวา  31 เซนติเมตร     
- ยาวไมนอยกวา  29 เซนติเมตร     
- สูงไมนอยกวา 95 เซนติเมตร     
- ถังบรรจุน้ําภายในเครื่องไมนอยกวา 3 ลิตร     
- ภายนอกไมนอยกวา 18 ลิตร     
จัดซื้อตามราคาทองถิ่น     
เปนไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้     
        1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ     
เปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  (พ.ศ
. 2561 - 2565)  หนาที่ 175  ลําดับที่ 63     

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล* จํานวน 22,000 บาท

 เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล* จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 22,000  บาท โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน     
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน
หลัก (4 Core) จํานวน 1 หนวย โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยาง
หนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้     
 1) ในกรณีที่มีหนวยความจํา  แบบ cache Memory รวมใน
ระดับ (Level)      
เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 4 MB ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พื้นฐาน ไมนอยกวา 2.3 GHz และมีหนวยประมวลผลดาน
กราฟก (Graphics Processing Unit) ไมนอยกวา 10 แกน หรือ  
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 2) ในกรณีที่มีหนวยความจํา  แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 6 MB ตองมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 1.8 GHz และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการ
ประมวลผลสูง     
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไม
นอยกวา 8 GB     
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
นอยกวา 250 GB  จํานวน 1 หนวย     
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel 
และมีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว     
- มีชองเชื่อมตอ (Interface)  แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง     
- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง  
   
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface)  
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง     
- สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth     
 จัดซื้อตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ ICT     
เปนไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้     
 1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ     
เปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ
. 2561 - 2565)  หนาที่ 160  ลําดับที่ 26     

ครุภัณฑ์อื่น

เครื่องสูบน้ํา (ซัมเมอร์ส) จํานวน 18,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 16/9/2563  13:39:09 หนา : 21/136



        เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสูบน้ํา  (ซัมเมอร์ส)  จํานวน 1
 เครื่อง ๆ ละ     
18,000 บาท  โดยมีคุณลักษณะดังนี้     
        -เครื่องสูบน้ํา (ซัมเมอร์ส)  ขนาด 1.5 แรง      
        จัดซื้อตามราคาทองถิ่น     
เปนไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้     
        1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ     
เปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ
. 2561 - 2565)  เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2563  หนาที่ 22
 ลําดับที่ 2     

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 90,000 บาท

 เพื่อจายเปนคาใชจายซอมแซมบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ โครงสรางของครุภัณฑ์ขนาดใหญ เชน เครื่องจักร
กล ยานพาหนะ  รถยนต์สวนกลาง  เปนตน  ซึ่งไมรวมถึงคาซอม
บํารุงปกติหรือ        
คาซอมกลาง  ฯลฯ      
เปนไปตามระเบียบหนังสือสั่งการ  ดังนี้       
        1.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคา
ใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําป
ในลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค       
เปนไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565)  หนาที่ 68  ลําดับที่  8       
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งานบริหารงานคลัง รวม 3,030,050 บาท
งบบุคลากร รวม 2,574,950 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,574,950 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,158,470 บาท

        เพื่อจายเปนเงินเดือนใหกับพนักงานเทศบาลตําบลนา
ใน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปของพนักงานเทศบาลตําบล
นาใน          
เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้       
        1. ประกาศคณะกรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557       
        2.หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558
   เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือน และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชน์
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต
.  เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราคาจางและการใหลูกจางของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่นไดรับคาจาง (ฉบับที่ 4)        

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 36,000 บาท

        เพื่อจายเปนเงินเพิ่มอื่นๆ  ที่จายควบกับเงินเดือน เชน  เงิน
เพิ่มการครองชีพชั่วคราว  เงินตอบแทนพิเศษพนักงาน
เทศบาล ฯลฯ เปนตน
เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้      
        1.ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
สกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์การใหขาราชการหรือพนักงานสวนทอง
ถิ่น ลูกจางและพนักงานจางของเทศบาลไดรับเงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราว ลงวันที่  8  มิถุนายน  พ.ศ. 2555      
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 50,000 บาท

        เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงและเงินคาตอบแทนนอก
เหนือจากเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงใหกับพนักงานเทศบาล
ตําบลนาใน      
เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้      
        1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2542      
        2.ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินคาตอบ
แทนนอกเหนือจากเงินเดือนขาราชการ และลูกจางประจําสวน
ราชการ (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2553 ประกาศลงวันที่ 3
 ธันวาคม 2553       
        3.ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 2)       

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 301,560 บาท

        เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนใหแกพนักงานจางและเงินปรับ
ปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง ฯลฯ     
        เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
สกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับ
ที่ 4)  ลงวันที่  5  ตุลาคม  2558      

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 28,920 บาท

        เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง  เชน  เงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางและอื่น ๆ  ฯลฯ      
        เปนไปตามคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
สกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์การใหขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น ลูกจางและพนักงานจางของเทศบาลไดรับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว ลงวันที่  8  มิถุนายน  พ.ศ. 2555      
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งบดําเนินงาน รวม 422,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 60,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

       เพื่อจายเปนคาตอบแทน  คณะกรรมการเปดซอง  คณะ
กรรมการตรวจรับงานจางโครงการตาง  ๆ   ในกิจการที่เปน
ประโยชน์ตอเทศบาลตําบลนาใน  ฯลฯ           
เปนไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้       
        1)  พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารงาน
พัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560        
        2)  หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว
 156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560  เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกคา
ตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ       
        3)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1966 ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2560
  เรื่อง แจงหลักการเบิกคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ      
  

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ใหแกพนักงานเทศบาลตําบลนาใน และพนักงานจาง
เทศบาลตําบลนาใน  ที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ตามระเบียบฯ ฯลฯ       
เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้       
        1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559       
        2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559  เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559  
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

        เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหกับพนักงาน
เทศบาลตําบลนาใน       
ซึ่งมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ       
เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้       
        1.  พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตร พ.ศ. 2523 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554       

        2.  ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560         
        3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541          
        4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น  (ฉบับที่ 3)  พ.ศ
. 2549       
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ค่าใช้สอย รวม 240,500 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตาง ๆ อัน
ไดแก คาถายเอกสาร คาเย็บเลมหรือเขาปกหนังสือ  คาโฆษณา
และเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพร
ขาวสารทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และจัดจาง
ทําสื่อสิ่งพิมพ์โฆษณาวารสารตางๆ) คาธรรมเนียมตาง ๆ คาเบี้ย
ประกัน คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา       
คาจางเหมาบริการ  คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ และคาจาง
เหมาบริการอื่นๆ       
ที่จําเปน  และคาใชจายในรัฐพิธีการและวันสําคัญตางๆ ตาม
ระเบียบ  และใน       
โอกาสที่จําเปน ฯลฯ       
เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้       
        1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ  พ.ศ. 2560       
        2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคา
ใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําป
ในลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค       
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในประเทศและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 80,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
พนักงานเทศบาลตําบล
นาในและพนักงานจางเทศบาลตําบลนาใน  เชน  คาเบี้ยเลี้ยง  คา
พาหนะ  คาเชาที่พัก  คาบริการจอดรถ ณ  ทาอากาศยาน คาผาน
ทางดวนพิเศษ  คาธรรมเนียมในการใช        
สนามบิน  คาลงทะเบียนตางๆ  และคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของและ
จําเปนในการเดินทางไปราชการตามระเบียบฯ  ที่กําหนด
ไว   ฯลฯ       
เปนไปตามระเบียบหนังสือสั่งการ  ดังนี้       
        1.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555       
        2.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559    
   
        3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดิน
ทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559        

โครงการปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 100,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการปรับปรุง
ขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  โดยมีคาใชจายประกอบ
ดวยคาจางเหมาบริการคัดลอกขอมูลจัดทําแผนที่แมบท  และคา
ใชจายอื่นๆ  ฯลฯ       
เปนไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้       
        1) พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  และที่แกไขเพิ่ม
เติม  (ฉบับที่ 14)  พ.ศ. 2562       
เปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  (พ.ศ
. 2561-2565)  หนาที่  67  ลําดับที่  4       
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โครงการอบรมผูประกอบการรานคาเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
ภาษีและคาธรรมเนียม

จํานวน 20,500 บาท

        เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมผู
ประกอบรานคาเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีและคา
ธรรมเนียม  โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาอาหารพรอมน้ํา
ดื่ม  เปนเงิน  12,500  บาท  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  เปน
เงิน  6,250  บาท  คาวิทยากร  เปนเงิน  1,200  บาท  คาป้าย
ประชาสัมพันธ์  เปนเงิน  550  บาท  (ทุกรายการสามารถถั่ว
เฉลี่ยได)         
เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้             
        1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557       
เปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  (พ.ศ
. 2561-2565)  หนาที่ 67 ลําดับที่ 5       

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาซอมแซมทรัพย์สิน  เพื่อให
สามารถใชงานได       
ตามปกติ  เชน  คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินหรือครุภัณฑ์
ตางๆ เปนตน       
ฯลฯ   ซึ่งเปนกรณีการจางเหมาคาสิ่งของและคาแรงงาน       
เปนไปตามระเบียบหนังสือสั่งการ  ดังนี้        
        1.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคา
ใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําป
ในลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค       
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ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน  ดังนี้         
        (1) ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก  หนังสือ  เครื่องคิดเลข
ขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาด
เล็ก ไมบรรทัดเหล็ก กรรไกร        
เกาอี้พลาสติก  แปรงลบกระดาน ตรายาง ตะแกรงวาง
เอกสาร เปนตน ฯลฯ      
                                                                        
        (2)  ประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง  ไดแก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ไมบรรทัด คลิป แฟ้ม  สมุด
ประวัติขาราชการ น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน เปนตน ฯลฯ       
เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้       
        1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ       

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

        เพื่อจายเปนจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร  ดังนี้       
        (1)  ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก  ขาตั้งกลอง ขาตั้งเขียน
ภาพ เครื่องกรอเทป เลนส์ซูม กระเปาใสกลองถายรูป เปน
ตน ฯลฯ       
        (2)  ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก พูกัน สี กระดาษเขียน
โปสเตอร์ ฟล์ม เมโมรี่การ์ด ฟล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ (ภาพยนตร์ วีดีโอเทป แผนซีดี) เปนตน ฯลฯ       
เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้       
        1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ       
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  ดังนี้       
        (1)  ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก  แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล  เปนตน  ฯลฯ       
        (2)  ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก อุปกรณ์บันทึก
ขอมูล (Diskette, compact Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ขอมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษตอเนื่อง  สายเคเบิล ฯลฯ       
        (3)  ประเภทวัสดุอุปกรณ์  ไดแก หนวยประมวล
ผล ฮาร์ดดิสก์ไดนร์       
ซีดีรอมไดร์ฟ แผนกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมน
บอร์ด เมมโมรี่ซิป เชน RAM เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบ
ตางๆ เปนตน ฯลฯ       
เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้       
        1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ       

ค่าสาธารณูปโภค รวม 22,000 บาท
คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 12,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาโทรศัพท์พื้นฐาน คาโทรศัพท์เคลื่อนที่  และ
คาใชจายอื่น ๆ  ฯลฯ       
ที่ใชในการติดตอราชการของเทศบาลตําบลนาใน       
เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้       
        1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น       
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คาบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาไปรษณีย์  คาธนาณัติ  คาดวงตรา
ไปรษณียากร และคาใชจายอื่นๆ  ฯลฯ       
เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้       
        1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น       

งบลงทุน รวม 32,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 32,600 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2* (จอแสดงภาพ
ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)

จํานวน 30,000 บาท

     เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 2* (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)  จํานวน  1
  เครื่องๆ ละ 30,000 บาท     
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน     
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 6 แกน
หลัก (6 core) โดยมีคความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอย
กวา 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่
ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง  จํานวน  1  หนวย     
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
นอยกวา 12 MB     
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้     
 1) เปนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวย
ความจําขนาด     
ไมนอยกวา 2 GB หรือ     
 2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง     
แบบ Graphics Proessing Unit ที่สามารถใชหนวยความจําหลัก
ในการแสดงภาพ ขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ     
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        3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถใน
การใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไมนอย
กวา 2 GB     
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 8 GB     
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 2 TB  หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
นอยกวา 480 GB จํานวน 1 หนวย     
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย     
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface)  
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง     
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวาไมนอย
กวา 3 ชอง     
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์     
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย        
 จัดซื้อตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ICT     
เปนไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้     
 1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
เปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  (พ.ศ
. 2561 - 2565)  หนาที่ 163 ลําดับที่ 36     

เครื่องพิมพ์เลเซอร์  หรือ LED  ขาวดํา (18 หนา/นาที) จํานวน 2,600 บาท
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        เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED  ขาว
ดํา (18 หนา/นาที)     
จํานวน  1 เครื่อง ๆ ละ 2,600 บาท  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน    
 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไมนอยกวา 600x600 dpi     
- มีความเร็วในการพิมพ์สําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 18 หนา
ตอนาที (ppm)     
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 8 MB     
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา 1 ชอง     
- ไมถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 150 แผน     
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom     
จัดซื้อตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ของ ICT     
เปนไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้     
        1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ     
เปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ
. 2561 - 2565)  หนาที่ 164 ลําดับที่ 38     
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 868,640 บาท

งบบุคลากร รวม 788,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 788,640 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 188,640 บาท

        เพื่อจายเปนเงินเดือนใหกับพนักงานเทศบาลตําบลนาใน
และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปของพนักงานเทศบาลตําบลนา
ใน       
เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้       
        1. ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557       
        2.หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558
  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือน และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชน์
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราคาจางและการใหลูกจางของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่นไดรับคาจาง (ฉบับที่ 4)        

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 540,000 บาท

        เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนใหแกพนักงานจางเทศบาล
ตําบลนาใน  และเงินปรับปรุง คาตอบแทนพนักงานจางเทศบาล
ตําบลนาใน       
        เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
สกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับ
ที่ 4)  ลงวันที่  5  ตุลาคม  2558       
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 60,000 บาท

        เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจางเทศบาลตําบล
นาใน  เชน       
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางเทศบาลตําบลนา
ในและอื่น ๆ ฯลฯ      
        เปนไปตามคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
สกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์การใหขาราชการหรือพนักงานสวนทอง
ถิ่น ลูกจางและพนักงานจางของเทศบาลไดรับเงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราว  ลงวันที่  8  มิถุนายน  พ.ศ. 2555       

งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

 เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ใหแก
พนักงานเทศบาลตําบลนาในและพนักงานจางเทศบาลตําบลนา
ใน ที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตาม
ระเบียบฯ ฯลฯ       
เปนไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ ดังนี้       
  1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559       
 2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559  เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559  
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ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในประเทศและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 20,000 บาท

 เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
เทศบาลและ       
พนักงานจางเทศบาลตําบลนาใน  เชน  คาเบี้ยเลี้ยง  คา
พาหนะ  คาเชาที่พัก  คาบริการจอดรถ  ณ  ทาอากาศยาน คา
ผานทางดวนพิเศษ  คาธรรมเนียมในการใช        
สนามบิน  คาลงทะเบียนตางๆ  และคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของและ
จําเปนในการเดินทางไปราชการตามระเบียบฯ  ที่กําหนด
ไว   ฯลฯ       
เปนไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้       
        1.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555        
        2.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559    
    
        3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดิน
ทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559         
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โครงการป้องกันและแกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่ตําบลนาใน จํานวน 30,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงาน  โครงการป้องกัน
และแกไขปญหา
ยาเสพติดในพื้นที่ตําบลนาใน  ในการจัดกิจกรรมบําบัดฟนฟูผูเสพ 
 ผูติดยาเสพติดและกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพใหแกผูผานการ
บําบัด  โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาลงทะเบียนและคาใชจาย
อื่นๆ  ฯลฯ         
เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้       
        1) ประกาศคณะกรรมการ
การกระจายอํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น เรื่อง หลัก
เกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปใหแกองค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น ปงบประมาณ พ.ศ. 2560        
ลงวันที่  27  กันยายน 2559       
2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0816.5/ว 2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เรื่อง  การขับเคลื่อน
การสรางภูมิคุมกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา   
    
เปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565)  หนาที่ 70 ลําดับที่  1       
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 725,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 600,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 100,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาป่วยการใหแกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) หรือคาใชจายในลักษณะเดียวกันกับคาตอบ
แทนหรือคาป่วยการใหกับผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แก
เทศบาลตําบลนาใน   ฯลฯ        
เปนไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้       
        1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ใหแกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน       
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2560       
        2)  ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แหงชาติ วาดวยคาใชจายของอาสาสมัครในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  พ.ศ.  2560       

ค่าใช้สอย รวม 370,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการซักซอมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย จํานวน 30,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการซักซอม
แผนป้องกันและระงับ   อัคคีภัย  โดยมีคาใชจายประกอบ
ดวย  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารพรอมน้ําดื่ม คาป้าย
ประชาสัมพันธ์ คาวิทยากรและคาใชจายอื่นๆ ฯลฯ      
เปนไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้      
        1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557      
เปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) หนาที่ 71  ลําดับที่ 8        
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โครงการติดตั้งถังดับเพลิงในสถานศึกษาและชุมชน จํานวน 30,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการติดตั้งถัง
ดับเพลิงในสถานศึกษาและหมูบานในเขตพื้นที่ตําบลนาใน โดยมี
คาใชจายประกอบดวย ถังดับเพลิง ป้ายประชาสัมพันธ์  และคาใช
จายอื่นๆ  ฯลฯ      
เปนไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้      
        1. พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  และที่แกไขเพิ่ม
เติม  (ฉบับที่ 14)  พ.ศ. 2562      
เปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) หนาที่ 72  ลําดับที่ 10         

โครงการประชุมเชิงวิชาการปฏิบัติหนาที่ อปพร. จํานวน 30,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการประชุมเชิง
วิชาการปฏิบัติหนาที่  อปพร.  โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารพรอมน้ําดื่ม  คาป้ายประชา
สัมพันธ์ คาวิทยากร และคาใชจายอื่นๆ ฯลฯ      
เปนไประเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้      
        1)  พระราชบัญญัติ ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  พ.ศ. 2522    
  
        2)  พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ
. 2550      
        3)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหนวยอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2549      
        4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยกิจการอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  พ.ศ. 2553        
        5)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559      
 
เปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565)  หนาที่ 70  ลําดับที่ 3       
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โครงการป้องกันและแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลวันขึ้น
ปใหม

จํานวน 30,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการป้องกัน
และแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลวันขึ้นปใหม  โดยมี
คาใชจายประกอบดวย  คาใชจาย       
ประจําจุดตรวจ  คาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ / ป้ายรณรงค์ และ
คา       ใชจายอื่นๆ ฯลฯ       
เปนไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้       
        1)  พระราชบัญญัติ ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  พ.ศ. 2522    
   
        2)  พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ
. 2550       
        3)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหนวยอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2549       
        4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยกิจการอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  พ.ศ. 2553         
เปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) หนาที่ 70  ลําดับที่ 4          
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โครงการป้องกันและแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลวัน
สงกรานต์

จํานวน 30,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการป้องกัน
และแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลวันสงกรานต์  โดย
มีคาใชจายประกอบดวย  คาใชจายประจําจุดตรวจ  คาจัดทําป้าย
ประชาสัมพันธ์ / ป้ายรณรงค์ และคา       ใชจายอื่นๆ ฯลฯ       
เปนไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้       
        1)  พระราชบัญญัติ ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  พ.ศ. 2522    
   
        2)  พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ
. 2550       
        3)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหนวยอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2549       
        4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยกิจการอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  พ.ศ. 2553         
เปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565)  หนาที่ 71  ลําดับที่ 5           
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โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จํานวน 100,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการฝึกอบรม
อาสาสมัคร      
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม       
คาอาหารพรอมน้ําดื่ม  คาป้ายประชาสัมพันธ์ คาวิทยากร  และ
คา         ใชจายอื่นๆ  ฯลฯ      
เปนไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้      
        1)  พระราชบัญญัติ ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  พ.ศ. 2522    
  
        2)  พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ
. 2550      
        3)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหนวยอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2549      
        4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยกิจการอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  พ.ศ. 2553        
        5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมากที่  มท 0808.2/ว
 3795  ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณ
และการเบิกจายคาตอบแทนและคาวัสดุเครื่องแตงกายของอาสา
สมัคร        
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)       
6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557       
เปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) หนาที่ 72 ลําดับที่ 12        
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โครงการอบรมใหความรูดานกฎหมายจราจร จํานวน 20,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการอบรมให
ความรูดานกฎหมายจราจร  โดยมีคาใชจายประกอบดวย คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารพรอมน้ําดื่ม คาป้ายประชา
สัมพันธ์ คาวิทยากร และคาใชจายอื่นๆ  ฯลฯ      
เปนไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้      
        1)  พระราชบัญญัติ ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  พ.ศ. 2522    
  
        2)  พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ
. 2550      
        3)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหนวยอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2549      
        4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยกิจการอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  พ.ศ. 2553    
เปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565)  หนาที่ 71  ลําดับที่ 7         

โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า จํานวน 30,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการอบรม
อาสาสมัครป้องกันไฟป่า  โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม  คาอาหารพรอมน้ําดื่ม คาป้ายประชา
สัมพันธ์ คาวิทยากร และคาใชจายอื่นๆ  ฯลฯ      
เปนไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้      
        1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 2989  ลงวันที่  31  พฤษภาคม  2560      
        2) หนังสือสํานักจัดการทรัพยากร   ป่าไมที่ 6 สาขา
นครพนม ดวนที่สุด ที่ ทส 1631.4/789 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2562      
เปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565)  หนาที่ 134  ลําดับที่ 1         
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 70,000 บาท

 เพื่อจายเปนคาใชจายในการบํารุงรักษาซอมแซมทรัพย์สิน  เพื่อ
ใหสามารถใชงานได ตามปกติ  โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คา
ซอมแซมบํารุงรักษารถบรรทุกน้ําเอนกประสงค์ และซอมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินหรือครุภัณฑ์ตางๆ  ฯลฯ  ซึ่งเปนกรณีการจาง
เหมาคาสิ่งของและคาแรงงาน       
เปนไปตามระเบียบหนังสือสั่งการ  ดังนี้        
        1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคา
ใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําป
ในลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค        

ค่าวัสดุ รวม 130,000 บาท
วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 100,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย  สําหรับอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พนักงานดับเพลิง  ฯลฯ  ดังนี้       
        1)  ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก  เครื่อง
แบบ เสื้อ  กางเกง  ถุงเทา รองเทา เข็มขัด  หมวก  ผาผูก
คอ  ฯลฯ  เปนตน       
เปนไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้       
        1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ       
        2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการเบิกจายคา
วัสดุเครื่องแตงกายของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2560       
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วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 30,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง    ดังนี้       
        1)  ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก  ถังดับเพลิง  ลูกบอลดับ
เพลิง  สายสงน้ําดับเพลิง  ฯลฯ       
เปนไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้       
        1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ       

งบลงทุน รวม 100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครภัณฑ์ จํานวน 100,000 บาท

 เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  โครงสรางของ
ครุภัณฑ์       
ขนาดใหญ  เชน  รถบรรทุกน้ําอเนกประสงค์ เพื่อจัดทําสีรถ
บรรทุกน้ําอเนกประสงค์ ซึ่งปจจุบันมีสภาพผุพังและเกิดสนิม และ
คาใชจายอื่นๆ ฯลฯ  ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงปกติหรือคาซอม
กลาง       
เปนไปตามระเบียบหนังสือสั่งการ  ดังนี้        
        1.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคา
ใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําป
ในลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค        
เปนไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565)  หนาที่ 68  ลําดับที่  8        
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งบเงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการอบรมอาสาสมัครจราจร จํานวน 25,000 บาท

        อุดหนุนงบประมาณใหกับสถานีตํารวจภูธรนาใน  ในการ
ดําเนินงาน      
โครงการอบรมอาสาสมัครจราจร  ตามหนังสือสถานีตํารวจภูธร
นาใน ที่ ตช 0019(สน)(11)(35)/621  ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2563
      
เปนไปตามหนังสือสั่งการดังนี้      
        1.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559  และที่แกไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.  2563      
        2.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่ มท 0808.2
/ว 3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง  ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
 ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น      
เปนไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ
. 2561 -2565) เพิ่มเติม   (ฉบับที่ 1)  พ.ศ. 2563  หนาที่  11
  ลําดับที่ 1      
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 4,874,000 บาท

งบบุคลากร รวม 4,704,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,704,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,920,000 บาท

    1)  เพื่อจายเปนเงินเดือนใหกับพนักงานเทศบาลตําบลนาใน
และปรับปรุงเงินเดือน      
ประจําปของพนักงานเทศบาลตําบลนาใน  จํานวน 830,000
  บาท      
เปนไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้      
    1. ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557      
    2.หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4
) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.  เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราคาจางและการใหลูกจางขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
ไดรับคาจาง (ฉบับที่ 4)       
    2)  เพื่อจายเปนเงินเดือนใหกับขาราชการครู  ครูผูดูแล
เด็ก  และปรับปรุงเงินเดือนประจําปของขาราชการครู  ครูผูดูแล
เด็ก    จํานวน  2,090,000  บาท      
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.4/ว 2070  ลงวันที่ 14  กรกฏาคม  2563      
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 10,000 บาท

        เพื่อจายเปนเงินเพิ่มอื่น ๆ ที่จายควบกับเงินเดือน  เชน เงิน
เพิ่มการครองชีพชั่วคราวเงินตอบแทนพิเศษพนักงานเทศบาล
ตําบลนาใน ฯลฯ 
เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้      
        1.  ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
สกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์การใหขาราชการหรือพนักงานสวนทอง
ถิ่น ลูกจางและพนักงานจางของเทศบาลไดรับเงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราว  ลงวันที่  8  มิถุนายน  พ.ศ. 2555      

เงินประจําตําแหนง จํานวน 40,000 บาท

        เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงและเงินคาตอบแทนนอก
เหนือจากเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงใหกับพนักงานเทศบาล
ตําบลนาใน  ฯลฯ      
เปนไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้      
        1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2542      
        2.ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินคาตอบ
แทนนอกเหนือจากเงินเดือนขาราชการ และลูกจางประจําสวน
ราชการ (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2553 ประกาศลงวันที่ 3
 ธันวาคม 2553       
        3.ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 2)       

เงินวิทยฐานะ จํานวน 84,000 บาท

        เพื่อจายเปนเงินวิทยฐานะพนักงานครูเทศบาลตําบลนา
ใน ฯลฯ
เปนไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้      
        1.  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่
สุด ที่ 0809.4/ว 2070        ลงวันที่ 14  กรกฏาคม  2563      
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,480,000 บาท

        1)  เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนใหแกพนักงานจางเทศบาล
ตําบลนาในและเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจางเทศบาล
ตําบลนาใน  จํานวน  240,000  บาท
เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้        
        1.  ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
สกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับ
ที่ 4)  ลงวันที่  5  ตุลาคม  2558      
        2) เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนใหแกพนักงานจางตําแหนง
ผูชวยครูผูดูแลเด็ก และผูดูแลเด็ก  และเงินปรับปรุงคาตอบแทน
พนักงานจางตําแหนงผูชวยครูผูดูแลเด็ก และผูดูแลเด็ก  
จํานวน 1,240,000  บาท 
เปนไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ ดังนี้      
        1.  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่
สุด  ที่ มท 0809.4/ว 2070 ลงวันที่ 14  กรกฏาคม  2563      

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 170,000 บาท

        เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจางตําแหนงผูชวย
ครูผูดูแลเด็ก      
และผูดูแลเด็ก เชน เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงาน
จาง ตําแหนงผูชวยครูผูดูแลเด็ก ,ผูดูแลเด็ก และอื่น ๆ  ฯลฯ
เปนไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ ดังนี้    
        1.  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.4/ว 2070    
ลงวันที่ 14  กรกฏาคม  2563    
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งบดําเนินงาน รวม 170,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 60,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ใหแกพนักงานเทศบาลตําบลนาในและพนักงานจาง
เทศบาลตําบลนาในที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ตามระเบียบฯ ฯลฯ      
เปนไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ ดังนี้      
        1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559      
        2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559  เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559  
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท

        1)  เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหกับพนักงาน
เทศบาลตําบลนาใน  ซึ่งมีสิทธิเบิกไดตาม
ระเบียบฯ  จํานวน  10,000  บาท      
เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้      
        1.  พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตร พ.ศ. 2523 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554      
        2.  ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560        
        3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541         
        4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3)  พ.ศ
. 2549      
2)  เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหกับพนักงาน  ขา
ราชการ  ครูผูดูแลเด็ก  ฯลฯ  ซึ่งมีสิทธิเบิกไดตาม
ระเบียบฯ  จํานวน  40,000  บาท        
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่
สุด  ที่  มท 0809.4/ว 2070 ลงวันที่ 14  กรกฏาคม  2563      
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ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในประเทศและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 80,000 บาท

        เพื่อใชเปนคาใชจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม
เขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ  อันไดแก  คาใชจายในการเดิน
ทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชการ
อาณาจักร  เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ คาเชาที่พัก คา
บริการจอดรถ  ณ  ทาอากาศยาน  คาผานทางดวนพิเศษ  คา
ธรรมเนียมในการใชสนามบิน  คาลงทะเบียนตาง  ๆ   และคาใช
จายอื่นๆ ฯลฯ  ของพนักงานเทศบาล  ขาราชการครู พนักงาน
จางพนักงานเทศบาล ผูชวยครูผูดูแลเด็กและผูดูแลเด็กที่เดินทาง
ไปราชการมีสิทธิที่เบิกไดตามระเบียบฯ ที่กําหนด       
เปนไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้       
        1.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555       
        2.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559    
   
        3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดิน
ทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559        

วันที่พิมพ์ : 16/9/2563  13:39:10 หนา : 53/136



โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 30,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการจัด
กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ  โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาอาหารพรอมน้ําดื่ม คาป้ายประชาสัมพันธ์ 
คาของขวัญและรางวัล  คาวัสดุตางๆ  และคาใชจายอื่นๆ  ฯลฯ    
  
เปนไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้      
        1.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใน
การจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559      
เปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  (พ.ศ
.2561-2565)  หนาที่  117 ลําดับที่ 3        

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 7,568,500 บาท
งบดําเนินงาน รวม 4,308,500 บาท

ค่าใช้สอย รวม 2,078,500 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

โครงการจางเหมาบริการดูแลเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบานอู
นดง-หนองไชยวาลย์

จํานวน 96,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการจาง
เหมาบริการดูแลเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบานอูนดง-หนอง
ไชยวาลย์ และงานอื่นๆที่ไดรับมอบหมาย จํานวน 12 เดือน
เปนไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ ดังนี้       
        1.  พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ  พ.ศ. 2560      
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รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตาง ๆ  อัน
ไดแก คาถายเอกสาร  คาเย็บเลมหรือเขาปกหนังสือ  คากําจัดสิ่ง
ปฏิกูล  คาโฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการจางเหมา
โฆษณาและเผยแพรขาวสารทางวิทยุกระจาย
เสียง  โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์และจัดจางทําสื่อสิ่งพิมพ์ โฆษณา
วารสารตางๆ)  คาธรรมเนียม       
ตางๆ คาเบี้ยประกัน  คาใชจายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา  คาจางเหมาบริการ คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ
ตางๆ  และคาจางเหมาบริการอื่นๆ  ที่จําเปน เชน  จางเหมา
ลูกจางรายเดือนและรายวัน ฯลฯ       
เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้      
        1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ  พ.ศ. 2560       
        2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคา
ใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําป
ในลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค       
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการแขงขัน/ประกวดทักษะวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 10,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการแขง
ขัน/ประกวดทักษะวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   โดยมีคาใช
จายประกอบดวย  อาหารวางพรอมเครื่องดื่ม  คาอาหารพรอมน้ํา
ดื่ม  คาป้ายประชาสัมพันธ์  คาวัสดุตางๆ  คาตอบแทนคณะ
กรรมการตัดสิน  และคาใชจายอื่นๆ ฯลฯ
เปนไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ ดังนี้      
        1.  พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  และที่แกไขเพิ่ม
เติม  (ฉบับที่  14)  พ.ศ.  2562  สวนที่ 3 หนาที่ของ
เทศบาล ตามมาตรา 50 ขอ 7 สงเสริมการพัฒนา
สตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ      
เปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  (พ.ศ
. 2561-2565)  หนาที่  117  ลําดับที่  4      

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา  (คาจัดการเรียน
การสอน)

จํานวน 425,000 บาท

        เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสนับสนุนคาใช
จายการบริหารสถานศึกษา (คาจัดการเรียนการสอน)  จัดสรร
สําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 2-5 ป) ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  จํานวน  6  แหง  โดยมีคาใชจายประกอบดวยเงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนคาจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    
  
เปนไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ ดังนี้
        1.  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.4/ว 2070 ลงวันที่ 14  กรกฏาคม  2563      
เปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  (พ.ศ
. 2561-2565)  หนาที่  117  ลําดับที่ 5      
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คากิจกรรม
พัฒนาผูเรียน)

จํานวน 107,500 บาท

        เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสนับสนุนคา
ใชจายการบริหารสถานศึกษา (คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน)   จัด
สรรสําหรับเด็กปฐมวัย(อายุ 3-5 ป)  ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 6 แหง โดยมีคาใชจายเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
คาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก        
เปนไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ ดังนี้         
        1.  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.4/ว 2070 ลงวันที่ 14  กรกฏาคม  2563      
เปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  (พ.ศ
. 2561-2565)  หนาที่  120  ลําดับที่  15       

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คาเครื่องแบบ
นักเรียน)

จํานวน 75,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสนับสนุนคา
ใชจายการบริหารสถานศึกษา  (คาเครื่องแบนักเรียน) จัดสรร
สําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ป)  ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 6 แหง โดยมีคาใชจายประกอบดวย  เงินอุดหนุน
สําหรับ       
สนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก          
เปนไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ ดังนี้    
        1.  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.4/ว 2070 ลงวันที่ 14  กรกฏาคม  2563      
เปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  (พ.ศ
. 2561-2565)  หนาที่  119  ลําดับที่ 14       
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คาหนังสือเรียน) จํานวน 50,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสนับสนุนคา
ใชจายการบริหารสถานศึกษา (คาหนังสือเรียน)  จัดสรรสําหรับ
เด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ป)  ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 6
 แหง  โดยมีคาใชจายประกอบดวย  เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
คาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก        
เปนไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
        1.  หนังสือกรมสงเสริการปกครอง   ทองถิ่น  ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.4/ว 2070       
ลงวันที่ 14  กรกฏาคม  2563      
เปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  (พ.ศ
. 2561-2565) หนาที่  119  ลําดับที่  12       

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คาอาหารกลาง
วัน)

จํานวน 1,225,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสนับสนุนคา
ใชจายการบริหารสถานศึกษา  (คาอาหารกลางวัน)  โดยมีคาใช
จายประกอบดวย  คาอาหารกลางวันสําหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ทั้ง  6  แหง  คนละ  20  บาท  
เปนไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้    
        1. หนังสือกรมสงเสริม การปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.4/ว 2070 ลงวันที่ 14  กรกฏาคม  2563      
เปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  (พ.ศ
. 2561-2565)  หนาที่  117  ลําดับที่  6      
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คาอุปกรณ์การ
เรียน)

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการสนับสนุนคาใช
จายการบริหารสถานศึกษา  (คาอุปกรณ์การเรียน)   จัดสรร
สําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ป)  ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 6 แหง โดยมีคาใชจายประกอบดวย  เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้        
        1.  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.4/ว 2070 ลงวันที่ 14  กรกฏาคม  2563      
เปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  (พ.ศ
. 2561-2565)  หนาที่ 119  ลําดับที่ 13       

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาซอมแซมทรัพย์สินเพื่อให
สามารถใชงานไดตามปกติ       
เชน  ซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินหรือครุภัณฑ์ตางๆ ฯลฯ  เปน
ตน  ซึ่งเปนกรณีการจางเหมา ทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน       
เปนไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้        
        1.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคา
ใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําป
ในลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค       
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ค่าวัสดุ รวม 2,180,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน  ดังนี้        
        (1) ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก  หนังสือ  เครื่องคิดเลข
ขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาด
เล็ก ไมบรรทัดเหล็ก กรรไกร       
เกาอี้พลาสติก  แปรงลบกระดาน ตรายาง ตะแกรงวาง
เอกสาร เปนตน ฯลฯ      
        (2)  ประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง  ไดแก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ไมบรรทัด คลิป แฟ้ม  สมุด
ประวัติขาราชการ น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน เปนตน ฯลฯ      
เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้      
        1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ      
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ดังนี้      
        (1)  ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก  ไมโครโฟน  ขาตั้ง
ไมโครโฟน  เปนตน ฯลฯ      
        (2)  ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ไดแก ปลั๊กไฟฟ้า ฟวส์ เทป
พันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ  เปนตน  ฯลฯ     
 
        (3)  ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล  ไดแก ดอก
ลําโพง  แผงวงจร      
แผนวงจรตางๆ  แผงบังคับทางไฟ  ฯลฯ      
เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้      
        1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ      

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 70,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว  ดังนี้       
        (1)  ประเภทวัสดุคง
ทน  ไดแก  หมอ  กระทะ  กะละมัง กรอบรูป มีด ถัง ถาด แกว
น้ํา จานรองถวยชาม ชอนสอม ที่นอน      
กระทะไฟฟ้า หมอหุงขาว กระติกน้ํารอน กระติกน้ําแข็ง ถัง
แก๊ส เตา เปนตน ฯลฯ      
        (2)  ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับ
กลิ่น แปรง ไมกวาด เขง มุง ผาปูที่นอน หมอน ผาหม ผาปู
โต๊ะ เปนตน ฯลฯ      
เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้      
        1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ      
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คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,935,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาอาหารเสริม  (นม)  ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และโรงเรียนระดับ      
ประถมศึกษาในเขตพื้นที่ตําบลนาใน  ดังนี้      
      -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน  6  แหง  คนละ  7.37
  บาท  จํานวน  260 วัน      
      -โรงเรียนระดับประถมศึกษา  จํานวน  6  แหง  คนละ  7.37
  จํานวน  260  วัน
เปนไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้      
        1.  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น   ดวนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274        
ลงวันที่ 19  มิถุนายน  2561      
เปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  (พ.ศ
. 2561-2565)  หนาที่  118  ลําดับที่  7      

วัสดุกอสราง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง  ดังนี้       
        (1)  ประเภทวัสดุคงทน ไดแก ไม
ตางๆ  คอน  คีม  ชะแลง  จอบ เสียม สิ่ว เลื่อย ขวาน เทปวัด
ระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร  ลูกดิ่ง สวาน โถ
สวม อางลางมือ ราวพาดผา ฯลฯ  เปนตน       
        (2)  ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก น้ํามันทา
ไม ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์  ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล๊
อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเสน แปรงทาสี ปูนขาว ฯลฯ
  เปนตน       
        (3)  ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล ไดแก ทอ
และอุปกรณ์ประปา      
ทอตางๆ  ทอน้ําบาดาล ฯลฯ  เปนตน       
เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้      
        1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ      
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วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร  ดังนี้       
        (1)  ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก เคียว  สปริงเกอร์  จอบ
หมุน จานพรวน ผานไถกระทะ เครื่องดักแมลง อวน กระซัง เปน
ตน ฯลฯ      
        (2)  ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก ปุย ยาป้องกันและกําจัด
ศัตรูพืชและสัตว์      
วัสดุเพาะชํา อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช  เชน  ใบมีด  เชือก ผา
ใบหรือผา      
พลาสติก ฯลฯ  เปนตน       
เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้      
        1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ      

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

        เพื่อจายเปนจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร  ดังนี้      
        (1)  ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก  ขาตั้งกลอง  ขาตั้งเขียน
ภาพ เครื่องกรอเทป เลนส์ซูม กระเปาใสกลองถายรูป เปน
ตน ฯลฯ      
        (2)  ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก พูกัน สี กระดาษ
เขียน  โปสเตอร์ ฟล์ม เมโมรี่การ์ด ฟล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียง
หรือภาพ (ภาพยนตร์  วีดีโอเทป แผนซีดี) เปนตน ฯลฯ      
เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้      
        1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ      
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  ดังนี้      
        (1)  ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก  แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล  เปนตน  ฯลฯ      
        (2)  ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก อุปกรณ์บันทึก
ขอมูล  (Diskette, compact Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ขอมูล หัวพิมพ์หรือแถบ พิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษตอเนื่อง  สายเคเบิล ฯลฯ      
(3)  ประเภทวัสดุอุปกรณ์  ไดแก หนวยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์
ไดนร์  ซีดีรอมไดร์ฟ แผนกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ซิป  เชน RAM เครื่องอานและบันทึก
ขอมูลแบบตางๆ เปนตน ฯลฯ      
เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้      
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559   เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ      

ค่าสาธารณูปโภค รวม 50,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 40,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน  6  แหง  
     
เปนไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้       
        1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556  เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น       
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คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 10,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาน้ําประปาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   จํานวน 6
  แหง       
เปนไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้       
        1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556  เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น       

งบลงทุน รวม 200,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 200,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน 200,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาใชจายเพื่อปรับปรุงที่ดิน รวมถึงรายจายเพื่อ
ดัดแปลง ตอเติม      
หรือปรับปรุงสิ่งกอสราง ซึ่งทําใหที่ดิน  สิ่งกอสรางมีมูลคาเพิ่ม
ขึ้น   อันไดแก  การปรับปรุงซอมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เปน
ตน ฯลฯ       
เปนไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้      
        1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556  เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น      
เปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  (พ.ศ
. 2561-2565)  หนาที่  74  ลําดับที่ 3      
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งบเงินอุดหนุน รวม 3,060,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 3,060,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการเขาคายภาษาอังกฤษแบบเขมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 
6

จํานวน 30,000 บาท

        เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนงบประมาณโครงการเขาคายภาษา
อังกฤษแบบเขมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6ใหกับศูนย์เครือ
ขายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 3       
เปนไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้      
        1.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
เปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  (พ.ศ
. 2561-2565)  หนาที่  121  ลําดับที่ 18       

โครงการแขงขันมหกรรมวิชาการ  เฉลิมพระเกียรติศูนย์เครือขาย
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่  3

จํานวน 30,000 บาท

        เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนงบประมาณโครงการแขงขัน
มหกรรมวิชาการ เฉลิมพระเกียรติ  ศูนย์เครือขายการศึกษา ขั้น
พื้นฐานที่ 3
เปนไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ ดังนี้        
        1.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559  และที่แกไขเพิ่ม
เติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563      
เปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  (พ.ศ
. 2561-2565)  หนาที่  116  ลําดับที่  2      
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คาอาหารกลาง
วัน)

จํานวน 3,000,000 บาท

        เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา      
(คาอาหารกลางวัน)  ใหเด็กเล็ก - ประถมศึกษาปที่ 6 ของ
โรงเรียนในเขตตําบล 
นาใน  จํานวน  6  แหง  จัดสรร 100 %  อัตราคนละ 20
  บาท  จํานวน 200 วัน  ดังนี้      
1. โรงเรียนบานนาเลา    จํานวน 200 วัน       
2.  โรงเรียนบานนาใน    จํานวน  200  วัน       
3.  โรงเรียนบานผักคําภู    จํานวน  200  วัน       
4.  โรงเรียนบานหนองผือ  จํานวน  200  วัน       
5.  โรงเรียนบานหวยบุนนาทัน   จํานวน  200  วัน       
6.  โรงเรียนบานอูนดง   จํานวน  200  วัน       
เปนไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้      
        1.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563     
        2. ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่
สุด ที่ 0809.4/ว 2070 ลงวันที่ 14  กรกฏาคม  2563      
เปนไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองสวนทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-
2565)  หนาที่  120  ลําดับที่  17      
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 1,551,600 บาท

งบบุคลากร รวม 165,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 165,600 บาท
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 158,520 บาท

        เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนใหแกพนักงานจางเทศบาล
ตําบลนาในและเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจางเทศบาล
ตําบลนาใน      
        เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
สกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับ
ที่ 4)  ลงวันที่  5  ตุลาคม  2558      

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 7,080 บาท

        เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจางเทศบาลตําบล
นาใน  เชน       
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางเทศบาลตําบลนา
ในและอื่น ๆ ฯลฯ      
        เปนไปตามคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
สกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์การใหขาราชการหรือพนักงานสวนทอง
ถิ่น ลูกจางและพนักงานจางของเทศบาลไดรับเงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราว ลงวันที่  8  มิถุนายน  พ.ศ. 2555       
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งบดําเนินงาน รวม 1,369,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 120,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาตอบแทนของอาสาสมัครบริบาลทอง
ถิ่น  บุคคลที่ทําหนาที่       
ชวยองค์กรปกครองสวนทองถิ่นในการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่ง
พิง ซึ่งผาน       
การอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงใน
ระยะยาว  ตามที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด  ไมใชเจาหนาที่ของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น       
และไมอยูภายใตกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน กฎหมายวา
ดวยแรงงานสัมพันธ์และกฎหมายวาดวยการประกัน
สังคม  จํานวน 2 อัตราตอเดือน ๆ ละ 5,000 บาท จํานวน  12
  เดือน       
เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้       
        1.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยอาสาสมัครบริบาล
ทองถิ่นขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นและการเบิกคาใชจาย พ.ศ
. 2562       
        2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0819.2/ว 6290  ลง
วันที่  18 ตุลาคม  2562        
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ค่าใช้สอย รวม 1,199,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 15,000 บาท

 เพื่อจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการจางเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
ตาง ๆ อันไดแก         
คาถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  คากําจัดสิ่ง
ปฏิกูล คาโฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการจางเหมา
โฆษณาและเผยแพร ขาวสารทางวิทยุกระจาย
เสียง  โทรทัศน์  หนังสือพิมพ์และจัดจางทํา สื่อสิ่งพิมพ์  โฆษณา
วารสาร ตาง ๆ)  คาธรรมเนียมตาง  ๆ คาเบี้ยประกัน         
คาใชจายในการดําเนินคดี ตามคําพิพากษาศาลปกครอง กรณีผู
รับจาง พิพาททางปกครอง คาจางเหมาบริการ  คาติดตั้งเครื่องรับ
สัญญาณตาง ๆ และคาจางเหมาบริการอื่นๆ ที่จําเปน เชน   คา
จัดซื้อพวงมาลัย  ชอดอกไม  พวงหรีด  และคาใชจายในรัฐ
พิธี  ในพิธีการและวันสําคัญตางๆ ตามวาระและโอกาสที่จํา
เปน จัดทํา       
และบริการเว็ปไซต์  คาติดตั้งโทรศัพท์ คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ
ตางๆ ฯลฯ       
เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้       
        1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ  พ.ศ. 2560        
        2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคา
ใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําป
ในลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค        

วันที่พิมพ์ : 16/9/2563  13:39:10 หนา : 70/136



รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการกอสรางฝายชะลอน้ํา จํานวน 20,000 บาท

    เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการกอสรางฝาย
ชะลอน้ํา โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาอาหารพรอมน้ําดื่ม  คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาป้ายประชาสัมพันธ์  คาวัสดุ อุปกรณ์
ตางๆ  และคาใชจายอื่นๆ  ฯลฯ       
เปนไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้       
        1. พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  และที่แกไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 14)  พ.ศ. 2562       
        2.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557       
เปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  (พ.ศ
. 2561-2565)  หนาที่ 138  ลําดับที่ 5       

โครงการคลองสวยน้ําใส  คนไทยมีความสุข จํานวน 10,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการคลองสวย
น้ําใส คนไทยมีความสุข            
โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาอาหารพรอมน้ําดื่ม  คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม       
คาป้ายประชาสัมพันธ์  และคาใชจายอื่นๆ  ฯลฯ       
เปนไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้       
        1. พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  และที่แกไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 14)  พ.ศ. 2562       
        2.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557       
เปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  (พ.ศ
. 2561-2565)  หนาที่ 137  ลําดับที่ 4       
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โครงการจัดหนวยบริการทางแพทย์ฉุกเฉิน  (EMS) จํานวน 984,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการจัดหนวย
บริการทางแพทย์ฉุกเฉิน       
โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาจางเหมาบริการรายเดือน  คา
น้ํามันเชื้อเพลิง       
คาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ และคาใชจายอื่นๆ ฯลฯ       
เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้       
        1)  พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  และที่แกไขเพิ่ม
เติม  (ฉบับที่  14) พ.ศ. 2562       
เปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565)  หนาที่ 75  ลําดับที่ 1       

โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ํา จํานวน 20,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการตรวจสอบ
คุณภาพน้ํา โดยมีคาใชจายประกอบไปดวย  คาตรวจสอบ
คุณภาพน้ํา อุปโภค  บริโภคในชุมชน ทั้ง  11  หมูบาน และคาใช
จายอื่นๆ  ฯลฯ
เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการดังนี้      
    1)  พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  และที่แกไขเพิ่ม
เติม  (ฉบับที่  14) พ.ศ. 2562      
เปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) หนาที่ 76  ลําดับที่ 6      
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โครงการป้องกันแกไขปญหาเอดส์และเพศสัมพันธ์แกเยาวชนใน
โรงเรียน

จํานวน 20,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการป้องกัน
และแกไขปญหาเอดส์และเพศสัมพันธ์ใหแกเด็กและเยาวชนใน
โรงเรียน  โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาป้ายประชาสัมพันธ์ คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหารพรอมน้ําดื่ม  คา
วิทยากร  ฯลฯ 
เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้        
        1)  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  และที่แกไขเพิ่ม
เติม  (ฉบับที่  14) พ.ศ. 2562       
        2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557       
เปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  (พ.ศ
. 2561-2565) หนาที่ 76  ลําดับที่ 7       

โครงการรณรงค์และป้องกันโรคภาวะใหมๆและโรคภาวะตามฤดูกาล จํานวน 30,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการรณรงค์
และป้องกันโรคภาวะใหมๆ  และโรคภาวะตามฤดูกาล โดยมีคา
ใชจายประกอบดวย คาอหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารพรอม
น้ําดื่ม  คาป้ายประชาสัมพันธ์  คาวิทยากร  และคา        ใชจาย
อื่นๆ ฯลฯ
เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการดังนี้       
        1)  พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  และที่แกไขเพิ่ม
เติม  (ฉบับที่  14)  พ.ศ. 2562       
        2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557       
เปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565)  หนาที่ 76  ลําดับที่ 5       
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โครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัย  จากโรคพิษสุนัขบา จํานวน 50,000 บาท

 เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการสัตว์ปลอด
โรค  คนปลอดภัย        
จากโรคพิษสุนัขบา  ตามพระปณิธาน  ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จ
พระเจานองนางเธอ  เจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน  วรขัตติยราชนารี  โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย  คาจัดซื้อวัคซีนพิษสุนัขบา และคาใชจายอื่นๆ ฯลฯ 
      
เปนไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้       
  1)  พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  และที่แกไขเพิ่ม
เติม  (ฉบับที่  14)  พ.ศ. 2562       
 2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท 0808.2/ว
 3842 ลงวันที่  30  มิถุนายน  2563  เรื่อง  ซักซอมแนวทางการ
ตั้งงบประมาณรายจายประจําป       
พ.ศ. 2564  ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น       
เปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) หนาที่ 75  ลําดับที่ 2       

โครงการหนาบานนามอง จํานวน 10,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการหนาบาน
นามอง โดยมีคาใชจายประกอบไปดวย  คาป้ายประชา
สัมพันธ์  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหารพรอมน้ําดื่ม  คา
วัสดุตางๆ   และคาใชจายอื่นๆ  ฯลฯ
เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการดังนี้       
        1)  พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  และที่แกไขเพิ่ม
เติม  (ฉบับที่  14)  พ.ศ. 2562       
        2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557       
เปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565)  หนาที่  137 ลําดับที่ 2       
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โครงการหมูบานปลอดขยะ จํานวน 40,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการหมูบานปลอด
ขยะ  โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม  คาอาหารพรอมน้ําดื่ม  คาป้ายประชาสัมพันธ์   คาวัสดุ
ตางๆ  และคาใชจายอื่นๆ ฯลฯ
เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้      
    1)  พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  และที่แกไขเพิ่ม
เติม  (ฉบับที่  14)  พ.ศ. 2562      
เปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565)  หนาที่ 137  ลําดับ 1      

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน  ดังนี้          
        (1) ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก  หนังสือ  เครื่องคิดเลข
ขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาด
เล็ก ไมบรรทัดเหล็ก กรรไกร         
เกาอี้พลาสติก  แปรงลบกระดาน ตรายาง ตะแกรงวาง
เอกสาร เปนตน ฯลฯ   
        (2)  ประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง  ไดแก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ไมบรรทัด คลิป แฟ้ม สมุด
ประวัติขาราชการ น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน เปนตน ฯลฯ        
เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้        
        1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ        
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 40,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์  ดังนี้        
        1)  ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก  เปลหามคนไข  ถังเก็บเชื้อ
เพลิง เครื่องมือวิทยาศาสตร์  เปนตน ฯลฯ       
        2)  ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สําลี  ผาพันแผล  ทราย
อะเบท เวชภัณฑ์  แอลกอฮอล์ เคมีภัณฑ์ น้ํายาตางๆ ถุงมือ ฯลฯ
  เปนตน        
เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้       
    1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจาย       
ตามงบประมาณ       

งบลงทุน รวม 17,000 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 17,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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เครื่องคอมพิวเตอร์  สําหรับงานสํานักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไม
นอยกวา 19 นิ้ว)

จํานวน 17,000 บาท
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 เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานัก
งาน* (จอภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1
 เครื่องๆ ละ 17,000 บาท   โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน        
-มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอย
กวา 3.1 GHz หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย        
-หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory  รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
นอยกวา 4 MB        
-มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 4 GB        
-มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอย
กวา 1 TB  หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอย
กวา 250 GB จํานวน 1 หนวย        
-มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย        
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง        
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง        
-มีแป้นพิมพ์และเมาส์        
-มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย        
        จัดซื้อตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้น
ฐานครุภัณฑ์        
คอมพิวเตอร์ของ ICT        
เปนไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้        
 1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ        
เปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ
. 2561 - 2565)  เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2563  หนาที่  24
  ลําดับที่ 5          
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 220,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 220,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 220,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการควบคุมหนอนพยาธิ จํานวน 36,000 บาท

        อุดหนุนงบประมาณใหกับคณะกรรมการหมูบานตําบลนา
ใน  ในการดําเนินงาน โครงการควบคุมหนอนพยาธิ  ดังนี้       
        คณะกรรมการหมูบาน  บานหนองผือ  หมูที่ 2
    จํานวน     6,000   บาท       
        คณะกรรมการหมูบาน  บานหวยบุน   หมูที่ 3
     จํานวน     6,000   บาท        
        คณะกรรมการหมูบาน  บานนาเลา    หมูที่ 4
     จํานวน     6,000   บาท        
        คณะกรรมการหมูบาน  บานนาใน     หมูที่ 5
     จํานวน     6,000   บาท        
คณะกรรมการหมูบาน  บานนาทัน    หมูที่ 7
                   จํานวน      6,000  บาท        
        คณะกรรมการหมูบาน  บานหนองผือนอย   หมูที่ 8
    จํานวน      6,000   บาท        
เปนไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้       
        1.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่ม
เติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2563       
        2.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่ มท 0808.2
/ว 3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง  ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
 ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น       
เปนไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ
. 2561 -2565) หนาที่ 77  ลําดับที่ 9       
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โครงการเด็กไทยฉลาดสมวัยดวยเกลือไอโอดีน จํานวน 19,560 บาท

        อุดหนุนงบประมาณใหกับคณะกรรมการหมูบานตําบลนา
ใน         
ในการดําเนินงานโครงการเด็กไทยฉลาดสมวัยดวยเกลือ
ไอโอดีน  ดังนี้       
        คณะกรรมการหมูบาน  บานหนองผือ  หมูที่ 2
      จํานวน    3,460   บาท       
        คณะกรรมการหมูบาน  บานหวยบุน   หมูที่ 3
       จํานวน    2,980  บาท        
        คณะกรรมการหมูบาน  บานนาเลา    หมูที่ 4
       จํานวน    4,150  บาท        
        คณะกรรมการหมูบาน  บานนาใน     หมูที่ 5
        จํานวน    2,755  บาท        
        คณะกรรมการหมูบาน  บานนาทัน    หมูที่ 7
         จํานวน   2,890  บาท        
        คณะกรรมการหมูบาน  บานหนองผือนอย   หมูที่ 8
    จํานวน   3,325  บาท        
เปนไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้       
        1.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่ม
เติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2563       
        2.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่ มท 0808.2
/ว 3842 ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง  ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
 ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น       
เปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ
. 2561 -2565) หนาที่ 77  ลําดับที่ 11       
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โครงการป้องกันและแกไขปญหาโรคขาดสารไอโอดีน จํานวน 20,800 บาท

        อุดหนุนงบประมาณใหกับคณะกรรมการหมูบานตําบลนา
ใน  ในการดําเนินงาน  โครงการป้องกันและแกไขปญหา โรคขาด
สารไอโอดีน  ดังนี้       
        คณะกรรมการหมูบาน  บานอูนดง   หมูที่ 1
       จํานวน    4,160     บาท       
        คณะกรรมการหมูบาน  บานผักคําภู    หมูที่ 6
        จํานวน    4,160     บาท        
        คณะกรรมการหมูบาน  บานผักคําภูใหม   หมูที่ 9
    จํานวน    4,160     บาท        
        คณะกรรมการหมูบาน  บานหนองไชยวาลย์  หมูที่ 10
  จํานวน   4,160    บาท        
        คณะกรรมการหมูบาน  บานผักคําภู   หมูที่ 11
        จํานวน    4,160    บาท        
เปนไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้       
        1.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559  และที่แกไขเพิ่ม
เติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2563       
        2.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่ มท 0808.2
/ว 3842 ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง  ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
  ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น       
เปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  (พ.ศ
. 2561 -2565)  หนาที่ 78  ลําดับที่ 13       
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โครงการเฝ้าระวังภาวะทุพโภชนาการในเด็กกอนวัยเรียน จํานวน 37,440 บาท

        อุดหนุนงบประมาณใหกับคณะกรรมการหมูบานตําบลนา
ใน  ในการดําเนินงาน  โครงการเฝ้าระวังภาวะทุพโภชนาการใน
เด็กกอนวัยเรียน  ดังนี้       
        คณะกรรมการหมูบาน  บานหนองผือ  หมูที่ 2
       จํานวน     6,040    บาท       
        คณะกรรมการหมูบาน  บานหวยบุน   หมูที่ 3
        จํานวน     6,520   บาท        
        คณะกรรมการหมูบาน  บานนาเลา    หมูที่ 4
        จํานวน     5,350   บาท        
        คณะกรรมการหมูบาน  บานนาใน     หมูที่ 5
         จํานวน      6,745  บาท        
        คณะกรรมการหมูบาน  บานนาทัน    หมูที่ 7
          จํานวน      6,610  บาท        
        คณะกรรมการหมูบาน  บานหนองผือนอย   หมูที่ 8
   จํานวน     6,175   บาท        
เปนไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้       
        1.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่ม
เติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2563       
2.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว
 3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง  ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น       
เปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  (พ.ศ
. 2561 -2565)  หนาที่ 77  ลําดับ 12       
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โครงการเฝ้าระวังโภชนาการและสงเสริมพัฒนาการเด็ก 0-5 ป จํานวน 49,950 บาท

        อุดหนุนงบประมาณใหกับคณะกรรมการหมูบานตําบลนา
ใน  ในการดําเนินงาน  โครงการเฝ้าระวังโภชนาการและสงเสริม
พัฒนาการเด็ก 0-5 ป   ดังนี้      
        คณะกรรมการหมูบาน  บานอูนดง   หมูที่ 1
        จํานวน    9,990   บาท      
        คณะกรรมการหมูบาน  บานผักคําภู    หมูที่ 6
        จํานวน    9,990   บาท       
        คณะกรรมการหมูบาน  บานผักคําภูใหม   หมูที่ 9
     จํานวน    9,990   บาท       
        คณะกรรมการหมูบาน  บานหนองไชยวาลย์  หมูที่ 10
    จํานวน   9,990  บาท       
        คณะกรรมการหมูบาน  บานผักคําภู   หมูที่ 11
        จํานวน     9,990 บาท       
เปนไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้      
        1.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่ม
เติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2563      
        2.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่ มท 0808.2
/ว 3842 ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง  ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
 ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น      
เปนไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองสวนทองถิ่น  (พ.ศ
. 2561 -2565)  หนาที่ 78  ลําดับที่ 14      

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยาตานภัยมะเร็งเตานม จํานวน 56,250 บาท

        อุดหนุนงบประมาณใหกับคณะกรรมการหมูบานตําบลนา
ใน  ในการดําเนินงาน  โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จ
ยาตานมะเร็งเตานม  ดังนี้       
        คณะกรรมการหมูบาน บานอูนดง    หมูที่  1
        จํานวน     5,850   บาท       
        คณะกรรมการหมูบาน  บานหนองผือ  หมูที่ 2
          จํานวน     4,500   บาท       
        คณะกรรมการหมูบาน  บานหวยบุน   หมูที่ 3
          จํานวน     4,500  บาท        
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        คณะกรรมการหมูบาน  บานนาเลา    หมูที่ 4
          จํานวน     4,500  บาท        
        คณะกรรมการหมูบาน  บานนาใน     หมูที่ 5
          จํานวน     4,500  บาท        
        คณะกรรมการหมูบาน  บานผักคําภู  หมูที่  6
         จํานวน     5,850  บาท       
        คณะกรรมการหมูบาน  บานนาทัน   หมูที่ 7
           จํานวน    4,500  บาท        
        คณะกรรมการหมูบาน  บานหนองผือนอย   หมูที่ 8
    จํานวน     4,500  บาท        
        คณะกรรมการหมูบาน  บานผักคําภูใหม  หมูที่ 9
     จํานวน     5,850  บาท       
        คณะกรรมการหมูบาน  บานหนองไชยวาลย์  หมูที่  10
   จํานวน     5,850  บาท       
        คณะกรรมการหมูบาน  บานผักคําภู  หมูที่  11
       จํานวน     5,850  บาท       
เปนไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้       
        1.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่ม
เติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2563       
        2.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่ มท 0808.2
/ว 3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง  ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
 ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น       
เปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  (พ.ศ
. 2561 -2565) หนาที่ 77  ลําดับที่ 10       
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 349,560 บาท

งบบุคลากร รวม 349,560 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 349,560 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 349,560 บาท

        เพื่อจายเปนเงินเดือนใหกับพนักงานเทศบาลตําบลนา
ใน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปของพนักงานเทศบาลตําบล
นาใน       
เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้       
        1. ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557       
        2.หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558
 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชน์ตอบ
แทนอื่น (ฉบับที่ 4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.       
เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราคาจางและการใหลูกจางของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่นไดรับคาจาง  (ฉบับที่ 4)       
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 150,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ จํานวน 150,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาใชจาย  ในการดําเนินโครงการชวยเหลือ
ประชาชน ตามอํานาจหนาที่  โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คา
จัดซื้อวัสดุ  อุปกรณ์  ตามอํานาจหนาที่  เชน  พันธุ์พืช ปุย  ยา
รักษาโรค ผาหม       
วัสดุอุปโภค  บริโภค  และอื่นๆ ฯลฯ       
เปนไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้       
        1)  พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  และที่แกไขเพิ่ม
เติม  (ฉบับที่  14) พ.ศ. 2562       
เปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  (พ.ศ
. 2561-2565)  หนาที่ 79  ลําดับที่  1       

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 211,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 211,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 111,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

โครงการจางเหมาบริการบํารุงรักษาและซอมแซมไฟฟ้าสาธารณะ จํานวน 96,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการจางเหมาบริการ
บํารุงรักษา     
และซอมแซมไฟฟ้าสาธาณะ โดยมีคาใชจายประกอบดวยคาจาง
เหมาบริการรายเดือน บริการบํารุงรักษาและซอมแซมไฟฟ้า
สาธารณะ จํานวน 12 เดือน
เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการดังนี้     
        1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ  พ.ศ. 2560     
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในประเทศและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 15,000 บาท

        เพื่อใชเปนคาใชจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม
เขาลักษณะราย        
จายหมวดอื่นๆ อันไดแก  คาใชจายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดิน
ทาง  คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน คาผานทางดวน       
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ และ
คาใชจายอื่นๆ ฯลฯ ของพนักงานเทศบาลตําบลนาในและ
พนักงานจางเทศบาลตําบลนาใน       
ที่เดินทางไปราชการที่มีสิทธิเบิกได       ตามระเบียบฯ ที่กําหนด
ไว       
เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้       
        1.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555       
        2.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559    
   
        3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดิน
ทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559        
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ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ดังนี้       
        1)  ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก  ไมโครโฟน  ขาตั้ง
ไมโครโฟน หัวแรงไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดัน
ไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟฟ้า ฯลฯ  เปน
ตน       
        2)  ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก ฟวส์ เทปพันสาย
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า รีซีสเตอร์  เบรกเกอร์      
สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับ
สัญญาณดาวเทียม ฯลฯ  เปนตน        
        3)  ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล  ไดแก  ดอก
ลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรตางๆ แผงบังคับทางไฟ  ฯลฯ
  เปนตน        
เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้      
        1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ      
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 30,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการอบรมการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาใน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการอบรมการจัดทํา
แผนพัฒนา       
เทศบาลตําบลนาใน  โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม       
คาอาหารพรอมน้ําดื่ม  คาป้ายประชาสัมพันธ์ คาวิทยากร  คา
วัสดุอุปกรณ์ตางๆ สําหรับใชใน
โครงการ เชน กระดาษ  ปากกา   ฯลฯ   เปนตน      
เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้       
        1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผน
พัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.  2548  และที่แกไข
เพิ่มเติม  (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.  2561       
        2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557       
เปนไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565)  หนาที่  85  ลําดับที่  6       
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 440,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 340,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 340,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 30,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจพอเพียง       
โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คา
อาหารพรอมน้ําดื่ม       
คาป้ายประชาสัมพันธ์  และคาใชจายอื่นๆ  ฯลฯ       
เปนไปตามระเบียบ   หนังสือสั่งการ  ดังนี้       
        1)  พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  และที่แกไขเพิ่ม
เติม  (ฉบับที่  14) พ.ศ. 2562       
        2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557       
เปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  (พ.ศ
. 2561-2565)  หนาที่ 50 ลําดับที่ 2       

โครงการครอบครัวหวงใย  ใสใจผูสูงอายุ จํานวน 150,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการครอบครัว
หวงใย  ใสใจผูสูงอายุ  โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม  คาอาหารพรอมน้ําดื่ม  คาป้ายประชา
สัมพันธ์  คาวิทยากร  คาจัดสถานที่  คาเชาเครื่องเสียง และคาใช
จายอื่นๆ  ฯลฯ       
เปนไปตามระบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้       
        1)  พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  และที่แกไขเพิ่ม
เติม  (ฉบับที่  14) พ.ศ. 2562       
        2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557       
เปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  (พ.ศ
. 2561-2565)  หนาที่  84  ลําดับที่  4       
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โครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดําริ จํานวน 40,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการจิตอาสา
พระราชทาน ตามแนวพระราชดําริ  โดยมีคาใชจายประกอบ
ดวย  คาอาหารพรอมน้ําดื่ม  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาป้าย
ประชาสัมพันธ์  คาวิทยากร  และคาใชจายอื่นๆ ฯลฯ       
เปนไปตามระบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้       
 1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557       
 2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0211.9/ว 3953 ลงวัน
ที่ 19 กรกฎาคม 2561        
 เรื่อง คําแนะนําการดําเนินโครงการจิตอาสพระราชทาน  ตาม
แนวพระราชดําริ       
เปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  (พ.ศ
. 2561-2565)  หนาที่ 87 ลําดับที่ 13       

โครงการทองถิ่นปลอดทุจริต จํานวน 20,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการทองถิ่นปลอด
ทุจริต โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม  คาอาหารพรอมน้ําดื่ม คาป้ายประชาสัมพันธ์  คา
วิทยากร  และคา           
ใชจายอื่นๆ ฯลฯ       
เปนไปตามระบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้       
        1)  พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  และที่แกไขเพิ่ม
เติม  (ฉบับที่  14) พ.ศ. 2562       
        2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557       
เปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  (พ.ศ
. 2561-2565)  หนาที่  85  ลําดับที่ 7       
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โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ จํานวน 20,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการเทศบาล
เคลื่อนที่  โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาอาหารพรอมน้ํา
ดื่ม  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาป้ายประชาสัมพันธ์  คา
วิทยากร  และคา           ใชจายอื่นๆ ฯลฯ       
เปนไปตามระบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้       
        1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557       
เปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  (พ.ศ
. 2561-2565)  หนาที่ 86  ลําดับที่ 10       

โครงการธนาคารออมความดี จํานวน 20,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการธนาคาร
ออมความดี โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาอาหารพรอมน้ํา
ดื่ม  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาป้ายประชาสัมพันธ์  คา
วิทยากร  และคา           ใชจายอื่นๆ ฯลฯ       
เปนไปตามระบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้       
        1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557       
เปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  (พ.ศ
. 2561-2565)  หนาที่  87 ลําดับที่ 12       
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โครงการประชุมผูนําชุมชน คณะกรรมการหมูบานและสวนราชการ จํานวน 20,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการประชุมผู
นําชุมชน  คณะกรรมการหมูบานและสวนราชการ  โดยมีคาใช
จายประกอบดวย คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหารพรอมน้ํา
ดื่ม  คาป้ายประชาสัมพันธ์ และคาใชจายอื่นๆ  ฯลฯ       
เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้       
        1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผน
พัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548  และที่แกไข
เพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561       
        2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557       
เปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  (พ.ศ
. 2561-2565)  หนาที่  86  ลําดับที่  8       

โครงการสงเสริมการพัฒนาสตรีและเสริมสรางความเขมแข็งของ
ครอบครัว

จํานวน 20,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการสงเสริม
การพัฒนาสตรี       
และเสริมสรางความเข็มแข็งของครอบครัว  โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย คาอาหารพรอมน้ําดื่ม  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  
      
คาป้ายประชาสัมพันธ์  คาวิทยากร  และคาใชจายอื่นๆ ฯลฯ       

เปนไปตามระบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้       
        1)  พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  และที่แกไขเพิ่ม
เติม  (ฉบับที่  14)  พ.ศ. 2562        
        2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557       
เปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  (พ.ศ
. 2561-2565)  หนาที่ 85 ลําดับที่ 5       
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โครงการสงเสริมอาชีพคนพิการและผูดอยโอกาส จํานวน 20,000 บาท

 เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการสงเสริมอาชีพ
คนพิการและผูดอยโอกาส  โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คา
อาหารพรอมน้ําดื่ม  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาป้ายประชา
สัมพันธ์  คาวิทยากร  และคาใชจายอื่นๆ ฯลฯ       
เปนไปตามระบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้       
 1)  พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  และที่แกไขเพิ่ม
เติม  (ฉบับที่  14) พ.ศ. 2562         
 2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557       
เปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  (พ.ศ
. 2561-2565)  หนาที่  84  ลําดับที่ 3       

งบเงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการอุดหนุนกลุมทอผาฝ้ายยอมสีเปลือกไม   บานผักคําภู จํานวน 30,000 บาท

        อุดหนุนงบประมาณใหกับกลุมทอผาฝ้ายยอมสีเปลือก
ไม  บานผักคําภู ในการดําเนินงานโครงการอุดหนุนกลุมทอผา
ฝ้ายยอมสีเปลือกไม  บานผักคําภู       
เปนไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้       
        1.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559  และที่แกไขเพิ่ม
เติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.  2563       
เปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) หนาที่ 52  ลําดับที่ 12       
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โครงการอุดหนุนกลุมทอผายอมครามบานอูนดง  หนองไชยวาลย์ จํานวน 30,000 บาท

        อุดหนุนงบประมาณใหกับกลุมทอผายอมครามบานอู
นดง หนองไชยวาลย์       
ในการดําเนินงานโครงการอุดหนุนกลุมทอผายอมครามบานอู
นดง  หนองไชยวาลย์       
เปนไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้       
        1.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559  และที่แกไขเพิ่ม
เติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2563       
เปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  (พ.ศ
. 2561-2565)  หนาที่ 51 ลําดับที่ 7       

โครงการอุดหนุนกลุมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  (หนอไมอัดป๊บ) 
 บานนาใน

จํานวน 20,000 บาท

        อุดหนุนงบประมาณใหกับกลุมแปรรูปผลผลิตทางการ
เกษตร  (หนอไมอัดป๊บ)  บานนาใน  ในการดําเนินโครงการอุด
หนุนกลุมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (หนอไมอัดป๊บ)  บานนา
ใน       
เปนไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้       
        1.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559  และที่แกไขเพิ่ม
เติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2563       
เปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565)  หนาที่ 52  ลําดับที่ 9       
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โครงการอุดหนุนกลุมแปรรูปผลผลิตทางการประมง  (การทําปลา
ตากแหง)        บานหวยบุน

จํานวน 20,000 บาท

        อุดหนุนงบประมาณใหกับกลุมแปรรูปผลผลิตทางการ
ประมง  (การทําปลาตากแหง)  บานหวยบุน  ในการดําเนินงาน
โครงการอุดหนุนกลุมแปรรูปผลผลิตทางการประมง (การทําปลา
ตากแหง) บานหวยบุน       
เปนไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้       
        1.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559  และที่แกไขเพิ่ม
เติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2563       
เปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565)  หนาที่  51  ลําดับที่  8       

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 475,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 385,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 385,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการแขงขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธไมตรีระหวางศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

จํานวน 25,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการแขงขัน
กีฬาเชื่อมความสัมพันธไมตรีระหวางศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมีคา
ใชจายประกอบดวย คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม  คาอาหาร
พรอมน้ําดื่ม  คาป้ายประชาสัมพันธ์ คาวัสดุตางๆ  คาโล
รางวัล  และคาใชจายอื่นๆ  ฯลฯ      
เปนไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ ดังนี้      
        1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 [แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562] สวนที่ 3 หนาที่ของเทศบาล ตาม
มาตรา 50 ขอ 7  สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูง
อายุ และผูพิการ      
เปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  (พ.ศ
. 2561-2565)  หนาที่  125  ลําดับที่ 4      
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โครงการแขงขันกีฬาตานภัยยาเสพติด จํานวน 220,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการแขงขัน
กีฬาตายยาเสพติด        
โดยมีคาใชจายประกอบดวย  อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหาร
พรอมน้ําดื่ม      
คาน้ําดื่มนักกีฬา  คากรรมการตัดสิน  คาป้ายประชาสัมพันธ์ คา
ตอบแทนกรรมการตัดสิน  คาจัดซื้อถวยรางวัล คารางวัล        
คาเชาสถานที่  และคาใชจายอื่นๆ  ฯลฯ      
เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้      
        1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย      
วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขัน
กีฬา และการสงนักกีฬา เขารวมการแขงขันกีฬาขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559      
เปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  (พ.ศ
. 2561-2565) หนาที่ 125 ลําดับที่ 1      

โครงการแขงขันกีฬาทองถิ่นสัมพันธ์ จํานวน 10,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการแขงขัน
กีฬาทองถิ่นสัมพันธ์  โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คา
ป้าย ประชาสัมพันธ์  คาเบี้ยเลี้ยง  คาจางเหมารถยนต์  คา
เวชภัณฑ์ยา  คาวัสดุกีฬาที่ใชในการฝึกซอม  และคาใชจาย
อื่นๆ  ฯลฯ
เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้       
        1.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
การแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559  
เปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  (พ.ศ
. 2561-2565)  หนาที่  125  ลําดับที่  2      

วันที่พิมพ์ : 16/9/2563  13:39:10 หนา : 98/136



โครงการสงเสริมการเลนกีฬา จํานวน 80,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมการ
เลนกีฬา  โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาจัดซื้อวัสดุกีฬาใหกับ
หมูบานในเขตพื้นที่ตําบลนาใน  จํานวน  11 หมูบาน  และคาใช
จายอื่นๆ  ฯลฯ
เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้      
        1.  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 [แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562] สวนที่ 3 หนาที่ของเทศบาล ตาม
มาตรา 50 ขอ 7 สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน   ผูสูง
อายุ และผูพิการ      
เปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  (พ.ศ
. 2561-2565) หนาที่  125  ลําดับที่ 3      

โครงการสงเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน จํานวน 50,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการสงเสริม
กิจกรรมเด็กและเยาวชน  โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คา
อาหารวางพรอมเครื่องดื่ม  คาอาหารพรอมน้ําดื่ม  คาป้ายประชา
สัมพันธ์  คาวัสดุตางๆ  และคาใชจายอื่นๆ  ฯลฯ
เปนไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ ดังนี้      
        1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 [แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562] สวนที่ 3 หนาที่ของเทศบาล ตาม
มาตรา 50 ขอ 7 สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูง
อายุ และผูพิการ      
เปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  (พ.ศ
. 2561-2565)  หนาที่ 126 ลําดับที่ 5      
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งบเงินอุดหนุน รวม 90,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 90,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการเขาคายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญชั้นประถมศึกษาปที่ 
5-6

จํานวน 30,000 บาท

        เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนงบประมาณโครงการเขาคายพัก
แรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญชั้นประถมศึกษาปที่ 5-6 ใหกับศูนย์
เครือขายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 3       
เปนไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้      
        1.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559  และที่แกไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563      
เปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  (พ.ศ
. 2561-2565)  หนาที่  127  ลําดับที่ 10        

โครงการแขงขันกีฬาศูนย์เครือขายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 3 จํานวน 20,000 บาท

 เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนงบประมาณโครงการแขงขันกีฬาศูนย์
เครือขายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 3 ใหกับศูนย์เครือขายการศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่ 3      
เปนไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้      
 1.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559  และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2
) พ.ศ. 2563      
เปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  (พ.ศ
. 2561-2565)  หนาที่  127  ลําดับที่  12      
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โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรี (วงดุริยางค์) จํานวน 40,000 บาท

        เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนงบประมาณโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
เครื่องดนตรี         (วงดุริยางค์)  ใหกับโรงเรียนภูริทัตต์วิทยา      

เปนไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้      
    1.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559  และที่แกไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2563      
เปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  (พ.ศ
. 2561-2565)  หนาที่  128  ลําดับที่  15        

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 210,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 130,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการตักบาตรตามรอยหลวงปู่มั่น  ภูริทัตโต จํานวน 40,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการตักบาตร
ตามรอยหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คา
อาหารพรอมน้ําดื่ม คาจางเหมารถยนต์  คาวัสดุตางๆ  และคาใช
จายอื่นๆ ฯลฯ 
เปนไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ ดังนี้                        
         1.  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 [แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562] สวนที่ 3 หนาที่ของเทศบาล ตาม
มาตรา 50 ขอ 8 บํารุงศิลปะ  จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น
และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น 
เปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง      
สวนทองถิ่น   (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2563
 หนาที่ 18      
ลําดับที่ 2      
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โครงการสงเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีวันเขาพรรษา จํานวน 10,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิงานโครงการสงเสริมและ
อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีวันเขาพรรษา  โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย  จัดซื้อเทียนพรอมเชิงเทียนถวายวัด ในเขตพื้นที่
ตําบลนาใน  และคาใชจายอื่นๆ ฯลฯ
เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้       
        1.  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 [แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14)       
พ.ศ. 2562] สวนที่ 3 หนาที่ของเทศบาล ตามมาตรา 50 ขอ 8
 บํารุงศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรม
อันดีของทองถิ่น        
เปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  (พ.ศ
. 2561-2565)  หนาที่ 126  ลําดับที่ 9      

โครงการสงเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมและทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม      
              เนื่องในวันวิสาขบูชา

จํานวน 10,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการสงเสริม
อนุรักษ์และทะนุบํารุง       
เนื่องในวันวิสาขบูชา  โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาอาหาร
พรอมน้ําดื่ม คาจางเหมารถยนต์  คาวัสดุตางๆ  และ
คา            ใชจายอื่นๆ ฯลฯ
เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้      
        1.  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 [แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14)       
พ.ศ. 2562] สวนที่ 3 หนาที่ของเทศบาล ตามมาตรา 50 ขอ 8
 บํารุงศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรม
อันดีของทองถิ่น        
เปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  (พ.ศ
. 2561-2565)  หนาที่ 126  ลําดับที่ 6      
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โครงการเสริมสรางคุณธรรม  จริยธรรม และสรางความโปรงใส จํานวน 20,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการเสริมสราง
คุณธรรม จริยธรรม       
และความโปรงใส  โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาอาหารพรอม
น้ําดื่ม      
คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม   คาป้ายประชาสัมพันธ์ คา
วิทยากร  และคาใช     จายอื่นๆ ฯลฯ
เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้      
        1.  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 [แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14)       
พ.ศ. 2562] สวนที่ 3 หนาที่ของเทศบาล ตามมาตรา 50 ขอ 8
 บํารุงศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรม
อันดีของทองถิ่น        
เปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  (พ.ศ
. 2561-2565)  หนาที่ 126  ลําดับที่ 7      

โครงการอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมชนเผาภูไท จํานวน 50,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอนุรักษ์สืบ
สานวัฒนธรรมชนเผา ภูไท  โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คา
อาหารพรอมน้ําดื่ม คาจางเหมารถยนต์    
คาวัสดุตางๆ  และคาใชจายอื่นๆ ฯลฯ 
เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
        1.  พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 [แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562] สวนที่ 3 หนาที่ของเทศบาล ตาม
มาตรา 50 ขอ 8 บํารุงศิลปะ  จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น
และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น 
เปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น   (พ.ศ
. 2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2563 หนาที่ 18  ลําดับ
ที่ 1    
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งบเงินอุดหนุน รวม 80,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 80,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการสงเสริมคุณธรรม  จริยธรรม บุคลากรและนักเรียนในกลุม
ตําบลนาใน

จํานวน 30,000 บาท

        เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนงบประมาณโครงการสงเสริม
คุณธรรม  จริยธรรม บุคลากรและนักเรียนในกลุมตําบลนาใน  ให
กับศูนย์เครือขายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 3       
เปนไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้      
        1.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559  และที่แกไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563      
เปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  (พ.ศ
. 2561-2565) หนาที่  127 ลําดับที่  11      

เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการอนุรักษ์และสงเสริมวัฒนธรรมทองถิ่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนงบประมาณโครงการอนุรักษ์และสงเสริม
วัฒนธรรมทองถิ่น  ใหกับ      
คณะกรรมการวัดภูริทัตตถิราวาส       
เปนไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้      
        1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น       
พ.ศ. 2559  และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563      
เปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  (พ.ศ
. 2561-2565)  หนาที่  128  ลําดับที่  13      
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งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 156,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 156,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 156,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

โครงการจางเหมาบริการงานสงเสริมการทองเที่ยว จํานวน 96,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจาง
เหมาบริการงานสงเสริมการทองเที่ยว    
และงานอื่นๆที่ไดรับมอบหมาย  จํานวน 12 เดือน     
เปนไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้
        1.  พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ  พ.ศ. 2560    
    

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการมัคคุเทศก์ทองถิ่น จํานวน 20,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการมัคคุเทศก์ทอง
ถิ่น  โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาอหารวางและเครื่องดื่ม  คา
อาหารพรอมน้ําดื่ม คาป้ายประชาสัมพันธ์  คาวัสดุตางๆ  คา
วิทยากร  และคาใชจายอื่นๆ  ฯลฯ 
เปนไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้     
 1.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557      
เปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  (พ.ศ
. 2561-2565)  หนาที่  139  ลําดับที่ 1      
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โครงการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงธรรมะ จํานวน 40,000 บาท

          เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการการทอง
เที่ยวเชิงธรรมะ โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาจัดทําสื่อประชา
สัมพันธ์        
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหารพรอมน้ําดื่ม  คาจาง
เหมารถยนต์  คาป้ายประชาสัมพันธ์  คาวัสดุตางๆ  และคาใช 
จายอื่นๆ  ฯลฯ      
เปนไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ ดังนี้
        1.  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542       
เปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  (พ.ศ
. 2561-2565)  หนาที่  139  ลําดับที่ 2      

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 2,002,300 บาท

งบบุคลากร รวม 1,687,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,687,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,141,400 บาท

        เพื่อจายเปนเงินเดือนใหกับพนักงานเทศบาลตําบลนา
ใน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปของพนักงานเทศบาลตําบล
นาใน        
เปนไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้      
        1. ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557      
        2.หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558
  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือน และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชน์
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต
.  เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราคาจางและการใหลูกจางของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่นไดรับคาจาง (ฉบับที่ 4)       
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 50,000 บาท

        เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงใหกับพนักงานเทศบาล
ตําบลนาใน     
เปนไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้     
        1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2542     
        2.ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินคาตอบ
แทนนอกเหนือจากเงินเดือนขาราชการและลูกจางประจําสวน
ราชการ (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2553 ประกาศลงวันที่ 3
 ธันวาคม 2553      
        3.ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 2)      

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 454,440 บาท

        เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนใหแกพนักงานจางเทศบาล
ตําบลนาในและเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจางเทศบาล
ตําบลนาใน ฯลฯ
เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้    
        1. ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
สกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับ
ที่ 4)  ลงวันที่  5  ตุลาคม  2558    

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 41,460 บาท

        เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง  เชน  เงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางและอื่น ๆ   ฯลฯ     
เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้   
        1. ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
สกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์การใหขาราชการ  หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น ลูกจางและพนักงานจางของเทศบาลไดรับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว ลงวันที่  8  มิถุนายน  พ.ศ. 2555     
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งบดําเนินงาน รวม 315,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ใหแกพนักงานเทศบาลตําบลนาใน และพนักงานจาง
เทศบาลตําบลนาในที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ  ฯลฯ     
เปนไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ ดังนี้     
        1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559     
        2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559  เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559  
    

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

 เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหกับพนักงานเทศบาล
ตําบลนาใน     
ซึ่งมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ     
เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้      
        1.  พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตร พ.ศ. 2523 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554      
        2.  ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560  
        3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541         
        4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3)  พ.ศ
. 2549      
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ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

 เพื่อจายเปนคาชจายเกี่ยวกับการจางเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
ตางๆ  อันไดแก     
คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาโฆษณาและ
เผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาว
สารทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์  หนังสือพิมพ์และจัดจางทํา
สื่อสิ่งพิมพ์โฆษณา  วารสารตางๆ)   คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ย
ประกัน คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจาง
เหมาบริการ คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ  และคาจาง
เหมาบริการอื่นๆ ที่จําเปน ฯลฯ     
เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้      
        1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ  พ.ศ. 2560      
        2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคา
ใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําป
ในลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค      

วันที่พิมพ์ : 16/9/2563  13:39:10 หนา : 109/136



รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในประเทศและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 40,000 บาท

        เพื่อใชเปนคาใชจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม
เขาลักษณะราย       
จายหมวดอื่นๆ อันไดแก  คาใชจายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดิน
ทาง  คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน คาผานทางดวน      
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ และ
คาใชจายอื่นๆ ฯลฯ ของพนักงานเทศบาลตําบลนาในและ
พนักงานจางเทศบาลตําบลนาใน  ที่เดินทางไปราชการที่มีสิทธิ
เบิกได                ตามระเบียบฯ ที่กําหนดไว      
เปนไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้      
        1.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555      
        2.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559    
  
        3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดิน
ทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559       
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาซอมแซมทรัพย์สิน  เพื่อให
สามารถใชงานได   
ตามปกติ  เชน  การซอมรถจักรยานยนต์  เปลี่ยนยางรถ
จักรยานยนต์  และซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินหรือครุภัณฑ์
ตางๆ  ฯลฯ  เปนตน ซึ่งเปนกรณีการจางเหมาคาสิ่งของและคา
แรงงาน 
เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้       
        1.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคา
ใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําป
ในลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค      
  

ค่าวัสดุ รวม 215,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

 เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน  ดังนี้       
 (1) ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก  หนังสือ  เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม
บรรทัดเหล็ก กรรไกร      
เกาอี้พลาสติก  แปรงลบกระดาน ตรายาง ตะแกรงวาง
เอกสาร เปนตน ฯลฯ     
                                                                       
 (2)  ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ไดแก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา 
ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ไม
บรรทัด คลิป แฟ้ม สมุดประวัติขาราชการ น้ําดื่มสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน เปนตน ฯลฯ     
เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้      
        1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ      
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วัสดุกอสราง จํานวน 150,000 บาท

 เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง  ดังนี้      
 (1)  ประเภทวัสดุคงทน ไดแก ไมตางๆ  คอน  คีม  ชะแลง 
จอบ เสียม สิ่ว เลื่อย ขวาน เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนาด
เล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวาน โถสวม อางลางมือ ราวพาด
ผา ฯลฯ  เปนตน      
 (2)  ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก น้ํามันทาไม ทินเนอร์ สี ปูน
ซีเมนต์     
ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล๊อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็ก
เสน แปรงทาสี     
ปูนขาว ฯลฯ  เปนตน      
 (3)  ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล ไดแก ทอและ
อุปกรณ์ประปา     
ทอตางๆ  ทอน้ําบาดาล ฯลฯ  เปนตน      
เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้      
        1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ      

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 10,000 บาท

 เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  ดังนี้     
 (1)  ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ไดแก     
แก๊สหุงตม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันจาร
บี น้ํามันเครื่อง     
ถาน ก๊าส  ฯลฯ  เปนตน      
เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้      
        1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ      
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

 เพื่อจายเปนจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร  ดังนี้     
 (1)  ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก  ขาตั้งกลอง  ขาตั้งเขียน
ภาพ เครื่องกรอเทป เลนส์ซูม กระเปาใสกลองถายรูป เปน
ตน ฯลฯ     
 (2)  ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก พูกัน สี กระดาษ
เขียน  โปสเตอร์ ฟล์ม เมโมรี่การ์ด ฟล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียง
หรือภาพ (ภาพยนตร์ วีดีโอเทป แผนซีดี) เปนตน ฯลฯ     
เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้      
        1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ      

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

     เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  ดังนี้     
 (1)  ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก  แผนหรือจานบันทึกขอมูล  เปน
ตน  ฯลฯ     
 (2)  ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก อุปกรณ์บันทึก
ขอมูล (Diskette, compact Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ขอมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ     
 (3)  ประเภทวัสดุอุปกรณ์  ไดแก หนวยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์
ไดนร์     
ซีดีรอมไดร์ฟ แผนกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมน
บอร์ด เมมโมรี่ซิป เชน RAM เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบ
ตางๆ เปนตน ฯลฯ     
เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้      
        1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ      
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งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 3,224,900 บาท
งบลงทุน รวม 3,224,900 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,224,900 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

กอสรางถนน คสล. เชื่อมระหวางหมูบาน  เชื่อมตอถนน คสล. สาย 
สปก. นาเลา - นาทัน บานนาเลา หมูที่ 4

จํานวน 318,000 บาท

        เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล. เชื่อมระหวางหมู
บาน  เชื่อมตอถนน คสล. สาย ส.ป.ก. นาเลา - นาทัน บานนา
เลา หมูที่ 4  ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว  100.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมไหลทางลูกรังขางละ 0.50
 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไมนอยกวา 500 ตารางเมตร พรอมป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย  กอสรางตามแบบมาตรฐานงานกอสราง
ของทองถิ่น  แบบเลขที่  ทถ. -2-202   
เปนไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
        1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไขเพิ่ม
เติม ถึง ฉบับที่ 14 
พ.ศ. 2562 
 เปนไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2563   หนา 12  ลําดับที่ 2    

วันที่พิมพ์ : 16/9/2563  13:39:10 หนา : 114/136



กอสรางถนน คสล. ภายในหมูบาน เชื่อมตอถนน คสล. เดิม สายบาน
นายสมศักดิ์  เทศประสิทิธิ์ ถึง หนองกอจอ บานอูนดง หมูที่ 1

จํานวน 256,700 บาท

        เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล.ภายในหมูบาน  เชื่อมตอ
ถนน คสล.เดิม สายบานนายสมศักดิ์  เทศประสิทธิ์ ถึง หนองกอ
จอ บานอูนดง หมูที่ 1 ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว  100.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมไหลทางลูกรังขางละ 0.50
 เมตร หรือขึ้นอยูกับสภาพพื้นที่ หรือมีพื้นที่ คสล. ไมนอย
กวา 400 ตารางเมตร พรอมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย  กอ
สรางตามแบบมาตรฐานงานกอสรางของทองถิ่น  แบบเลขที่  ทถ
. -2-202   
เปนไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
        1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไขเพิ่ม
เติม ถึง ฉบับที่ 14 
พ.ศ. 2562 
 เปนไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565)   แกไข (ครั้งที่ 2)  พ.ศ. 2563  หนา 6  ลําดับที่ 1    

กอสรางถนน คสล. ภายในหมูบาน เชื่อมตอถนน คสล.เดิม สายบาน
นายศรศาสตร์ โถชาลี ถึงบาน นายอภิชาต ถานะลุน บานผักคําภู
ใหม  หมูที่ 9

จํานวน 318,000 บาท

        เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล.ภายในหมูบาน เชื่อมตอ
ถนน คสล. เดิม สายบานนายศรศาสตร์  โถชาลี  ถึง บานนายอภิ
ชาติ  ถานะลุน บานผักคําภู  หมูที่ 9  ขนาดกวาง 5.00
 เมตร ยาว  100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมไหลทางลูกรัง
ขางละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไมนอยกวา 500 ตาราง
เมตร พรอมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย  กอสรางตามแบบ
มาตรฐานงานกอสรางของทองถิ่น  แบบเลขที่  ทถ. -2-202   
เปนไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
        1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไขเพิ่ม
เติม ถึง ฉบับที่ 14 
พ.ศ. 2562 
 เปนไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565)   แกไข  (ครั้งที่ 2)  พ.ศ. 2563  หนา 8  ลําดับที่  5    
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กอสรางถนน คสล. ภายในหมูบาน สายขางวัดโพนบก ถึงป่าชา
สาธารณะประโยชน์บานหวยบุน หมูที่ 3

จํานวน 262,500 บาท

        เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล.ภายในหมูบาน  สายขาง
วัดโพนบก ถึงป่าชาสาธารณะประโยชน์  บานหวยบุน หมูที่ 3
  ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว  100.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร พรอมไหลทางลูกรังขางละ 0.50 เมตร หรือขึ้นอยูกับสภาพ
พื้นที่  หรือมีพื้นที่ คสล. ไมนอยกวา 400 ตารางเมตร พรอมป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย  กอสรางตามแบบมาตรฐานงานกอสราง
ของทองถิ่น  แบบเลขที่  ทถ. -2-202   
เปนไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
        1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไขเพิ่ม
เติม ถึง ฉบับที่ 14 
พ.ศ. 2562 
 เปนไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565)   แกไข (ครั้งที่ 2) พ.ศ. 2563  หนา 6  ลําดับที่  2    

กอสรางถนน คสล. ภายในหมูบาน สายบานนางแทน วงศรีลา ถึง     

บานนายลําพัง  นรบุตร  บานผักคําภูใหม หมูที่ 9

จํานวน 309,700 บาท

        เพื่อจายเปนคากอสรางถนน  คสล. ภายในหมูบาน สาย
บานนางแทน วงศรีลา    
ถึง บานนายลําพัง  นรบุตร  บานผักคําภูใหม  หมูที่ 9  ขนาด
กวาง 3.00 เมตร    
ยาว 160.00 เมตร  หนา  0.15 เมตร พรอมไหลทางลูกรังตาม
สภาพพื้นที่ หรือมีพื้นที่  คสล.  ไมนอยกวา  480 ตาราง
เมตร  พรอมป้ายโครงการ จํานวน 1  ป้าย กอสรางตามแบบ
มาตรฐานงานกอสรางของทองถิ่น แบบเลขที่ ทถ. - 2-202    
เปนไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้    
1.  พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 และแกไขเพิ่ม
เติม ถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562    
เปนไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) แกไข  (ฉบับที่ 2) .พ.ศ. 2563  หนาที่ 8  ลําดับที่ 7    
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กอสรางถนน คสล. สาย สปก. นาทัน - นาเลา บานนาทัน หมูที่ ๗ จํานวน 379,000 บาท

        เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล. สาย ส.ป.ก. นาทัน - นา
เลา  บานนาทัน  หมูที่ 7   ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว  100.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมไหลทางลูกรังขางละ 0.50
 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไมนอยกวา 600 ตารางเมตร พรอมป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย  กอสรางตามแบบมาตรฐานงานกอสราง
ของทองถิ่น  แบบเลขที่  ทถ. -2-202   
เปนไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
        1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไขเพิ่ม
เติม ถึง ฉบับที่ 14 
พ.ศ. 2562 
 เปนไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) แกไข (ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2563  หนา 7  ลําดับที่ 2    

กอสรางถนน คสล.ภายในหมูบาน สายหวยสวนป่าน บานผักคําภู 
หมูที่ ๑๑

จํานวน 256,700 บาท

        เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล.ภายในหมูบาน  สายหวย
สวนป่าน บานผักคําภู  หมูที่ 11   ขนาดกวาง 4.00
 เมตร ยาว  100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมไหลทางลูกรัง
ขางละ 0.50 เมตร หรือขึ้นอยูกับสภาพพื้นที่  หรือมีพื้นที่ คสล
. ไมนอยกวา 400 ตารางเมตร พรอมป้ายโครงการ จํานวน 1
 ป้าย  กอสรางตามแบบมาตรฐานงานกอสรางของทองถิ่น  แบบ
เลขที่  ทถ. -2-202   
เปนไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
        1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไขเพิ่ม
เติม ถึง ฉบับที่ 14 
พ.ศ. 2562 
 เปนไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565)   แกไข  (ครั้งที่ 2)  พ.ศ. 2563  หนา  8  ลําดับที่   6    
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กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมูบาน เชื่อมตอถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเดิม สายทางไปป่าชาบานนาใน   บานนาใน  หมู
ที่ 5

จํานวน 256,700 บาท

        เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล.ภายในหมูบาน เชื่อมตอ
ถนน คสล.เดิม สายทางไปป่าชา บานนาใน  หมูที่ 5  ขนาด
กวาง 4.00 เมตร ยาว  100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมไหล
ทางลูกรังขางละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไมนอยกวา 400
 ตารางเมตร พรอมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย  กอสรางตาม
แบบมาตรฐานงานกอสรางของทองถิ่น  แบบเลขที่  ทถ. -2-
202   
เปนไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
        1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไขเพิ่ม
เติม ถึง ฉบับที่ 14 
พ.ศ. 2562 
 เปนไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565)   แกไข  (ครั้งที่ 2) พ.ศ. 2563  หนา 7  ลําดับที่ 3    

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน สาย นพค.26 ถึง 
บานนายอภิรักษ์  จันทร์เพ็งเพ็ญ บานผักคําภู หมูที่ 6

จํานวน 263,300 บาท

        เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล.ภายในหมูบาน  สาย นพ
ค. 26 ถึง บานนายอภิรักษ์  จันทร์เพ็งเพ็ญ บานผักคําภู หมูที่ 6
  ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว  100.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร พรอมไหลทางลูกรังขางละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล
. ไมนอยกวา 400 ตารางเมตร พรอมป้ายโครงการ จํานวน 1
 ป้าย  กอสรางตามแบบมาตรฐานงานกอสรางของทองถิ่น  แบบ
เลขที่  ทถ. -2-202   
เปนไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
        1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไขเพิ่ม
เติม ถึง ฉบับที่ 14 
พ.ศ. 2562 
 เปนไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565)   แกไข  (ครั้งที่ 2)  พ.ศ. 2563  หนา 7  ลําดับที่  4    
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กอสรางถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายหนองตาอวน ถึง อางเก็บน้ํา
หวยเบือก บานหนองไชยวาลย์ หมูที่ ๑๐

จํานวน 264,000 บาท

        เพื่อจายเปนคากอสรางถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายหนอง
ตาอวน ถึง อางเก็บน้ําหวยเบือก บานหนองไชยวาลย์ หมูที่ 10
  ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว  550.00  เมตร   กอสรางตามแบบ
เทศบาลตําบลนาใน  แบบเลขที่ 8/2556 
เปนไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
        1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไขเพิ่ม
เติม ถึง ฉบับที่ 14 
พ.ศ. 2562  
เปนไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองสวนทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-
2565)    แกไข  (ครั้งที่ 2)  พ.ศ. 2563  หนา 5  ลําดับที่  1    

เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) จํานวน 40,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได  (คา K)   
เปนไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้   
        1.  หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด  ที่ กค (กวจ
) 0405.2/ว 110  ลงวันที่  5  มีนาคม  2561 เรื่อง  ซักซอมแนว
ทางปฏิบัติในการกําหนดเงื่อนไขหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคา
ได (คา K)  ไวในสัญญาจางกอสราง     
เปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565)  หนาที่ 113  ลําดับที่ 105   
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน 260,300 บาท

        เพื่อจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งกอสราง อันไดแก  การซอมแซมและปรับปรุงผิว
จราจรถนนทุกสายในเขตเทศบาลตําบลนาใน หมูที่ 1 ถึงหมูที่ 11
 ฯลฯ                                                            เปนไป
ตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดัง
นี้                                                       
        1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ  พ.ศ. 2560               
        2.  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่  16  กรกฎาคม 2556
 เรื่อง รูปแบบ และการจําแนกประเภทรายรับ - รายจายงบ
ประมาณรายจายประจําปขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น            
เปนไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565)  หนาที่  112  ลําดับที่  100
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คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายใหแกเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภาย
นอกเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งกอสราง

คาออกแบบ คาควบคุมอาคารที่จายใหแกเอกชน นิติบุคคลหรือ
บุคคลภายนอก 
เพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งกอสราง

จํานวน 40,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาดําเนินการจางเอกชนเปนผูออกแบบและ
ควบคุมงานกอสรางตามหลักเกณฑ์การออกแบบและหรือควบคุม
การกอสรางของเทศบาลตําบลนาใน              
เปนไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้     
        1)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่
สุด  ที่  มท  0803/ว 55     
ลงวันที่ 10  มกราคม  2557     
        2)  กฎกระทรวง  กําหนดอัตราคาจางผูใหบริการงาน
จาง  ออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง     
เปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) หนาที่ 113  ลําดับที่ 104     
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แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 80,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการทองถิ่นไทย  รวมใจภักดิ์  รักพื้นที่สีเขียว จํานวน 20,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการทองถิ่น
ไทย  รวมใจภักดิ์       
รักพื้นที่สีเขียว  โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม  คาอาหารพรอมน้ําดื่ม  คาป้ายประชาสัมพันธ์  และคา
ใชจายอื่นๆ ฯลฯ       
เปนไปตามระบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้       
        1)  พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  และที่แกไขเพิ่ม
เติม  (ฉบับที่  14) พ.ศ. 2562       
        2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557       
เปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  (พ.ศ
. 2561-2565)  หนาที่ 141  ลําดับที่ 1       

โครงการปลูกหญาแฝก จํานวน 15,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการปลูกหญาแฝก 
โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม       
คาอาหารพรอมน้ําดื่ม  คาป้ายประชาสัมพันธ์  และคาใชจาย
อื่นๆ ฯลฯ       
เปนไปตามระบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้       
        1)  พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  และที่แกไขเพิ่ม
เติม  (ฉบับที่  14) พ.ศ. 2562       
        2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557       
เปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  (พ.ศ
. 2561-2565)  หนาที่ 141 ลําดับที่ 2       
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โครงการอนุรักษ์ป่าชุมชน จํานวน 15,000 บาท

 เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอนุรักษ์ป่า
ชุมชน โดยมีคาใชจายประกอบดวย   คาอาหารพรอมน้ําดื่ม  คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาป้ายประชาสัมพันธ์  และคาใชจาย
อื่นๆ ฯลฯ        
เปนไปตามระบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้      
 1)  พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  และที่แกไขเพิ่ม
เติม  (ฉบับที่  14) พ.ศ. 2562      
 2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557      
เปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  (พ.ศ
. 2561-2565)  หนาที่  141  ลําดับที่ 3      

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จํานวน 20,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย คาอาหารวางและเครื่องดื่ม      
คาอาหารพรอมน้ําดื่ม  คาป้ายประชาสัมพันธ์ และคาใชจาย
อื่นๆ ฯลฯ      
เปนไปตามระบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้      
        1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557      
        2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2564  ขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น      
เปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  (พ.ศ
. 2561-2565)  หนาที่ 142  ลําดับที่ 5      
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โครงการอนุรักษ์พันธุ์ปลาน้ําจืดในชุมชน จํานวน 10,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการอนุรักษ์
พันธุ์ปลาน้ําจืดในชุมชน  โดยมีคาใชจายประกอบดวย      
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหารพรอมน้ําดื่ม  คาป้าย
ประชาสัมพันธ์      
และคาใชจายอื่นๆ  ฯลฯ      
เปนไปตามระบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้      
        1)  พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  และที่แกไขเพิ่ม
เติม  (ฉบับที่  14)  พ.ศ.  2562      
        2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557      
เปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  (พ.ศ
. 2561-2565)  หนาที่ 141  ลําดับที่ 4      

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 864,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 796,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 151,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

โครงการจางเหมาบริการบํารุงรักษาและซอมแซมระบบประปาหมู
บาน

จํานวน 96,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการจาง
เหมาบริการบํารุงรักษา     
และซอมแซมระบบประปาหมูบาน โดยมีคาใชจายประกอบดวย
คาจางเหมาบริการ     
รายเดือน บริการบํารุงรักษาและซอมแซมระบบประปาหมู
บาน จํานวน 12 เดือน
เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้     
        1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560     
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รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 15,000 บาท

            เพื่อจายเปนคาชจายเกี่ยวกับการจางเพื่อใหไดมาซึ่ง
บริการตางๆ  อันไดแก       
คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาโฆษณาและ
เผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาว
สารทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์  หนังสือพิมพ์และจัดจางทํา
สื่อสิ่งพิมพ์โฆษณา  วารสารตางๆ)   คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ย
ประกัน คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจาง
เหมาบริการ คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ  และคาจาง
เหมาบริการอื่นๆ ที่จําเปน ฯลฯ       
เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้       
        1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ  พ.ศ. 2560       
        2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคา
ใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําป
ในลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค       

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 40,000 บาท

 เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาซอมแซมทรัพย์สิน  เพื่อใหสามารถใช
งานได ตามปกติ  เชน  การซอมรถจักรยานยนต์  เปลี่ยนยางรถ
จักรยานยนต์   และซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินหรือครุภัณฑ์
ตางๆ  ฯลฯ  เปนตน ซึ่งเปนกรณีการจางเหมาคาสิ่งของและคา
แรงงาน        เปนไปตามระเบียบหนังสือสั่งการ  ดังนี้        
 1.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปใน
ลักษณะคาใชสอย       
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ค่าวัสดุ รวม 245,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ดังนี้       
        (1)  ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก  ไมโครโฟน  ขาตั้ง
ไมโครโฟน  เปนตน ฯลฯ       
        (2)  ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ไดแก ปลั๊กไฟฟ้า ฟวส์ เทป
พันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ  เปนตน  ฯลฯ     
  
        (3)  ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล  ไดแก ดอก
ลําโพง  แผงวงจร       
แผนวงจรตางๆ  แผงบังคับทางไฟ  ฯลฯ       
เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้       
        1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ       
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วัสดุกอสราง จํานวน 50,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง  ดังนี้        
        (1)  ประเภทวัสดุคงทน ไดแก ไมตางๆ  คอน  คีม  ชะแลง
จอบ เสียม สิ่ว เลื่อย ขวาน เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนาด
เล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวาน โถสวม อางลางมือ ราวพาด
ผา ฯลฯ  เปนตน        
        (2)  ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก น้ํามันทา
ไม ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์       
ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล๊อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็ก
เสน แปรงทาสี ปูนขาว ฯลฯ  เปนตน        
        (3)  ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล ไดแก ทอ
และอุปกรณ์ประปา       
ทอตางๆ  ทอน้ําบาดาล ฯลฯ  เปนตน        
เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้       
        1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ       

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 5,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  ดังนี้       
        (1)  ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ไดแก       
แก๊สหุงตม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันจาร
บี น้ํามันเครื่อง       
ถาน ก๊าส  ฯลฯ  เปนตน        
เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้       
        1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ       
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 60,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์  ดังนี้        
        1)  ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก  เปลหามคนไข  ถังเก็บเชื้อ
เพลิง  เครื่องมือวิทยาศาสตร์  เปนตน ฯลฯ       
        2)  ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สําลี  ผาพันแผล  ทราย
อะเบท เวชภัณฑ์  แอลกอฮอล์ เคมีภัณฑ์ น้ํายาตางๆ ถุงมือ ฯลฯ
  เปนตน        
เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้       
        1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ       

วัสดุอื่น จํานวน 100,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ดังนี้       
        1)  ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก  มิเตอร์น้ํา  ไฟฟ้า  สมอ
เรือ  ตะแกรงกัสวะ  หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์วเปด - ปดแก๊ส ทอ
ประปา  ฯลฯ  เปนตน         
เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้       
        1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจาย       
ตามงบประมาณ       
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 400,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 400,000 บาท

        เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟ้าในการผลิตน้ําประปาของ
เทศบาลตําบลนาใน      
เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้      
        1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง ทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลง วันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น      

งบลงทุน รวม 68,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 68,000 บาท
ครุภัณฑ์อื่น

เครื่องสูบน้ํา  (ซัมเมอร์ส) จํานวน 68,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสูบน้ํา  (ซัมเมอร์ส)  โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้       
        1.  เครื่องสูบน้ํา  (ซัมเมอร์ส)  ขนาด  1.5  แรง  จํานวน  1
  เครื่อง ๆ ละ 18,000 บาท  จํานวนเงิน  18,000  บาท  จัดซื้อ
ตามราคาทองถิ่น       
        2.  เครื่องสูบน้ํา  (ซัมเมอร์ส)  ขนาด  2  แรง  จํานวน  2
  เครื่องๆ ละ 25,000 บาท       
จํานวนเงิน  50,000  บาท  จัดซื้อตามราคาทองถิ่น       
เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้       
        1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ       
        ขอ  1  เปนไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)         
หนาที่  163  ลําดับที่  34       
        ขอ  2  เปนไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 159 ลําดับที่ 24       

วันที่พิมพ์ : 16/9/2563  13:39:10 หนา : 129/136



แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 14,251,050 บาท

งบกลาง รวม 14,251,050 บาท
งบกลาง รวม 14,251,050 บาท
คาชําระหนี้เงินตน จํานวน 500,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาชําระหนี้เงินตน      
        1. โครงการกอสรางอาคารเทศบาลตําบลนาใน      
        2.  โครงการกอสรางอาคารจอดรถ  เทศบาลตําบลนาใน    
  
        3.  โครงการกอสรางลานคอนกรีตเทศบาลตําบลนาใน      
        4.  โครงการจัดซื้อรถบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน      
        สัญญาเงินกู  เลขที่  52 - 07943 - 9      
วงเงิน  6,715,000  บาท    งวดที่  9   เปนเงิน  500,000  บาท 
คืนภายในวันที่  30  กันยายน  2564      
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท 0808.3
/ว 4715       
ลงวันที่  27  พฤศจิกายน  2554  เรื่อง  หลักเกณฑ์ในการ
พิจารณาการขอกูเงินขององค์การบริหารสวน
จังหวัด  เทศบาล  และเมืองพัทยา      

วันที่พิมพ์ : 16/9/2563  13:39:10 หนา : 130/136



คาชําระดอกเบี้ย จํานวน 120,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาชําระดอกเบี้ย      
        1. โครงการกอสรางอาคารเทศบาลตําบลนาใน      
        2.  โครงการกอสรางอาคารจอดรถ  เทศบาลตําบลนาใน    
  
        3.  โครงการกอสรางลานคอนกรีตเทศบาลตําบลนาใน      
        4.  โครงการจัดซื้อรถบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน      
สัญญาเงินกู  เลขที่ 52 - 07943 - 9      
วงเงิน  6,715,000   งวดที่ 9   เปนเงิน  120,000  บาท      
คืนภายในวันที่  30  กันยายน  2564      
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท 0808.3
/ว 4715 ลงวันที่  27  พฤศจิกายน  2554  เรื่อง หลักเกณฑ์ใน
การพิจารณาการขอกูเงินขององค์การบริหารสวน
จังหวัด  เทศบาล  และเมืองพัทยา      

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 177,500 บาท

        เพื่อจายเปนคาสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจาง
เทศบาลตําบลนาใน   โดยคํานวณตั้งจายในอัตรารอยละ  5 ของ
คาจางที่เทศบาลจะตองตั้งจายใหแก        
ลูกจางจํานวน  12  เดือน  เงินสมทบจากคาจางของพนักงานจาง
แตละคนไมเกินวันละ 500 บาท หรือเดือนละไมเกิน 15,000
 บาท           
เปนไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้       
        1.  พระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ. 2533       
        2  หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด
ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม  2557
  เรื่อง  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 3)        

วันที่พิมพ์ : 16/9/2563  13:39:10 หนา : 131/136



เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 7,100 บาท

        เพื่อจายเปนคาสมทบกองทุนเงินทดแทนของพนักงานจาง
เทศบาลตําบลนาใน  โดยคํานวณตั้งจายในอัตรารอยละ  0.2 ของ
คาจางที่เทศบาลจะตองตั้งจายใหแก       
ลูกจาง  จํานวน  12  เดือน        
เปนไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้      
        1.  พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561      
        2  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท
 0808.2/ว 4172  ลงวันที่ 24  ธันวาคม  2561  เรื่อง  การตั้งงบ
ประมาณเงินสมทบกองทุกเงินทดแทน      

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 9,146,400 บาท

        เพื่อจายเปนเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผูสูงอายุที่ขึ้นทะเบียน
ไวกับเทศบาล          
ตําบลนาใน        
เปนไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้        
        1.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยหลักเกณฑ์การจาย
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ      
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2552      
เปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  (พ.ศ
. 2561-2565) หนาที่  115  ลําดับที่  1      

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 3,062,400 บาท

        เพื่อจายเปนเงินคาสมทบเบี้ยยังชีพ     ผูพิการที่ไดลง
ทะเบียนไวกับเทศบาลตําบลนาใน       
เปนไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้       
        1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยหลักเกณฑ์การจาย
เบี้ยังชีพความพิการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2553
 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559       
เปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  (พ.ศ
. 2561-2565)  หนาที่  115  ลําดับที่ 2       
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เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ จํานวน 132,000 บาท

        เพื่อจายเปนเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ   ผูป่วยโรคเอดส์ใน
เขตเทศบาลตําบลนาใน      
เปนไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้      
        1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยหลักเกณฑ์การจาย
เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ
. 2548      
เปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  (พ.ศ
. 2561-2565)  หนาที่  115  ลําดับที่ 3      

สํารองจาย จํานวน 430,000 บาท

        เพื่อจายเปนเงินคาใชจายในกรณีฉุกเฉินหรือมีความจําเปน
เกิดขึ้น หรือ      
ในกรณีที่หนวยงานตางๆ ไมตั้งงบประมาณรายจายไว หรือมีความ
จําเปนตองจาย  หรือตั้งงบประมาณไวแลวแตไมพอจายหรือมีราย
จายที่นอกเหนือไปจากงบประมาณที่ไดรับอนุมัติ ตามความเหมาะ
สมและการอนุมัติใหใชเงินสํารองจายโดยเปนอํานาจอนุมัติของผู
บริหารทองถิ่น ตามระเบียบฯ  ฯลฯ      
เปนไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้      
        1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยวิธีงบประมาณของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ
.2543         
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รายจายตามขอผูกพัน

คาใชจายในการจัดการจราจร จํานวน 10,000 บาท

 เพื่อเปนคาใชจายในการจัดการจราจร  โดยจายเปนคาจัดหา
อุปกรณ์ในสิ่งที่ประชาชนไดรับประโยชน์โดยตรง  ไดแก การจัด
หาเครื่องมือเครื่องใชเกี่ยวกับกิจการจราจร เชน  เครื่องหมาย
จราจร  สัญญาณไฟ แผงกั้น สีตีเสนจราจร ฯลฯ  เปนตน        
เปนไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้      
        1.  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมาก  ที่ มท
  0808.2/ว 3892      
ลงวันที่  28  มิถุนายน  2562  เรื่อง  การตั้งงบประมาณและเบิก
เงินคาใชจายในการจัดจราจร      

คาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย จํานวน 34,650 บาท

       เพื่อจายเปนคาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย ตาม
ขอบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย พ.ศ. 2556
 ขอ 16 (ตามการแกไขขอบังคับ        
ป พ.ศ. 2543) โดยใหตั้งจายในอัตรารอยละเศษหนึ่งสวนหกของ
รายรับจริงในปที่ลวงมา จํานวน 20,744,058.13  บาท  (ไมรวม
เงินกู เงินจายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท) แตทั้งนี้
ไมเกินเจ็ดแสนหาหมื่นบาท          
เปนไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้       
  1.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยรายจายขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น       
เกี่ยวกับคาบํารุงสมาคม พ.ศ. 2555       

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จํานวน 20,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตําบล
นาใน      
เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้      
        1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  มท.  0891.4/ว
  2502  ลงวันที่  20  สิงหาคม  2553  เรื่อง  แนวทางสนับสนุน
การดําเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น      
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เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน 150,000 บาท

        เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
ทองถิ่นหรือพื้นที่      
ไมนอยกวารอยละ 40 กรณีรายไดของ อปท. ไมรวมเงินอุดหนุน
ตั้งแต 6 ถึง 20 ลานบาท        
เปนไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้      
        1.  ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหง
ชาติ  เรื่อง  หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให อปท.ดําเนินงานและ
บริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือ
พื้นที่  ลงวันที่  13  กันยายน  2561      

สงเงินคืนกองทุนเศรษฐกิจชุมชน จํานวน 50,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาชําระหนี้ใหกับกองทุนเศรษฐกิจ
ชุมชน ระดับอําเภอ  กรณีเทศบาล       
ไมสามารถเรียกเก็บได ฯลฯ       
เปนไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้       
        1.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการดําเนินงาน
โครงการเศรษฐกิจชุมชน  พ.ศ. 2541       
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เงินชวยพิเศษ จํานวน 20,000 บาท

        เพื่อจายเปนเงินชวยพิเศษกรณีพนักงานสวนทองถิ่น และ
พนักงานจาง      
ถึงแกความตาย ตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงิน
ป บําเหน็จ      
บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  และหนังสือ
สํานักงาน       
ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 90 ลงวันที่ 25
 ธันวาคม 2560       
เรื่อง ประกาศ ก.จ,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง ประกาศคณะ
กรรมการกลาง      
ขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
การจายเงิน      
ชวยพิเศษ กรณีขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น ผูรับ
บํานาญ ลูกจาง และ      
พนักงานจางถึงแกความตาย พ.ศ. 2560      

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 391,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
สวนทองถิ่น โดยตั้งจายสมทบในอัตรารอยละ 2 ของรายได  ใน
งบประมาณรายจายประจําป 2564  จํานวน 19,547,600
  บาท (ไมรวมรายไดจาก พันธบัตร เงินกู เงินผูมีผูอุทิศใหและเงิน
อุดหนุนทุกประเภท)         
เปนไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้      
        1.  พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทอง
ถิ่น  พ.ศ.  2500      
        2.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยเงินบําเหน็จ
บํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2546      
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