
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลนาเรือง

อําเภอนาเยีย   จังหวัดอุบลราชธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 44,245,600 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 14,461,650 บาท
งบกลาง รวม 14,461,650 บาท

งบกลาง รวม 14,461,650 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 189,882 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมกรณีประสบอันตราย
หรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย   และคลอดบุตร ฯลฯ ตามพระ
ราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533  ในอัตราร้อยละ 5 ของค่า
จ้างพนักงานจ้าง  เงินเพิ่มค่าครองชีพ  ค่าจ้างชั่วคราว  โดยปฏิบัติ
ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต ด่วนที่สุด ที่ มท
 0809.5/ว 9  ลงวันที่  22 มกราคม 2557  และหนังสือสํานัก
งาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81   ลง
วันที่  10 กรกฎาคม 2557 และประกาศคณะกรรมการกลาง
พนักงาน  เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  
 - พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนตามพระราชบัญญัติ
เงินทดแทน  พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 เพื่อ
ให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างที่ประสพอันตราย  เจ็บป่วย ตาย หรือ
สูญหายอันเนื่องมาจากการทํางานให้แก่นายจ้าง   โดยคํานวณใน
อัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างทั้งป (มกราคม – ธันวาคม) ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 7,896,800 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุที่มี
อายุ 60 ปบริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูง
อายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 และได้ขึ้น
ทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้
แล้ว โดยจ่ายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันได เว้นแต่ใน
ส่วนของเงินเพิ่มที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการตาม
ข้อ 18 (2)     แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงิน
สงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ
. 2548   ที่ได้ดําเนินการมาก่อนใช้ฐานข้อมูลจํานวนผู้สูงอายุตาม
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2566  โดยคํานวณจากอัตราเฉลี่ยการเพิ่มขึ้น 3 ป
ย้อนหลัง และข้อมูลจํานวนผู้สูงอายุที่ได้บันทึกในระบบ
สารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจากประกาศบัญชีรายชื่อฯ     โดยดําเนินการจ่ายเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ข้อง เป็นการดําเนินการตามภารกิจถ่ายโอน มาตรา 16 แห่งพระ
ราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ
.2542
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 5,297,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการให้
แก่คนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด ที่ได้แสดงความจํานง
โดยการขอขึ้นทะเบียน เพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว โดยคนพิการที่มีอายุ 18 ป ขึ้นไปได้รับ
เบี้ยความพิการ คนละ 800 บาท ต่อเดือน ตามมติคณะ
รัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 และคนพิการที่มีอายุต่ํา
กว่า 18 ป คนละ 1,000 บาท ต่อเดือน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ 28 (2) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงิน
สงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2548 ที่ได้ดําเนินการจ่ายเงินเบี้ยความพิการ  ให้ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ย
ความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับ
ที่ 2 พ.ศ. 2559 รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เป็นการดําเนิน
การตามภารกิจถ่ายโอน มาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์แก่
ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและ   ทําการวินิจฉัยแล้วและมีความ
เป็นอยู่ยากจนหรือถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถ
ประกอบอาชีพ  เลี้ยงตนเองได้ โดยผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิจะได้รับ
เบี้ยยังชีพคนละ 500 ต่อเดือนครบทั้ง12เดือน เป็นการดําเนินการ
ตามภารกิจถ่ายโอน มาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติแผนและขั้น
ตอนการกระจายอํานายฯ พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
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เงินสํารองจ่าย จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิด
ขึ้น  หรือกรณีการป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัย หรือคาด
ว่าจะเกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนร่วมได้  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2563  ข้อ 19 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที่ มท 0313.4/ว 667 ลงวันที่  12 มีนาคม 2545  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวัน
ที่  15 กรกฎาคม 2559  
 - พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่  6
 มิถุนายน  2559 

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

- จ่ายสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลนาเรือง(สปสช
.)

จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบ
ประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ
. 2561 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565 และประกาศคณะ
กรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์
เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินงานและ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้น
ที่ พ.ศ.2561  ในอัตรา ไม่น้อยกว่าร้อยละ  40  ของค่าบริการ
สาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 2502
 ลงวันที่  20  สิงหาคม  2553
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 607,368 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (กบท.) ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 โดยคํานวณตั้งจ่ายในอัตราร้อย
ละ 3  ของประมาณการรายรับทุกประเภทประจําป และมิให้นํา
รายรับประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุนมา
รวมคํานวณ
- พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2500 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบําเหน็จข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563
- กฎกระทรวงการหักเงินจากประมาณการรายรับในงบประมาณ
รายจ่ายประจําป สมบทเข้าเป็นกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563
- หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 22  ลงวันที่  23  พฤศจิกายน  2564
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 10,379,838 บาท

งบบุคลากร รวม 7,169,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 695,520 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรีตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภา
เทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการเทศ
บาล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 และ
หนังสือต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  แยกรายละเอียด ดังนี้ 
    (1) เงินเดือน ของนายกเทศมนตรี จํานวน 1 คน ในอัตราเดือน
ละ 27,600.- บาท    
    (2) เงินเดือน รองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 คน ในอัตราเดือน
ละ 15,180.- บาท

ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง ของนายก
เทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบ
แทนอย่างอื่น ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี  ประธาน
สภาเทศบาล  รองประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการเทศบาล พ.ศ
. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 และหนังสือสั่งการ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องแยกรายละเอียด ดังนี้  
    (1) เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรี  จํานวน 1
 คน  ในอัตราเดือนละ  4,000.- บาท 
    (2) เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งรองนายก
เทศมนตรี จํานวน 2 คน ในอัตราเดือนละ 3,000.- บาท
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ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรี และรอง
นายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
เดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาล  รอง
ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายก
เทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุม
กรรมการเทศบาล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2557 และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง แยกรายละเอียดดัง
นี้ 
    (1) เงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี จํานวน 1 คน  ใน
อัตราเดือนละ  4,000.- บาท 
    (2) เงินค่าตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรี จํานวน 2
 คน ในอัตราเดือนละ 3,000.- บาท

ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

จํานวน 198,720 บาท

- เพื่อจ่ายเป็น เงินค่าตอบแทนเลขานุการ / ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงิน
ค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาล  รอง
ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายก
เทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุม
กรรมการเทศบาล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2557 และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องแยกรายละเอียดดังนี้
    (1) เงินค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายก
เทศมนตรี จํานวน 1 คน ในอัตราเดือนละ  9,660.- บาท
    (2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี จํานวน 1 คน ในอัตราเดือนละ 6,900.- บาท
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ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จํานวน 1,490,400 บาท

- เพื่อจ่ายเป็น เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล ประธาน
สภา รองประธานสภา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
เดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ของนายก
เทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาล  รอง
ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายก
เทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุม
กรรมการเทศบาล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2557 และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องแยกรายละเอียดดังนี้
    (1) เงินค่าตอบแทนรายเดือนประธานสภาเทศบาล จํานวน 1
 คน  ในอัตราเดือนละ  15,180.- บาท 
    (2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนรองประธานสภาฯ จํานวน 1
 คน ในอัตราเดือนละ  12,420.- บาท
    (3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 10
 คน ในอัตราเดือนละ  9,660.- บาท
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,544,660 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 2,609,940 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ให้แก่
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย
    - ปลัดเทศบาลตําบลนาเรือง (นักบริหารท้องถิ่น ระดับกลาง)
    - หัวหน้าสํานักปลัด (อํานวยการท้องถิ่น ระดับต้น)
    - นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
    - นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ
    - นิติกรปฏิบัติการ
    - นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
    - เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
    - เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
- ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
อุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอนแทนอื่น ฉบับที่ 5 ลง
วันที่  7  มีนาคม  2559 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผน
อัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2564 – 2566) และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึงปัจจุบัน
- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม  2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 176,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งรายเดือนของผู้ดํารงตําแหน่ง
บริหาร อํานวยการ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดอุบลราชธานี   เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อื่น   ฉบับที่ 2  ลงวันที่  30  มีนาคม  2559 และ พระราช
บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  จํานวน
อัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2564-
2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)
 - หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,641,120 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน
ทั่วไป ประกอบด้วย
 - ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 - ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
 - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
 - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 2 อัตรา
 - คนงานตกแต่งสวน
 - พนักงานขับรถยนต์ จํานวน 3 อัตรา
 - ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
อุบลราชธานี เรื่อง การกําหนดอัตราจ้างและการให้ลูกจ้างของ
เทศบาลได้รับค่าจ้าง ฉบับที่ 4 ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558
 จํานวน 10 อัตรา ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบ
ประมาณ 2564 – 2566) และที่ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
 - หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่  30 ธันวาคม  2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 117,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงาน
จ้าง ประกอบด้วย
 - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
 - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 - คนงานตกแต่งสวน
 - พนักงานขับรถยนต์ จํานวน 3 อัตรา
 - ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 
 - ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ฉบับที่ 4 ลงวันที่  19  สิงหาคม 2558
 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จํานวน 6 อัตรา ตามที่ปรากฏในแผนอัตรา
กําลังสามป (ปงบประมาณ 2564 – 2566) และแก้ไขเพิ่มเติม
 - หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่  30 ธันวาคม  2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
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งบดําเนินงาน รวม 1,761,838 บาท
ค่าตอบแทน รวม 117,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 40,000 บาท

- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
 1. เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นกรณีพิเศษสําหรับ
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
 2. เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการคัดเลือก สอบคัด
เลือก พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น
 3. เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการ
แต่งตั้งให้มีหน้าที่ในการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อหรือจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 4. เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอื่นๆ 
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่าย ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่าย
ได้ พ.ศ. 2559
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดประโยชน์ตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปแก่
พนักงานท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2557
 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2850
 ลงวันที่  12  กันยายน  2561
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่
นอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559
 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที่  17  พฤศจิกายน  2559

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 72,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลตามสิทธิ์ที่จะได้
รับ ตาม
 1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
 2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวัน
ที่  12  ตุลาคม  2559  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการ
เบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น

วันที่พิมพ์ : 26/9/2565  14:52:55 หน้า : 13/139



ค่าใช้สอย รวม 909,838 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 569,838 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ เช่น ค่า
ธรรมเนียมต่างๆ , ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามคํา
พิพากษา, ค่าเช่าทรัพย์สิน,ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ, ค่าถ่าย
เอกสาร, ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าเล่มหนังสือ
    - ค่าจ้างเหมาบริการแม่บ้าน จํานวน 2 คน ๆละ 7,000
.- บาท ต่อเดือน
    - ค่าจ้างเหมาบริการช่วยเหลืองานพัฒนาชุมชน จํานวน 1
 คน เดือนละ 7,000.- บาท
    - ค่าจ้างเหมาบริการคนงานตัดหญ้าทําความสะอาด จํานวน 1
 คน เดือนละ 7,000.- บาท
    - ค่าจ้างเหมาบริการช่วยงานธุรการ จํานวน 1 คน เดือน
ละ 7,000.- บาท
    - ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จํานวน 1 คน เดือน
ละ 7,000.- บาท
    - ค่าจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากภายในหรือภาย
นอกพื้นที่จังหวัดเป็หน่วยสํารวจ การสํารวจและประเมินความพึง
พอใจ จํานวน 30,000.- บาท
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่ายประจําปขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น  และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวัน
ที่  10  กรกฎาคม  2563  เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายการบริหาร
งานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวัน
ที่  10  กรกฎาคม  2563
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
อาหาร ค่า เช่าห้องประชุม ค่าดอกไม้ ค่าตกแต่งสถานที่
ประชุม รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับการประชุม
ราชการ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ ของเทศบาลตําบลนา
เรือง เช่น การประชุมราชการภายในหน่วยงานประจําเดือน การ
ประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานที่ได้รับ
การแต่งตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการของกระทรวง
มหาดไทย คําสั่งของเทศบาลตําบลนาเรือง การประชุมสภา
เทศบาลหรือการประชุมคณะกรรมการที่สภาเทศบาลตั้งขึ้น การ
ประชุมราชการทางไกลผ่านดาวเทียม รวมถึงการประชุมกรณี
อื่นๆ ที่จําเป็นในการในการปฏิบัติหน้าที่ และเพื่อจ่ายเป็นค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร สําหรับกรณีหน่วยงานอื่นหรือ
บุคคลอื่นเข้าดูงาน เยี่ยมชมเทศบาล หรือกรณีตรวจเยี่ยม หรือ
ตรวจราชการ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายการบริหาร
งานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 0766 ลงวันที่  5
  กุมภาพันธ์  2563

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าที่พัก ค่าที่จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่า
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน เป็นต้น
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ. 2561
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ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 110,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น รถยนต์
ส่วนกลาง รถบรรทุกน้ํา รถบรรทุกขยะ เครื่องตัดหญ้า เครื่องพ่น
หมอกควัน เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่อง
พิมพ์ เครื่องปรับอากาศ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ
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ค่าวัสดุ รวม 380,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุสํานักงาน ได้แก่
    (1) วัสดุคงทน เช่น  หนังสือ  เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก  เครื่อง
เจาะกระดาษขนาดเล็ก   ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก  ไม้บรรทัด
เหล็ก   กรรไกร   เก้าอี้พลาสติก  ตรายาง ที่ถูพื้น ตะแกรงวาง
เอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ พระ
บรมฉายาลักษณ์ แผ่นป้ายชื่อสํานักงาน มู่ลี่ ม่านปรับ
แสง พรม นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูป
จําลอง กระเปา ตราชั่งขนาดเล็ก ผ้าใบติดตั้งในสํานักงาน ผ้าใบ
เต้นท์ขนาดใหญ่ ตู้ยาสามัญประจําบ้าน แผงกั้นห้องแบบรื้อถอน
ได้ ฯลฯ เป็นต้น
    (2) วัสดุสิ้น
เปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก น้ําหมึกปริ้นท์ เทป พี วี ซี แบบใส ไม้บรรทัด คลิป ตัวเย็บ
กระดาษ เข็มหมุด แฟ้ม สมุดประวัติข้าราชการ น้ําดื่มสําหรับ
บริการประชาชนในสํานักงาน พวงมาลัย พวงมาลา พาน
พุ่ม กรวยดอกไม้ ฯลฯ เป็นต้น
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตาม
กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  ได้แก่
    (1) วัสดุคงทน เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ํา จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจก
เงา โอ่งน้ํา ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบด
อาหาร ฯลฯ เป็นต้น
    (2) วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ผงซักฟอก สบู่ น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม้
กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ น้ํา
จืดที่ซื้อจากเอกชน หัวดูดตะกอนสระว่ายน้ํา อาหาร
เสริม (นม) อาหารสําเร็จรูป ฯลฯ เป็นต้น
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือตาม
กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง     

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  ได้แก่
    (1) วัสดุคงทน  เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจปาก
ตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัตช์  ล็อคพวง
มาลัย ฯลฯ เป็นต้น
    (2) วัสดุสิ้นเปลือง  เช่น ยางรถยนต์ น้ํามันเบรก น็อตและ
สกรู สายไมค์ เพลา ฟล์มกรองแสง น้ํากลั่น ฯลฯ เป็นต้น
    (3) วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น เบาะรถยนต์ เครื่อง
ยนต์ (อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช  พวงมาลัย สายพานใบ
พัด หม้อน้ํา หัวเทียน แบตเตอรี่ จานจ่าย ล้อ ถังน้ํามัน ไฟ
หน้า ไฟเบรก กระจกมองข้างรถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขด
นิรภัย สายไฮดรอลิค ฯลฯ เป็นต้น
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือตาม
กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง     

วันที่พิมพ์ : 26/9/2565  14:52:55 หน้า : 18/139



วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 240,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ได้แก่
    (1) วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ แก๊สหุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง ถ่าน ก๊าซ น้ํามันเกียร์ น้ํามันหล่อลื่น ฯลฯ เป็นต้น
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือตาม
กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  ได้แก่
    (1) วัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เป็นต้น
    (2) วัสดุสิ้นเปลือง  เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล  เทปบันทึก
ข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์ ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล  ฯลฯ
 เป็นต้น
    (3) วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น หน่วยประมวล
ผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงป้อนอักขระ
หรือแป้นพิมพ์  เมนบอร์ด เมมโมรี่ซิป คัตซี
ทฟดเตอร์ เมาส์ เครื่องกระจายสัญญาณ ฯลฯ เป็นต้น 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือตาม
กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 355,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายค่าไฟฟ้าในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่
ต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ  ค่าภาษี ในกิจการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
    - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
 (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
 (2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําป
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือตามกฎหมาย ระเบียบ หรือ
หนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 (3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่  22  มีนาคม  2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปในการลักษณะ
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าโทรศัพท์ และค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมถึงค่าใช้จ่าย
เพื่อให้มาซึ่งบริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้
บริการ เช่น การเช่าเครื่องค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบํารุงคู่สาย
โทรศัพท์ ฯลฯ ในกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
 (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
 (2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําป
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือตามกฎหมาย ระเบียบ หรือ
หนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
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ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจ่ายค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ , ค่าดวงตราไปรษณียากร , ค่า
เช่าตู้ไปรษณีย์ , ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  ในกิจการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
 (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
 (2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําป
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือตามกฎหมาย ระเบียบ หรือ
หนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 140,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  เช่น  ค่า
โทรภาพ (โทรสาร)  ค่าเทเลกซ์  ค่าวิทยุสื่อสาร  ค่าสื่อสารผ่าน
ดาวเทียม  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตรวมถึงอิน
เทอร์เน็ตการ์ดและ ค่าสื่อสารอื่นๆ  เช่น  ค่าเคเบิ้ลทีวี  ค่าเช่าช่อง
สัญญาณดาวเทียม  เป็นต้น  และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่าย
เพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้
บริการ ค่าต่อสัญญาณ จีพีเอส(1 ครั้ง/ป)
    - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
 (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
 (2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําป
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือตามกฎหมาย ระเบียบ หรือ
หนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จํานวน 8,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเช่าพื้นที่เว็บไซด์และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยว
ข้อง(ระบบ CLOUD,HOSTING) และให้หมายความรวมถึงค่าใช้
จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการ
ใช้บริการ
    - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
 (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
 (2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําป
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือตามกฎหมาย ระเบียบ หรือ
หนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
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งบลงทุน รวม 1,448,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,448,700 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน จํานวน 74,700 บาท

- เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง (ราคา
รวมค่าติดตั้ง) ขนาด 24,000 บีทียู  จํานวน 3 เครื่อง
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
1) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไม่ต่ํากว่า 24,000 บีทียู
2) ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็น ขนาด
ไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วย
ส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
5) มีความหน่วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์
6) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
    (1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตซ์ 1 ตัว สาย
ไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร
เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบ
ประมาณ 1 สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2564 หน้า 24 รายการ
ที่ 10.6.3 และ หน้า 80 - 81 รายการที่ 10.6 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931
 ลงวันที่  15  พฤษภาคม 2562
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ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

จัดรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จํานวน 1,358,000 บาท

- เพื่อจัดซื้อรถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง ปริมาตรกระบอก
สูบไม่ต่ํากว่า 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ํากว่า 90
 กิโลวัตต์ จํานวน 1 คัน
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
1. มีคอนโซลหลังคนขับ ปูพื้น และกรุผนังโดยรอบ แยกที่นั่ง
2. เป็นรถโดยสารหลังคาสูง
3. มีพนักงานพิงสามารถปรับเอน นอนได้หลายระดับ
4. เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ พิล์มกรองแสง และพ่นกันสนม
เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบ
ประมาณ 1 สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2564 หน้า 14 รายการ
ที่ 8.4 และ หน้า 73 รายการที่ 8.4
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931
 ลงวันที่  15  พฤษภาคม 2562
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 16,000 บาท

- เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานสํานัก
งาน จํานวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกน
หลัก (2 Core) และ 4 แกนเสมือน (4 Thread) และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวล
ผล (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 3.5 GHz จํานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่
น้อยกว่า 4 MB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่
น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 250 GB จํานวน 1 หน่วย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel 
และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง
- มีช่องต่อแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า แบบติดตั้งภาย
ใน (Internal) หรือภายนอก (External) จํานวนไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) 
และ Bluetooth
เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธ้นวาคม 2564
 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 หน้า 8 รายการที่ 11
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931
 ลงวันที่  15  พฤษภาคม 2562
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 541,880 บาท
งบบุคลากร รวม 389,280 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 389,280 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 389,280 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ให้แก่
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้แก่  นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนชํานาญการ 
- ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
อุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอนแทนอื่น ฉบับที่ 5 ลง
วันที่  7  มีนาคม  2559 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผน
อัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2564 – 2566) และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึงปัจจุบัน
- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม  2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
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งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 100,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
    1. เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นกรณีพิเศษสําหรับ
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
    2. เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการคัดเลือก สอบคัด
เลือก พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น
    3. เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับ
การแต่งตั้งให้มีหน้าที่ในการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อหรือจัด
จ้างและการบริหารพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
    4. เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอื่นๆ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่าย ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่าย
ได้ พ.ศ. 2559
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดประโยชน์ตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปแก่
พนักงานท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2557
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2850
 ลงวันที่  12  กันยายน  2561
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่
นอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที่  17  พฤศจิกายน  2559

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลตามสิทธิ์ที่จะได้
รับ ตาม
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวัน
ที่  12  ตุลาคม  2559  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการ
เบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
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ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร สําหรับหน่วย
งานอื่นหรือบุคคลภายนอกเข้าดูงานหรือเยี่ยมชมองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หรือตรวจเยี่ยมหรือตรวจราชการ การแถลงข่าวของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือ
คณะบุคคล ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะ
กรรมการหรืออนุกรรมการ เช่น การจัดประชุมคณะกรรมการแผน
พัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น การ
ประชุมประชาคมท้องถิ่น หรือคณะทํางานต่างๆ ที่ได้รับการแต่ง
ตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ
ของกระทรวงมหาดไทยหรือประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
- เพื่อจ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี พระราชพิธี หรือวันสําคัญของ
ชาติ ค่ากิจกรรมต่างๆ ตามนโยบายและคําสั่งของ
อําเภอ จังหวัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวง
มหาดไทย รัฐบาล หรือตามภารกิจอํานาจหน้าที่
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายการบริหาร
งานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าที่พัก ค่าที่จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่า
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน เป็นต้น
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ. 2561
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ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน

งบลงทุน รวม 2,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,600 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา จํานวน 2,600 บาท

- เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาดดํา จํานวน 1
 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 x 600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์กระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อ
นาที (ppm)
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกําหนดขนาด
ของกระดาษเองได้
เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน 
ธันวาคม 2564 ประกาศ ณ วันที่  30  ธันวาคม 2564 หน้า 20
 รายการที่ 44
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931
 ลงวันที่  15  พฤษภาคม 2562
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,829,260 บาท
งบบุคลากร รวม 2,397,360 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,397,360 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,348,680 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ให้
แก่ ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย
    - ผู้อํานวยการกองคลัง (อํานวยการท้องถิ่น ระดับต้น)
    - นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ
    - เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
    - เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
    - เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
- ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
อุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงิน
เดือน และวิธีจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น ฉบับที่ 5
 ลงวันที่  7  มีนาคม  2559 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
งานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวนตามที่ปรากฏในแผน
อัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2564 – 2566) และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึงปัจจุบัน
- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 21,300 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้อง
ถิ่น ประกอบด้วย
    - เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
    - เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
จํานวนอัตราที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบ
ประมาณ 2564 – 2566) และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ตาม
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์การให้
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินค่าตอบแทนนอก
เหนือจากเงินเดือน ลงวันที่  22 เมษายน  2547 และหนังสือ
สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 28 ลงวัน
ที่  16  กุมภาพันธ์  2548  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิก
จ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน การกําหนดให้ข้า
ราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไป ได้รับเงินเดือน
ค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจําตําแหน่ง และ
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว
- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งรายเดือนของผู้ดํารงตําแหน่ง
บริหาร อํานวยการ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น ฉบับ
ที่ 2 ลงวันที่  30  มีนาคม  2559 และพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวนตามอัตราที่
ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2564 – 2566) 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
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ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 326,880 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจําและเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ประจํา ให้แก่ นักวิชาการเงินและบัญชี ตาม (แนบท้ายประกาศ ก
.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้าง
และการให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่า
จ้าง (ฉบับที่ 5) จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสาม
ป (ปงบประมาณ 2564 – 2566) และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- หนังสือ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 8 ลงวันที่  17
  เมษายน  2561

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 640,440 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน
จ้างทั่วไป ประกอบด้วย
 - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 2 อัตรา
 - ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
อุบลราชธานี เรื่อง การกําหนดอัตราจ้างและการให้ลูกจ้างของ
เทศบาลได้รับค่าจ้าง ฉบับที่ 4 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
 จํานวน 4 อัตรา ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบ
ประมาณ 2564 – 2566) และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
 - หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารบุคคลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 18,060 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพของพนักงานจ้าง ประกอบด้วย
    - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
    - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 2 อัตรา
    - ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2542 ประกาศคณะกรรการกลางพนักงาน
เทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ฉบับที่ 4 ลง
วันที่  19  สิงหาคม  2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จํานวน 3
 อัตรา ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบ
ประมาณ 2564 – 2566) และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
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งบดําเนินงาน รวม 396,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 125,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
    1. เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นกรณีพิเศษสําหรับ
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
    2. เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการคัดเลือก สอบคัด
เลือก พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น
    3. เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับ
การแต่งตั้งให้มีหน้าที่ในการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อหรือจัด
จ้างและการบริหารพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
    4. เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอื่นๆ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่าย ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่าย
ได้ พ.ศ. 2559
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดประโยชน์ตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปแก่
พนักงานท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2557
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2850
 ลงวันที่  12  กันยายน  2561
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่
นอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที่  17  พฤศจิกายน  2559

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลตามสิทธิ์ที่จะได้
รับ ตาม
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวัน
ที่  12  ตุลาคม  2559  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการ
เบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 45,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ พนักงาน
เทศบาลและลูกจ้างประจํา ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ
. 2549  
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และค่าเล่าเรียน  
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013  ลงวันที่ 18
 กุมภาพันธ์ 2559  เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตร  
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9
 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและ
ค่าเล่าเรียน หรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
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ค่าใช้สอย รวม 211,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 116,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ เช่น ค่า
ธรรมเนียมต่างๆ , ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามคํา
พิพากษา, ค่าเช่าทรัพย์สิน,ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ, ค่าถ่าย
เอกสาร, ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าเล่มหนังสือ
    - ค่าจ้างเหมาบริการช่วยงานจัดเก็บรายได้ จํานวน 1
 คน เดือนละ 7,000.- บาท
    - ค่าจ้างเหมาบริการทําความสะอาดตลาด จํานวน 1 คน เดือน
ละ 1,000.- บาท
    - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่ายประจําปขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว
 4044 ลงวันที่  10  กรกฎาคม  2563  เรื่อง หลักเกณฑ์การ
ดําเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายการบริหาร
งานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวัน
ที่  10  กรกฎาคม  2563

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าที่พัก ค่าที่จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่า
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน เป็นต้น
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ. 2561
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ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยระบบ
สารสนเทศ

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินด้วยระบบสารสนเทศ ประกอบด้วยค่าจ้างเหมา
จัดทําโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยระบบ
ภูมิศาสตร์สารสนเทศ
- พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง พ.ศ. 2562
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดําเนินการตามพระราช
บัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 4522 ลงวันที่  11
  สิงหาคม 2558
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 0107 ลงวันที่  8
  มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้า 343
  ลําดับที่ 2
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โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดเก็บภาษี เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่าย
ในการดําเนินโครงการ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้
- พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง พ.ศ. 2562
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดําเนินการตามพระราช
บัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 4522 ลงวันที่  11
  สิงหาคม 2558
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 0107 ลงวันที่  8
  มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้า 343
  ลําดับที่ 1

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องปรับอากาศ  ฯลฯ
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ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุสํานักงาน ได้แก่
    (1) วัสดุคงทน เช่น  หนังสือ  เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก  เครื่อง
เจาะกระดาษขนาดเล็ก   ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก  ไม้บรรทัด
เหล็ก   กรรไกร   เก้าอี้พลาสติก  ตรายาง ที่ถูพื้น ตะแกรงวาง
เอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ พระ
บรมฉายาลักษณ์ แผ่นป้ายชื่อสํานักงาน มู่ลี่ ม่านปรับ
แสง พรม นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรม
จําลอง กระเปา ตราชั่งขนาดเล็ก ผ้าใบติดตั้งในสํานักงาน ผ้าใบ
เต้นท์ขนาดใหญ่ ตู้ยาสามัญประจําบ้าน แผงกั้นห้องแบบรื้อถอน
ได้ ฯลฯ เป็นต้น
    (2) วัสดุสิ้น
เปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก น้ําหมึกปริ้นท์ เทป พี วี ซี แบบใส ไม้บรรทัด คลิป ตัวเย็บ
กระดาษ เข็มหมุด แฟ้ม สมุดประวัติข้าราชการ น้ําดื่มสําหรับ
บริการประชาชนในสํานักงาน พวงมาลัย พวงมาลา พาน
พุ่ม กรวยดอกไม้ ฯลฯ เป็นต้น
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  ได้แก่
    (1) วัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เป็นต้น
    (2) วัสดุสิ้นเปลือง  เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล  เทปบันทึก
ข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์ ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล  ฯลฯ
 เป็นต้น
   (3) วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น หน่วยประมวล
ผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงป้อนอักขระ
หรือแป้นพิมพ์  เมนบอร์ด เมมโมรี่ซิป คัตซี
ทฟดเตอร์ เมาส์ เครื่องกระจายสัญญาณ ฯลฯ เป็นต้น 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือตาม
กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ , ค่าดวงตราไปรษณียากร , ค่า
เช่าตู้ไปรษณีย์ , ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  ในกิจการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
 (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
 (2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําป
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือตามกฎหมาย ระเบียบ หรือ
หนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
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งบลงทุน รวม 35,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 35,900 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 11,400 บาท

- เพื่อจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 2 หลัง
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
1) มีมือจับชนิดบิด
2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น
3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบ
ประมาณ 1 สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2564
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931
 ลงวันที่  15  พฤษภาคม 2562
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 17,000 บาท

- เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1
 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
หลัก (4 Core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องการใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4 GHz จํานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่
น้อยกว่า 4 MB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 250 GB จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย
เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564
 ประกาศ ณ วันที่  30  ธันวาคม 2564 หน้า 4 รายการที่ 6
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931
 ลงวันที่  15  พฤษภาคม 2562
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จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์

จํานวน 7,500 บาท

- เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Priter) จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier 
และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อย
กว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพ ต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อย
กว่า 1,200 x 600 หรือ 600 x 1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกําหนดขนาด
ของกระดาษเองได้
เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564
 ประกาศ ณ วันที่  30  ธันวาคม 2564 หน้า 22 รายการที่ 50
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931
 ลงวันที่  15  พฤษภาคม 2562
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 258,240 บาท
งบบุคลากร รวม 194,640 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 194,640 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 194,640 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ให้แก่
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้แก่ นักวิชาการตรวจสอบ
ภายในปฏิบัติการ 
 - ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
อุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอนแทนอื่น ฉบับที่ 5 ลง
วันที่  7  มีนาคม  2559 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผน
อัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2564 – 2566) และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึงปัจจุบัน
 - หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม  2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
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งบดําเนินงาน รวม 45,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
 1. เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นกรณีพิเศษสําหรับ
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
 2. เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการคัดเลือก สอบคัด
เลือก พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น
 3. เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการ
แต่งตั้งให้มีหน้าที่ในการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อหรือจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 4. เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอื่นๆ 
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่าย ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่าย
ได้ พ.ศ. 2559
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดประโยชน์ตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปแก่
พนักงานท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2557
 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2850
 ลงวันที่  12  กันยายน  2561
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ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าที่พัก ค่าที่จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่า
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน เป็นต้น
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ. 2561

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน
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ค่าวัสดุ รวม 5,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุสํานักงาน ได้แก่
(1) วัสดุคงทน เช่น  หนังสือ  เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก  เครื่องเจาะ
กระดาษขนาดเล็ก   ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก  ไม้บรรทัด
เหล็ก   กรรไกร   เก้าอี้พลาสติก  ตรายาง ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอ
การ เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ พระ
บรมฉายาลักษณ์ แผ่นป้ายชื่อสํานักงาน มู่ลี่ ม่านปรับ
แสง พรม นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรม
จําลอง กระเปา ตราชั่งขนาดเล็ก ผ้าใบติดตั้งในสํานักงาน ผ้าใบ
เต้นท์ขนาดใหญ่ ตู้ยาสามัญประจําบ้าน แผงกั้นห้องแบบรื้อถอน
ได้ ฯลฯ เป็นต้น
(2) วัสดุสิ้น
เปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก น้ําหมึกปริ้นท์ เทป พี วี ซี แบบใส ไม้บรรทัด คลิป ตัวเย็บ
กระดาษ เข็มหมุด แฟ้ม สมุดประวัติข้าราชการ น้ําดื่มสําหรับ
บริการประชาชนในสํานักงาน พวงมาลัย พวงมาลา พาน
พุ่ม กรวยดอกไม้ ฯลฯ เป็นต้น
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตาม
กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
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งบลงทุน รวม 18,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 18,600 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จํานวน 16,000 บาท

- เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จํานวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกน
หลัก (2 Core) และ 4 แกนเสมือน (4 Thread) และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวล
ผล (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 3.5 GHz จํานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่
น้อยกว่า 4 MB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่
น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 250 GB จํานวน 1 หน่วย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel 
และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า แบบติดตั้งภาย
ใน (Internal) หรือภายนอก (External) จํานวนไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง
เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธ้นวาคม 2564
 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 หน้า 8 รายการที่ 11
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931
 ลงวันที่  15  พฤษภาคม 2562
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จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา จํานวน 2,600 บาท

- จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 x 600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์กระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อ
นาที (ppm)
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกําหนดขนาด
ของกระดาษเองได้
เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน 
ธันวาคม 2564 ประกาศ ณ วันที่  30  ธันวาคม 2564 หน้า 20
 รายการที่ 44
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931
 ลงวันที่  15  พฤษภาคม 2562

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 58,500 บาท

งบลงทุน รวม 58,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 58,500 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อเครื่องกําเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์ จํานวน 58,500 บาท

- เพื่อจัดซื้อเครื่องกําเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์  จํานวน 1
 เครื่อง 
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
1) ขนาด 5 กิโลวัตต์ขึ้นไป เป็นเครื่องยนต์ดีเซล
2) ทุกขนาดที่กําหนดเป็นขนาดกิโลวัตต์ขั้นต่ํา
3) รายละเอียดประกอบเครื่องกําเนิดไฟฟ้าแต่ละชุดมีดังนี้
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 (1) แผงสวิตซ์  1  อัน
 (2) โวลต์มิเตอร์  1  อัน
 (3) แอมมิเตอร์  1  อัน
 (4) หลอดไฟแสงสว่างพร้อมขั้ว  1  ชุด
 (5) สวิตซ์ปด – เปด หลอดไฟ  1  อัน
 (6) คัตเอาต์  1  อัน
 (7) ที่เสียบปลั๊ก  2  จุด
4) คุณสมบัติทางเทคนิคทั่วไป
 (1) ไฟ AC 220 โวลต์  ชนิดยกเดียว  50  เฮิรตซ์ สําหรับเครื่อง
กําเนิดไฟฟ้าขนาดน้อยกว่า 10 กิโลวัตต์
 (2) มีเครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้า
อัตโนมัติ (Automatic Voltage Regulation Control) โดยมี
อัตราการเปลี่ยนแปลง ดังนี้
 - ไม่เกิน +5 , -5 % สําหรับเครื่องกําเนิดไฟฟ้าขนาดน้อยกว่า 5
 กิโลวัตต์
  - ไม่เกิน +2.5 , -2.5 % สําหรับเครื่องกําเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อย
กว่า 5 กิโลวัตต์
 (3) สําหรับเครื่องกําเนิดไฟฟ้าที่มีขนาดไม่น้อยกว่า 5
 กิโลวัตต์ สามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีค่า Power Factor 
ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป
 (4) เครื่องกําเนิดไฟฟ้าทุกขนาดส่งกําลังขับโดย
ตรง (Direct Coupling)
5) ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง
- เป็นไปตามมาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1
 สํานักงบประมาณ เดือนธันวาคม 2564 หน้า 14 ลําดับที่ 7.2
 และหน้า 67 ลําดับที่ 7.2
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 1  หน้า 310 ลําดับที่ 9
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งานเทศกิจ รวม 25,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 25,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 25,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการอบรมพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ เช่น ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้าย เป็น
ต้น ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้า 312
  ลําดับที่ 12

โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมให้ความรู้การ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้าย เป็น
ต้น ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้า 312
  ลําดับที่ 13
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งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 255,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 255,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยการทํางานที่เสียไปให้แก่อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในการปฏิบัติหน้าที่งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยหรือการรักษาความสงบเรียบร้อยตาม
กฎหมาย ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2560
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7271 ลง
วันที่  26  ธันวาคม  2560
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ค่าใช้สอย รวม 190,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการตั้งจุดบริการประชาชน เทศกาลปใหม่  (7 วันอันตราย) จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการตั้งจุดบริการประชาชน
เทศกาลปใหม่ เช่น ค่าจัดซื้อน้ําดื่มบริการประชาชนที่สัญจรไป
มา ค่าจัดซื้อน้ําแข็ง ค่าจัดทําป้ายไวนิล เป็นต้น
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขัน
กีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0804.5/ว 1634 ลงวันที่  22  กันยายน  2557
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 4202 ลงวันที่  25  ธันวาคม  2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3892 ลงวันที่  28
  มิถุนายน 2562
- - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 1123 ลงวันที่  9  เมษายน  2563
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 4024 ลงวันที่  28  ธันวาคม  2563
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 694 ลงวันที่  2  เมษายน 2564
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 3048 ลงวันที่  21  ธันวาคม  2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้า 308
  ลําดับที่ 6
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โครงการตั้งจุดบริการประชาชน เทศกาลสงกรานต์  (7 วันอันตราย) จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการตั้งจุดบริการประชาชน
เทศกาลสงกรานต์ เช่น ค่าจัดซื้อน้ําดื่มบริการประชาชนที่สัญจรไป
มา ค่าจัดซื้อน้ําแข็ง ค่าจัดทําป้ายไวนิล เป็นต้น
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขัน
กีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0804.5/ว 1634 ลงวันที่  22  กันยายน  2557
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 4202 ลงวันที่  25  ธันวาคม  2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3892 ลงวันที่  28
  มิถุนายน 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 1123 ลงวันที่  9  เมษายน  2563
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 4024 ลงวันที่  28  ธันวาคม  2563
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 694 ลงวันที่  2  เมษายน 2564
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 3048 ลงวันที่  21  ธันวาคม  2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้า 309
  ลําดับที่ 7

โครงการเยียวยาช่วยเหลือประชาชน ด้านสาธารณภัย จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อเยียวยาหรือฟื้นฟูประชาชนหลังเกิดสาธารณภ้ย ให้เข้าถึง
ปัจจัยพื้นฐานในการดํารงชีวิตได้ อย่างปกติสุขในสังคม
- พระราชบัญญัติป้องกันแและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 1 หน้า 38 ลําดับที่ 1
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โครงการอบรมฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ/อุปกรณ์การฝึก
ภาคสนาม ค่าอาหารผู้เข้าอบรมและเจ้าหน้าที่ อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ป้ายโครงการ เป็นต้น ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้า 303
 ลําดับที่ 5

ค่าวัสดุ รวม 15,000 บาท
วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง ได้แก่
    (1) วัสดุคงทน เช่น วาล์วน้ําดับเพลิง (เชื่อมกับรถดับเพลิง) ท่อ
สายส่งน้ํา สายดับเพลิง อุปกรณ์ดับไฟป่า (เช่น สายฉีด,ถัง,ไม้ตบ
ไฟ ฯลฯ  เป็นต้น
    (2) วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ เป็น
ต้น
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตาม
กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
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งานจราจร รวม 10,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุจราจร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุจราจร ได้แก่
    (1) วัสดุคงทน เช่น สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุก
เฉิน กรวยจราจร ป้ายเตือน แท่นแบริเออร์ (แบบพลาสติกและ
แบบคอนกรีต) ป้ายไฟหยุดตรวจ แผ่นป้ายจราจร กระจกโค้ง
มน ไฟแวบ กระบองไฟ ฯลฯ  เป็นต้น
    (2) วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ยางชะลอความเร็วรถหรือยาน
พาหนะ สติ๊กเกอร์ติดรถหรือยานพาหนะ ฯลฯ เป็นต้น
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตาม
กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,586,580 บาท

งบบุคลากร รวม 992,880 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 992,880 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 628,740 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ให้แก่
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย
    - ผู้อํานวยการกองการศึกษา (อํานวยการท้องถิ่น ระดับต้น)
    - นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
    - ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
อุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอนแทนอื่น ฉบับที่ 5 ลง
วันที่  7  มีนาคม  2559 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผน
อัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2564 – 2566) และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึงปัจจุบัน
- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม  2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งรายเดือนของผู้ดํารงตําแหน่ง
บริหาร อํานวยการ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดอุบลราชธานี   เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อื่น   ฉบับที่ 2  ลงวันที่  30  มีนาคม  2559 และ พระราช
บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  จํานวน
อัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2564-
2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)
- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 300,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ประกอบด้วย
    - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 2 อัตรา
- ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
อุบลราชธานี เรื่อง การกําหนดอัตราจ้างและการให้ลูกจ้างของ
เทศบาลได้รับค่าจ้าง ฉบับที่ 4 ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558
 จํานวน 2 อัตรา ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบ
ประมาณ 2564 – 2566) และที่ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่  30 ธันวาคม  2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 21,540 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงาน
จ้าง ประกอบด้วย
    - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 2 อัตรา
- ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ฉบับที่ 4 ลง
วันที่  19  สิงหาคม 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จํานวน 2
 อัตรา ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบ
ประมาณ 2564 – 2566) และแก้ไขเพิ่มเติม
- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่  30 ธันวาคม  2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
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งบดําเนินงาน รวม 588,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
    1. เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นกรณีพิเศษสําหรับ
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
    2. เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการคัดเลือก สอบคัด
เลือก พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น
    3. เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับ
การแต่งตั้งให้มีหน้าที่ในการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อหรือจัด
จ้างและการบริหารพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
    4. เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอื่นๆ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่าย ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่าย
ได้ พ.ศ. 2559
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดประโยชน์ตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปแก่
พนักงานท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2557
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2850
 ลงวันที่  12  กันยายน  2561
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่
นอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที่  17  พฤศจิกายน  2559

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ พนักงาน
เทศบาล ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และค่าเล่าเรียน  
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013  ลงวันที่ 18
 กุมภาพันธ์ 2559  เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตร  
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9
 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและ
ค่าเล่าเรียน หรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
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ค่าใช้สอย รวม 471,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 356,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ เช่น ค่า
ธรรมเนียมต่างๆ , ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามคํา
พิพากษา, ค่าเช่าทรัพย์สิน,ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ, ค่าถ่าย
เอกสาร, ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าเล่มหนังสือ
    - ค่าจ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็ก จํานวน 4 คน เดือนละ 7,000
.- บาท 
    - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่ายประจําปขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว
 4044 ลงวันที่  10  กรกฎาคม  2563  เรื่อง หลักเกณฑ์การ
ดําเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายการบริหาร
งานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวัน
ที่  10  กรกฎาคม  2563
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร สําหรับหน่วย
งานอื่นหรือบุคคลภายนอกเข้าดูงานหรือเยี่ยมชมองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หรือตรวจเยี่ยมหรือตรวจราชการ การแถลงข่าวของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือ
คณะบุคคล คณะกรรมการหรืออนุกรรมการ ที่ได้รับการแต่งตั้ง
ตามกฎหมายหรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวง
มหาดไทยหรือประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เพื่อจ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี พระราชพิธี หรือวันสําคัญของ
ชาติ ค่ากิจกรรมต่างๆ ตามนโยบายและคําสั่งของ
อําเภอ จังหวัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวง
มหาดไทย รัฐบาล หรือตามภารกิจอํานาจหน้าที่
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายการบริหาร
งานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าที่พัก ค่าที่จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่า
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน เป็นต้น
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ. 2561

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน
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โครงการวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่า
อาหารเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรม  ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย
โครงการ ค่ารางวัลกิจกรรมต่างๆ เป็นต้น ทุกรายการสามารถถัว
เฉลี่ยได้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขัน
กีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้า 241
  ลําดับที่ 3

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ
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ค่าวัสดุ รวม 67,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุสํานักงาน ได้แก่
    (1) วัสดุคงทน เช่น  หนังสือ  เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก  เครื่อง
เจาะกระดาษขนาดเล็ก   ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก  ไม้บรรทัด
เหล็ก   กรรไกร   เก้าอี้พลาสติก  ตรายาง ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอ
การ เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ พระ
บรมฉายาลักษณ์ แผ่นป้ายชื่อสํานักงาน มู่ลี่ ม่านปรับ
แสง พรม นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรม
จําลอง กระเปา ตราชั่งขนาดเล็ก ผ้าใบติดตั้งในสํานักงาน ผ้าใบ
เต้นท์ขนาดใหญ่ ตู้ยาสามัญประจําบ้าน แผงกั้นห้องแบบรื้อถอน
ได้ ฯลฯ เป็นต้น
    (2) วัสดุสิ้น
เปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก น้ําหมึกปริ้นท์ เทป พี วี ซี แบบใส ไม้บรรทัด คลิป ตัวเย็บ
กระดาษ เข็มหมุด แฟ้ม สมุดประวัติข้าราชการ น้ําดื่มสําหรับ
บริการประชาชนในสํานักงาน พวงมาลัย พวงมาลา พาน
พุ่ม กรวยดอกไม้ ฯลฯ เป็นต้น
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตาม
กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
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วัสดุกีฬา จํานวน 27,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬา  ได้แก่
    (1) วัสดุคงทน เช่น ห่วงยาง ไม้ตีปงปอง ไม้แบดมินตัน ไม้
เทนนิส เชือกกระโดด ดาบสองมือ ตะกร้าหวายแชร์บอล นาฬิกา
จับเวลา นวม ลูกทุ่มน้ําหนัก เสาตาข่าย เช่น เสาตาข่าย
ตะกร้อ เสาตาข่ายวอลเลย์บอล ห่วงบาสเก็ตบอลเหล็ก กระดาน
แสดงผลการแข่งขัน ลูกเปตอง เบาะมวยปล้ํา ฯลฯ เป็นต้น
    (2) วัสดุสิ้นเปลือง  เช่น ตาข่ายกีฬา เช่น ตาข่าย
ตะกร้อ วอลเลย์บอล เป็นต้น ลูกปงปอง ลูกแบดมินตัน ลูก
เทนนิส ลูกฟุตบอล ลูกแชร์บอล แผ่นโยคะ ตะกร้อ นกหวีด ฯลฯ
 เป็ฯต้น 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือตาม
กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  ได้แก่
    (1) วัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เป็นต้น
    (2) วัสดุสิ้นเปลือง  เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล  เทปบันทึก
ข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์ ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล  ฯลฯ
 เป็นต้น
    (3) วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น หน่วยประมวล
ผล ฮาร์ดดิสก์ไดนร์ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงป้อนอักขระ
หรือแป้นพิมพ์  เมนบอร์ด เมมโมรี่ซิป คัตซี
ทฟดเตอร์ เมาส์ เครื่องกระจายสัญญาณ ฯลฯ เป็นต้น 
  - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือตาม
กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
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งบลงทุน รวม 5,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 5,700 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 5,700 บาท

- เพื่อจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 1 หลัง
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
1) มีมือจับชนิดบิด
2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น
3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบ
ประมาณ 1 สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2564
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931
 ลงวันที่  15  พฤษภาคม 2562

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 7,855,492 บาท
งบบุคลากร รวม 2,963,100 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,963,100 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 2,059,500 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ให้แก่
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย
    - ครูเทศบาล จํานวน 6 อัตรา
    - ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
อุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอนแทนอื่น ฉบับที่ 5 ลง
วันที่  7  มีนาคม  2559 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผน
อัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2564 – 2566) และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึงปัจจุบัน
    - หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม  2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
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เงินวิทยฐานะ จํานวน 218,400 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษาของท้องถิ่น โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้จํานวน 12
 เดือน ประกอบด้วย
    - ครูชํานาญการ  จํานวน 3 อัตราๆละ 3,500.- บาท ต่อเดือน
    - ครูชํานาญการพิเศษ  จํานวน  2  อัตราๆละ 5,600.- ต่อ
เดือน
- ตามพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจํา
ตําแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2
) พ.ศ. 2554 และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.9/ว 7 ลงวันที่  4  กรกฎาคม  2554
- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 673,200 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน
ทั่วไป ประกอบด้วย
 - ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน 1  อัตรา
 - ครูผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)  จํานวน  1  อัตรา
 - ครูผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) จํานวน  2  อัตรา
- ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
อุบลราชธานี เรื่อง การกําหนดอัตราจ้างและการให้ลูกจ้างของ
เทศบาลได้รับค่าจ้าง ฉบับที่ 4 ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558
 จํานวน 4 อัตรา ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบ
ประมาณ 2564 – 2566) และที่ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่  30 ธันวาคม  2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงาน
จ้าง ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2542 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ฉบับที่ 4 ลง
วันที่  19  สิงหาคม 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จํานวน  2
  อัตรา ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบ
ประมาณ 2564 – 2566) และแก้ไขเพิ่มเติม
- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่  30 ธันวาคม  2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

งบดําเนินงาน รวม 2,620,192 บาท
ค่าตอบแทน รวม 34,800 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่
นอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที่  17  พฤศจิกายน  2559
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 29,800 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ พนักงาน
เทศบาล ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และค่าเล่าเรียน  
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013  ลงวันที่ 18
 กุมภาพันธ์ 2559  เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตร  
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9
 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและ
ค่าเล่าเรียน หรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
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ค่าใช้สอย รวม 1,220,875 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร สําหรับหน่วย
งานอื่นหรือบุคคลภายนอกเข้าดูงานหรือเยี่ยมชมองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หรือตรวจเยี่ยมหรือตรวจราชการ การแถลงข่าวของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การมอบเงินหรือสิ่งของให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล คณะกรรมการหรืออนุกรรมการ ที่ได้รับการแต่งตั้งตาม
กฎหมายหรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวง
มหาดไทยหรือประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เพื่อจ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี พระราชพิธี หรือวันสําคัญของ
ชาติ ค่ากิจกรรมต่างๆ ตามนโยบายและคําสั่งของ
อําเภอ จังหวัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวง
มหาดไทย รัฐบาล หรือตามภารกิจอํานาจหน้าที่
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายการบริหาร
งานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการกิน กอด เล่น เล่า เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการทัศนศึกษาดูงานแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานที่ ประกอบด้วย  ค่าวิทยากร  ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่าง ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น ทุกรายการ
สามารถถัวเฉลี่ยได้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขัน
กีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้า 284
  ลําดับที่ 47
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โครงการทัศนศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการทัศนศึกษาดูงานแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานที่ ประกอบด้วย  ค่าจ้างเหมารถ ค่าอาหาร ค่า
ป้ายโครงการ ค่าบัตรเข้าชม เป็นต้น ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ย
ได้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขัน
กีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้า 242
  ลําดับที่ 4

โครงการเสริมสร้างพัฒนาการด้านสติปัญญา อารมณ์และคุณธรรม
สําหรับเด็กปฐมวัย

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเสริมสร้างสําหรับเด็ก
พัฒนาการด้านสติปัญญา อารมณ์ และคุณธรรมสําหรับเด็ก
ปฐมวัย ประกอบด้วย  ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่า
ป้ายโครงการ เป็นต้น ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขัน
กีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้า 240
  ลําดับที่ 2
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สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านแก้งยาง

จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านแก้งยาง จํานวน 15 คนๆละ 1,700
.- บาท จํานวน 25,500.- บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการ
จ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5061
ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 266 
ลําดับที่ 28

สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านนาเรือง

จํานวน 78,200 บาท

- เพื่อสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านนาเรือง จํานวน 46 คนๆละ 1,700
.- บาท จํานวน 78,200.- บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการ
จ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5061
ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 263 
ลําดับที่ 25

วันที่พิมพ์ : 26/9/2565  14:52:56 หน้า : 75/139



สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านโนนงาม

จํานวน 57,800 บาท

- เพื่อสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านโนนงาม จํานวน 34 คนๆละ 1,700
.- บาท จํานวน 57,800.- บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการ
จ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5061
ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 265
ลําดับที่ 27

สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหินลาด

จํานวน 85,000 บาท

- เพื่อสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านหินลาด จํานวน 50 คนๆละ 1,700
.- บาท จํานวน 85,000.- บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการ
จ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5061
ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 264 
ลําดับที่ 26
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สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก้งยาง

จํานวน 77,175 บาท

- เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก้งยาง
จํานวน 15 คนๆ ละ 21 บาท จํานวน 245 วัน เป็นเงิน  77,175.-
บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการ
จ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5061
ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้า 256
ลําดับที่ 18

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเรือง

จํานวน 236,670 บาท

- เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเรือง
จํานวน 46 คนๆ ละ 21 บาท จํานวน 245 วัน เป็นเงิน 236,670
.-บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการ
จ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5061
ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้า 253
ลําดับที่ 15
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สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนงาม

จํานวน 174,930 บาท

- เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนงาม
จํานวน 34 คนๆ ละ 21 บาท จํานวน 245 วัน เป็นเงิน 174,930
.-บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการ
จ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5061
ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้า 255
ลําดับที่ 17

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินลาด

จํานวน 257,250 บาท

- เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินลาด
จํานวน 50 คนๆ ละ 21 บาท จํานวน 245 วัน เป็นเงิน 257,250
.-บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการ
จ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5061
ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้า 254
ลําดับที่ 16
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สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก้งยาง

จํานวน 6,450 บาท

- เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา (กิจกรรมพัฒนาผู้
เรียน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก้งยาง จํานวน 15 คนๆละ 430
 บาท จํานวน 6,450.- บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการ
จ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5061
ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้า 282
ลําดับที่ 44

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเรือง

จํานวน 19,780 บาท

- เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา (กิจกรรมพัฒนาผู้
เรียน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเรือง จํานวน 46 คนๆละ 430
 บาท จํานวน 19,780.- บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการ
จ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5061
ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้า 279
ลําดับที่ 41
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สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนงาม

จํานวน 14,620 บาท

- เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา (กิจกรรมพัฒนาผู้
เรียน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนงาม จํานวน 34 คนๆละ 430
 บาท จํานวน 14,620.- บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการ
จ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5061
ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้า 281
ลําดับที่ 43

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินลาด

จํานวน 21,500 บาท

- เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา (กิจกรรมพัฒนาผู้
เรียน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินลาด จํานวน 50 คนๆละ 430
 บาท จํานวน 21,500.- บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการ
จ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5061
ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้า 280
ลําดับที่ 42
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สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน) ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก้งยาง

จํานวน 4,500 บาท

- เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา (เครื่องแบบนัก
เรียน)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก้งยาง จํานวน 15 คนๆละ 300
 บาท จํานวน  4,500.- บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการ
จ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5061
ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้า 278
ลําดับที่ 40

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน) ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเรือง

จํานวน 13,800 บาท

- เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา (เครื่องแบบนัก
เรียน)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเรือง จํานวน 46 คนๆละ 300
 บาท
จํานวน 13,800.- บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการ
จ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5061
ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้า 275
ลําดับที่ 37
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สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน) ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนงาม

จํานวน 10,200 บาท

- เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา (เครื่องแบบนัก
เรียน)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนงาม จํานวน 34 คนๆละ 300
 บาท จํานวน 10,200.- บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการ
จ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5061
ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้า 277
ลําดับที่ 39

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน) ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินลาด

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา (เครื่องแบบนัก
เรียน)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินลาด จํานวน 50 คนๆละ 300
 บาท จํานวน 15,000.- บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการ
จ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5061
ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้า 276
ลําดับที่ 38
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สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา (ค่าหนังสือ) ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านแก้งยาง

จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา (ค่าหนังสือ)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก้งยาง จํานวน 15 คนๆละ 200 บาท
จํานวน   3,000.- บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการ
จ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5061
ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้า 270
ลําดับที่ 32

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา (ค่าหนังสือ) ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านนาเรือง

จํานวน 9,200 บาท

- เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา (ค่าหนังสือ)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเรือง จํานวน 46 คนๆละ 200 บาท
จํานวน  9,200.- บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการ
จ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5061
ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้า 267
ลําดับที่ 29
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สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา (ค่าหนังสือ) ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านโนนงาม

จํานวน 6,800 บาท

- เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา (ค่าหนังสือ)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนงาม จํานวน 34 คนๆละ 200 บาท
จํานวน   6,800.- บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการ
จ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5061
ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้า 269
ลําดับที่ 31

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา (ค่าหนังสือ) ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านหินลาด

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา (ค่าหนังสือ)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินลาด จํานวน 50 คนๆละ 200 บาท
จํานวน  10,000.- บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการ
จ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5061
ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้า 268
ลําดับที่ 30
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สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน) ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก้งยาง

จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา (ค่าอุปกรณ์
การเรียน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก้งยาง จํานวน 15 คนๆ
ละ 200 บาท จํานวน 3,000.- บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการ
จ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5061
ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้า 274
ลําดับที่ 36

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน) ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเรือง

จํานวน 9,200 บาท

- เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา (ค่าอุปกรณ์
การเรียน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเรือง จํานวน 46 คนๆ
ละ 200 บาท จํานวน 9,200.- บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการ
จ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5061
ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้า 271
ลําดับที่ 33
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สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน) ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนงาม

จํานวน 6,800 บาท

- เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา (ค่าอุปกรณ์
การเรียน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนงาม จํานวน 34 คนๆ
ละ 200 บาท จํานวน 6,800.- บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการ
จ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5061
ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้า 273
ลําดับที่ 35

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน) ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินลาด

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา (ค่าอุปกรณ์
การเรียน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินลาด จํานวน 46 คนๆ
ละ 200 บาท จํานวน 10,000.- บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการ
จ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5061
ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้า 272
ลําดับที่ 34

ค่าวัสดุ รวม 1,324,517 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 1,324,517 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ อปท.จัด
ตั้งเองหรือรับการถ่ายโอน ประกอบด้วย
1. ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเรือง จํานวน
46 คนๆละ 7.37 จํานวน 260 วัน เป็นเงิน 88,146.- บาท
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565)
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- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้า 243
 ลําดับที่ 5
2. ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินลาด จํานวน
50 คนๆละ 7.37 จํานวน 260 วัน เป็นเงิน 95,810.- บาท
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้า 244
 ลําดับที่ 6
3. ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนงาม จํานวน
34 คนๆละ 7.37 จํานวน 260 วัน เป็นเงิน 65,151.- บาท
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้า 245
 ลําดับที่ 7
4. ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก้งยาง จํานวน
15 คนๆละ 7.37 จํานวน 260 วัน เป็นเงิน 28,743.- บาท
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้า 246
 ลําดับที่ 8
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
1. ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านนาเรือง จํานวน
185 คนๆละ 7.37 จํานวน 260 วัน เป็นเงิน 354,497.- บาท
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้า 247
 ลําดับที่ 9
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2. ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านหินลาด จํานวน
124 คนๆละ 7.37 จํานวน 260 วัน เป็นเงิน 237,609.- บาท
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้า 248
 ลําดับที่ 10
3. ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านโนนงาม จํานวน
127 คนๆละ 7.37 จํานวน 260 วัน เป็นเงิน 243,358.- บาท
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้า 249
 ลําดับที่ 11
4. ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านแก้งยาง จํานวน
42 คนๆละ 7.37 จํานวน 260 วัน เป็นเงิน 80,481.- บาท
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้า 250
 ลําดับที่ 12
5. ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านหนองกระบือ จํานวน 41
 คนๆละ 7.37 จํานวน 260 วัน เป็นเงิน 78,565.- บาท
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้า 251
 ลําดับที่ 13
6. ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านม่วงคํา จํานวน 22 คนๆ
ละ 7.37 จํานวน 260 วัน เป็นเงิน 42,157.- บาท
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 
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- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้า 252
 ลําดับ 14

ค่าสาธารณูปโภค รวม 40,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายค่าไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 4 แห่ง รวมถึงค่าใช้
จ่ายที่ต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ  ค่าภาษี 
 - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
 (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
 (2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําป
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือตามกฎหมาย ระเบียบ หรือ
หนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 (3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่  22  มีนาคม  2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปในการลักษณะ
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นค่าน้ําประปาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 4 แห่ง รวมถึงค่าใช้
จ่ายเพื่อให้มาซึ่งบริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ
การใช้บริการ 
 - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
 (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
 (2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําป
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือตามกฎหมาย ระเบียบ หรือ
หนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
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งบเงินอุดหนุน รวม 2,272,200 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,272,200 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านแก้งยาง จํานวน 176,400 บาท

- เพื่ออุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านแก้งยาง
จํานวน 42 คนๆละ 21 บาท จํานวน 200 วัน เป็นเงิน
176,400.- บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565)
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5061
ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้า 260
ลําดับที่ 22

อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านนาเรือง จํานวน 777,000 บาท

- เพื่ออุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียบ้านนาเรือง
จํานวน 185 คนๆละ 21 บาท จํานวน 200 วัน เป็นเงิน
777,000.- บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565)
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5061
ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้า 257 
ลําดับที่ 19

อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านโนนงาม จํานวน 533,400 บาท

- เพื่ออุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียบ้านโนนงาม
จํานวน 127 คนๆละ 21 บาท จํานวน 200 วัน เป็นเงิน
533,400.- บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565)
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5061
ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้า 259
ลําดับที่ 21
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อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านม่วงคํา จํานวน 92,400 บาท

- เพื่ออุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านม่วงคํา
จํานวน 22 คนๆละ 21 บาท จํานวน 200 วัน เป็นเงิน
92,400.- บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565)
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5061
ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้า 262
ลําดับที่ 24

อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองกระบือ จํานวน 172,200 บาท

- เพื่ออุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองกระบือ
จํานวน 41 คนๆละ 21 บาท จํานวน 200 วัน เป็นเงิน
172,200.- บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565)
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5061
ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้า 261
ลําดับที่ 23

อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหินลาด จํานวน 520,800 บาท

- เพื่ออุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียบ้านหินลาด
จํานวน 124 คนๆละ 21 บาท จํานวน 200 วัน เป็นเงิน
520,800.- บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565)
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5061
ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้า 258 
ลําดับที่ 20
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แผนงานสาธารณสุข
งานโรงพยาบาล รวม 280,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 280,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 280,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการกีฬาต้านยาเสพติดโรงเรียนบ้านแก้งยาง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่ออุดหนุนโรงเรียนบ้านแก้งยางดําเนินโครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าเงินรางวัล
ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าถ้วยรางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่มทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่
2) พ.ศ. 2549
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้า 300
ลําดับที่ 18
(กองการศึกษา)
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โครงการกีฬาต้านยาเสพติดโรงเรียนบ้านโนนงาม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่ออุดหนุนโรงเรียนบ้านโนนงามดําเนินโครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าเงินรางวัล
ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าถ้วยรางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่มทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่
2) พ.ศ. 2549
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้า 299
ลําดับที่ 16
(กองการศึกษา)

โครงการกีฬาต้านยาเสพติดโรงเรียนบ้านม่วงคํา จํานวน 10,000 บาท

- เพื่ออุดหนุนโรงเรียนบ้านม่วงคําดําเนินโครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าเงินรางวัล
ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าถ้วยรางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่มทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่
2) พ.ศ. 2549
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้า 298
ลําดับที่ 14
(กองการศึกษา)
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โครงการกีฬาต้านยาเสพติดโรงเรียนบ้านหินลาด จํานวน 10,000 บาท

- เพื่ออุดหนุนโรงเรียนบ้านหินลาดดําเนินโครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าเงินรางวัล
ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าถ้วยรางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่มทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่
2) พ.ศ. 2549
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้า 299
ลําดับที่ 15
(กองการศึกษา)

โครงการกีฬาส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนบ้านนาเรือง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่ออุดหนุนโรงเรียนบ้านนาเรืองดําเนินโครงการกีฬาส่งเสริม
สุขภาพ เช่น ค่าบํารุงทีม ค่าจัดการสนาม เงินรางวัล อุปกรณ์
กีฬา ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่
2) พ.ศ. 2549
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้า 298
ลําดับที่ 13
(กองการศึกษา)
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โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดโรงเรียนบ้านหนองกระบือ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่ออุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองกระบือดําเนินโครงการแข่งขัน
กีฬาต้านยาเสพติด เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าเงินรางวัล
ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าถ้วยรางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่มทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่
2) พ.ศ. 2549
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้า 300
ลําดับที่ 17

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโรงเรียนบ้านแก้ง
ยาง

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้ดําเนินดําเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดโรงเรียนบ้านแก้งยาง เช่น ค่าป้าย ค่า
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอ
ฮาร์ เป็นต้น ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้า  229 
 ลําดับที่ 8
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โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโรงเรียนบ้านนา
เรือง

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้ดําเนินดําเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดโรงเรียนบ้านนาเรือง เช่น ค่าป้าย ค่า
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอ
ฮาร์ เป็นต้น ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้า  225
 ลําดับที่ 4

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโรงเรียนบ้านโนน
งาม

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้ดําเนินดําเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดโรงเรียนบ้านโนนงาม เช่น ค่าป้าย ค่า
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอ
ฮาร์ เป็นต้น ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้า  227 
 ลําดับที่ 6

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโรงเรียนบ้านม่วง
คํา

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้ดําเนินดําเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดโรงเรียนบ้านม่วงคํา เช่น ค่าป้าย ค่า
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอ
ฮาร์ เป็นต้น ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้า  230 
 ลําดับที่ 9
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โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโรงเรียนบ้าน
หนองกระบือ

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้ดําเนินดําเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดโรงเรียนบ้านหนองกระบือ เช่น ค่าป้าย ค่า
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอ
ฮาร์ เป็นต้น ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้า  228 
 ลําดับที่ 7

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโรงเรียนบ้านหิน
ลาด

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้ดําเนินดําเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดโรงเรียนบ้านหินลาด เช่น ค่าป้าย ค่า
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอ
ฮาร์ เป็นต้น ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้า  226 
 ลําดับที่ 5
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เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ จํานวน 45,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้ดําเนินดําเนินโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อน
ที่ เช่น ค่าป้าย  ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มไม่มี
แอลกอฮาร์ เป็นต้น ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้ เพื่อดําเนิน
งานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข เป็นการ
อุดหนุนงบประมาณให้คณะกรรมการหมู่บ้าน  ในเขตตําบลนา
เรือง จํานวน 9 หมู่บ้านๆละ 5,000.- บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้า 231
 ลําดับที่ 10 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1

โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน จํานวน 90,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้ดําเนินดําเนินโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
ในโรงเรียนและชุมชน เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าสารเคมี ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮาร์ เป็น
ต้น ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้ เพื่อดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข เป็นการอุดหนุนงบ
ประมาณให้คณะกรรมการหมู่บ้าน  ในเขตตําบลนา
เรือง จํานวน 9 หมู่บ้านๆละ 10,000.- บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้า 234
   ลําดับที่  13  
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โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 45,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้ดําเนินดําเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮาร์ เป็น
ต้น ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้ เพื่อดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข เป็นการอุดหนุนงบ
ประมาณให้คณะกรรมการหมู่บ้าน  ในเขตตําบลนา
เรือง จํานวน 9 หมู่บ้านๆละ 5,000.- บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้า 224
 ลําดับที่ 3 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 129,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการกําจัดลูกน้ํายุงลาย จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้ดําเนินดําเนินโครงการกําจัดลูกน้ํายุง
ลาย เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าจัดซื้อน้ํายากําจัดยุงลาย ค่าจัดซื้อ
ทรายอะเบท ค่าวัสดุ ค่าจัดประชุม เป็นต้น ทุกรายการสามารถถัว
เฉลี่ยได้ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งข้น
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้า  358 
 ลําดับที่ 25
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โครงการส่งเสริมและรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้ดําเนินดําเนินโครงการส่งเสริมและรณรงค์
ป้องกันโรคไข้เลือดออก เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ ค่าจัดการ
ประชุม  เป็นต้น ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งข้น
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้า  358 
 ลําดับที่ 26

โครงการส่งเสริมและรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้ดําเนินดําเนินโครงการส่งเสริมและรณรงค์
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัคซีนพร้อม
อุปกรณ์ (ไซริ้ง เข็ม บัตร เหรียญห้อยคอ สําลี แอลกอฮอร์) ค่า
ประชุม ค่าน้ํามันเเชื้อเพลิง  เป็นต้น ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ย
ได้ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งข้น
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้า  359 
 ลําดับที่ 27
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งบลงทุน รวม 59,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 59,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร

โครงการจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จํานวน 59,000 บาท

- เพื่อจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน  จํานวน  1  เครื่อง
 คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
 1) กําลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า
 2) ถังบรรจุน้ํามันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า 1.2 ลิตร
 3) ถังบรรจุน้ําเคมีไม่น้อยกว่า 5 ลิตร
 4) ปริมาณการฉีดพ่อน้ํายาไม่น้อยกว่า 40 ลิตรต่อชั่วโมง
 5) มีอุปกรณ์พร้อมใช้งาน
 หมายเหตุ : ใช้สําหรับการกําจัดแมลงและศัตรูพืชทางการเกษตร
- เป็นไปตามมาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1
 สํานักงบประมาณ เดือนธันวาคม 2564
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้า 366
 ลําดับที่ 43
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 20,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาทางสังคมหรือผู้ด้อย
โอกาส

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาทาง
สังคมหรือผู้ด้อยโอกาส การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อย
โอกาส หรือผู้ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการดํารงชีพ เพื่อ
ให้เข้าถึงปัจจัยพื้นฐานในการดํารงชีวิตได้ อย่างปกติสุขในสังคม
สงเคราะห์ครอบครัว จํานวน 10 รายๆละ 2,000.- บาท
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 1 หน้า 37 ลําดับที่ 1
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 337,800 บาท

งบดําเนินงาน รวม 315,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 44,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
    1. เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นกรณีพิเศษสําหรับ
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
    2. เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับ
การแต่งตั้งให้มีหน้าที่ในการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อหรือจัด
จ้างและการบริหารพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
    3. เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอื่นๆ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่าย ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่าย
ได้ พ.ศ. 2559
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดประโยชน์ตอน
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปแก่
พนักงานท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2557
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2850
 ลงวันที่  12  กันยายน  2561
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่
นอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที่  17  พฤศจิกายน  2559

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 29,800 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ พนักงาน
เทศบาล ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และค่าเล่าเรียน  
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013  ลงวันที่ 18
 กุมภาพันธ์ 2559  เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตร  
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9
 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและ
ค่าเล่าเรียน หรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
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ค่าใช้สอย รวม 248,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 188,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ เช่น ค่า
ธรรมเนียมต่างๆ , ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามคํา
พิพากษา, ค่าเช่าทรัพย์สิน,ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ, ค่าถ่าย
เอกสาร, ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าเล่มหนังสือ
    - ค่าจ้างเหมาบริการช่วยงานธุรการ จํานวน 1 คน เดือน
ละ 7,000.- บาท เป็นเงิน 84,000.- บาท
    - ค่าจ้างเหมาบริการดูแลและซ่อมแซมไฟฟ้าภายในสํานักงาน
และไฟฟ้าสาธารณะในเขตตําบลนาเรือง จํานวน 1 คน เดือน
ละ 7,000.- บาท เป็นเงิน 84,000.- บาท 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่ายประจําปขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น  และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวัน
ที่  10  กรกฎาคม  2563  เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายการบริหาร
งานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวัน
ที่  10  กรกฎาคม  2563
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าที่พัก ค่าที่จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่า
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน เป็นต้น
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ. 2561

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น  เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องปรับอากาศ  ฯลฯ
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ค่าวัสดุ รวม 22,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุสํานักงาน ได้แก่
    (1) วัสดุคงทน เช่น  หนังสือ  เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก  เครื่อง
เจาะกระดาษขนาดเล็ก   ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก  ไม้บรรทัด
เหล็ก   กรรไกร   เก้าอี้พลาสติก  ตรายาง ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอ
การ เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ พระ
บรมฉายาลักษณ์ แผ่นป้ายชื่อสํานักงาน มู่ลี่ ม่านปรับ
แสง พรม นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูป
จําลอง กระเปา ตราชั่งขนาดเล็ก ผ้าใบติดตั้งในสํานักงาน ผ้าใบ
เต้นท์ขนาดใหญ่ ตู้ยาสามัญประจําบ้าน แผงกั้นห้องแบบรื้อถอน
ได้ ฯลฯ เป็นต้น
    (2) วัสดุสิ้น
เปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก น้ําหมึกปริ้นท์ เทป พี วี ซี แบบใส ไม้บรรทัด คลิป ตัวเย็บ
กระดาษ เข็มหมุด แฟ้ม สมุดประวัติข้าราชการ น้ําดื่มสําหรับ
บริการประชาชนในสํานักงาน พวงมาลัย พวงมาลา พาน
พุ่ม กรวยดอกไม้ ฯลฯ เป็นต้น
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตาม
กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

วันที่พิมพ์ : 26/9/2565  14:52:56 หน้า : 107/139



วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  ได้แก่
    (1) วัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เป็นต้น
    (2) วัสดุสิ้นเปลือง  เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล  เทปบันทึก
ข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์ ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล  ฯลฯ
 เป็นต้น
    (3) วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น หน่วยประมวล
ผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงป้อนอักขระ
หรือแป้นพิมพ์  เมนบอร์ด เมมโมรี่ซิป คัตซี
ทฟดเตอร์ เมาส์ เครื่องกระจายสัญญาณ ฯลฯ เป็นต้น 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือตาม
กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจ่ายค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ , ค่าดวงตราไปรษณียากร , ค่า
เช่าตู้ไปรษณีย์ , ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS)  ในกิจการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
 - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
 (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
 (2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําป
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือตามกฎหมาย ระเบียบ หรือ
หนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
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งบลงทุน รวม 22,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 22,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 22,000 บาท

- เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
 จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกน (6 core) 
และ 12 แกนเหมือน (12 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณ
นาฬิกาได้ในกรณีต้องการใช้ความสามารถนารประมวลผล
สูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4.2 GHz จํานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่
น้อยกว่า 8 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
   1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วย
ความจํา ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
   2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งภายในหน่วย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้
หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
   3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการ
หน่วยความจําในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 250 GB จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน ไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง
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- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย
เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน 
ธันวาคม 2564 ประกาศ ณ วันที่  30  ธันวาคม 2564 หน้า 5
 รายการที่ 7
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931
 ลงวันที่  15  พฤษภาคม 2562

งานไฟฟ้าและประปา รวม 965,500 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 965,500 บาท

เงินอุดหนุน รวม 965,500 บาท
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร จากนานายสมบัติ โตนันต์ - 
นานายทา สมพงษ์ หมู่ 4 บ้านโนนงาม ตําบลนาเรือง อําเภอนาเยีย 
จังหวัดอุบลราชธานี

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร จากนาย
สมบัติ โตนันต์ - นานายทา สมพงษ์ หมู่ 4 บ้านโนนงาม เป็นการ
ขยายเสาไฟฟ้าแรงต่ํา จํานวน 4 ต้น ปักเสาพาดสาย พร้อมใช้
งาน (รายละเอียดตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอเดชอุดม
กําหนด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึงปัจจุบัน
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 1 หน้า 26 ลําดับที่ 10
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โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร จากนานายสายสมร ฉัตร
สุวรรณ - นานาละมัย พรมเสมอ  หมู่ 5 บ้านหนองกระบือ   ตําบล
นาเรือง อําเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร จากนาย
สายสมร ฉัตรสุวรรณ - นานางละมัย พรมเสมอ หมู่ 5 บ้าน
หนองกระบือ เป็นการขยายเสาไฟฟ้าแรงต่ํา จํานวน 8 ต้น ปักเสา
พาดสาย พร้อมใช้งาน  (รายละเอียดตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อําเภอเดชอุดมกําหนด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึงปัจจุบัน
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้า 198
 ลําดับที่ 49

โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร จากสามแยกข้างวัดป่าบ้าน
หนองกระบือ  - นานายทองดี  บุญรักษ์ หมู่ 5 บ้านหนองกระบือ 
ตําบลนาเรือง อําเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

จํานวน 125,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร จากสาม
แยกข้างวัดป่าบ้านหนองกระบือ - นานายทองดี บุญรักษ์ หมู่ 5
 บ้านหนองกระบือ เป็นการขยายเสาไฟฟ้าแรงต่ํา จํานวน 10
 ต้น ปักเสาพาดสาย พร้อมใช้งาน (รายละเอียดตามที่การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคอําเภอเดชอุดมกําหนด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึงปัจจุบัน
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 1 หน้า 27 ลําดับที่ 13
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โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร จากหมู่ 7 บ้านนาเรืองน้อย - 
หมู่ 3 บ้านหินลาด  ตําบลนาเรือง อําเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

จํานวน 12,500 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร จาก
หมู่ 7 บ้านนาเรืองน้อย - หมู่ 3 บ้านหินลาด เป็นการขยายเสา
ไฟฟ้าแรงต่ํา จํานวน 1 ต้น ปักเสาพาดสาย พร้อมใช้งาน (ราย
ละเอียดตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอเดชอุดมกําหนด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึงปัจจุบัน
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้า 205
 ลําดับที่ 64

โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ซอยดอนเจ้าปู่ หมู่ 7 บ้านนา
เรืองน้อย   ตําบลนาเรือง อําเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

จํานวน 75,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ซอย
ดอนเจ้าปู่ หมู่ 7 บ้านนาเรืองน้อย เป็นการขยายเสาไฟฟ้าแรง
ต่ํา จํานวน 6 ต้น ปักเสาพาดสาย พร้อมใช้งาน (รายละเอียดตาม
ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอเดชอุดมกําหนด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึงปัจจุบัน
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้า 202
 ลําดับที่ 58
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โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ซอยนานายสุพิศ  ไกรสีนาท 
หมู่ 8 บ้านหินลาดน้อย   ตําบลนาเรือง อําเภอนาเยีย จังหวัด
อุบลราชธานี

จํานวน 37,500 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ซอยนาย
สุพิศ ไกรสีนาท หมู่ 8 บ้านหินลาดน้อย เป็นการขยายเสาไฟฟ้า
แรงต่ํา จํานวน 3 ต้น ปักเสาพาดสาย พร้อมใช้งาน (รายละเอียด
ตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอเดชอุดมกําหนด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึงปัจจุบัน
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้า 208
 ลําดับที่ 70

โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ซอยโนนป่ายาง - อ่างเก็บน้ํา
ห้วยหินลาด หมู่ 7 บ้านนาเรืองน้อย   ตําบลนาเรือง อําเภอนาเยีย 
จังหวัดอุบลราชธานี

จํานวน 75,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ซอยโนน
ป่ายาง - อ่างเก็บน้ําห้วยหินลาด หมู่ 7 บ้านนาเรืองน้อย เป็นการ
ขยายเสาไฟฟ้าแรงต่ํา จํานวน 6 ต้น ปักเสาพาดสาย พร้อมใช้
งาน (รายละเอียดตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอเดชอุดม
กําหนด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึงปัจจุบัน
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้า 203
 ลําดับที่ 60
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โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร หมู่ 5 บ้านหนองกระบือ  
จากบ้านนายสุบรรณ สระแผง - บ้านนายพรมลี ด้วงคําศรี

จํานวน 37,500 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร หมู่ 5
 บ้านหนองกระบือ จากบ้านสุบรรณ สระแผง - บ้านนายพรม
ลี ด้วงคําศรี เป็นการขยายเสาไฟฟ้าแรงต่ํา จํานวน 3 ต้น ปักเสา
พาดสาย พร้อมใช้งาน (รายละเอียดตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อําเภอเดชอุดมกําหนด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึงปัจจุบัน
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้า 351
 ลําดับที่ 12

โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร หมู่ 5 บ้านหนองกระบือ  
จากบ้านนายสุบรรณ สระแผง - บ้านนายสันติ บัวบาน

จํานวน 37,500 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร หมู่ 5
 บ้านหนองกระบือ จากบ้านนายสุบรรณ  สระแผง - บ้านนาย
สันติ  บัวบาน เป็นการขยายเสาไฟฟ้าแรงต่ํา จํานวน 3 ต้น ปัก
เสาพาดสาย พร้อมใช้งาน (รายละเอียดตามที่การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอําเภอเดชอุดมกําหนด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึงปัจจุบัน
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้า 351
 ลําดับที่ 11
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โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา จากบ้านนายประสิทธิ์ ทองเหลา - 
บ้านนายดอน จันทร์พา หมู่ 8 บ้านหินลาดน้อย ตําบลนาเรือง 
อําเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา จากบ้าน
ประสิทธิ์ ทองเหลา - บ้านนายดอน จันทร์พา หมู่ 8 บ้านหินลาด
น้อย เป็นการขยายเสาไฟฟ้าแรงต่ํา จํานวน 8 ต้น ปักเสาพาด
สาย พร้อมใช้งาน (รายละเอียดตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอ
เดชอุดมกําหนด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึงปัจจุบัน
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 1 หน้า 30 ลําดับที่ 18

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา จากสามแยกนานายแสวง คุณานัง - 
วัดป่าบ้านหนองกระบือ หมู่ 5 บ้านหนองกระบือ ตําบลนาเรือง 
อําเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

จํานวน 158,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา จากสามแยกนา
นายแสวง  คุณานัง - วัดป่าบ้านหนองกระบือ หมู่ 5 บ้าน
หนองกระบือ เป็นการขยายเสาไฟฟ้าแรงต่ําสับกลางระหว่างเสา
ไฟฟ้าแรงสูง จํานวน 10 ต้น ปักเสาพาดสาย เชื่อมกับเสาไฟฟ้า
แรงสูง พร้อมใช้งาน (รายละเอียดตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อําเภอเดชอุดมกําหนด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึงปัจจุบัน
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 1 หน้า 25 ลําดับที่ 8
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โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ําภายในหมู่บ้านพร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่อง
สว่าง จากหน้าบ้านนางน๊อก สุดสุข - หน้าวัดบ้านแก้งยาง หมู่ 6 บ้าน
แก้งยาง ตําบลนาเรือง อําเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

จํานวน 52,500 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ําภายในหมู่
บ้าน หมู่ 6 บ้านแก้งยาง จากบ้านนางน๊อก สุดสุข - หน้าวัดบ้าน
แก้งยาง  เป็นการขยายเสาไฟฟ้าแรงต่ํา จํานวน 3 ต้น ปักเสาพาด
สาย พร้อมใช้งาน พร้อมเดินสายดับและติดตั้งไฟฟ้าส่อง
สว่าง จํานวน 3 จุด (รายละเอียดตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อําเภอเดชอุดมกําหนด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึงปัจจุบัน
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 1 หน้า 29 ลําดับที่ 16

โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง จากบ้านนายสิงห์ทอง พรมปัญญา 
- บ้านนายสมร จันทร์พา หมู่ 8 บ้านหินลาดน้อย ตําบลนาเรือง 
อําเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง จากบ้านนาย
สิงห์ทอง พรมปัญญา - บ้านนายสมร จันทร์พา หมู่ 8 บ้านหินลาด
น้อย จํานวน 2 จุด (รายละเอียดตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อําเภอเดชอุดมกําหนด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึงปัจจุบัน
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่ม
เติม ครั้งี่ 1 หน้า 31 ลําดับที่ 19
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โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง จากหน้าบ้านนายบุญมี โพธิ์ขาว - 
บ้านนางสมบูรณ์ สืบวงศ์ หมู่ 3 บ้านหินลาด   ตําบลนาเรือง อําเภอ
นาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง จากบ้านนาย
บุญมี โพธิ์ขาว - บ้านนางสมบูรณ์  สืบวงศ์ หมู่ 3 บ้านหิน
ลาด จํานวน 3 จุด (รายละเอียดตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อําเภอเดชอุดมกําหนด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึงปัจจุบัน
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  หน้า 192
 ลําดับที่ 38

โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง จากหน้าบ้านนายบุญมี โพธิ์ขาว - 
สามแยกบ้านนายลําพูน  วงศ์ประเทศ  หมู่ 3 บ้านหินลาด   ตําบล
นาเรือง อําเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง จากบ้านนาย
บุญมี โพธิ์ขาว - สามแยกบ้านนายลําพูน วงศ์ประเทศ หมู่ 3 บ้าน
หินลาด จํานวน 8 จุด (รายละเอียดตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อําเภอเดชอุดมกําหนด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึงปัจจุบัน
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  หน้า 192
 ลําดับที่ 37

วันที่พิมพ์ : 26/9/2565  14:52:56 หน้า : 117/139



โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง จากหน้าบ้านนายสงวน สายคํา - 
ลําโดมใหญ่ หมู่ 6 บ้านแก้งยาง   ตําบลนาเรือง อําเภอนาเยีย 
จังหวัดอุบลราชธานี

จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง จากหน้าบ้าน
นายสงวน สายคํา - ลําโดมใหญ่ หมู่ 6 บ้านแก้งยาง จํานวน 8
 จุด (รายละเอียดตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอเดชอุดม
กําหนด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึงปัจจุบัน
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 1 หน้า 354 ลําดับที่ 18
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 484,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 484,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 434,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 434,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการขับรถบรรทุกขยะ จํานวน 1
 คน เดือนละ 9,500.- บาท เป็นเงิน 114,000.- บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานประจํารถ
ขยะ จํานวน 3 คนๆละ 7,500.- บาทต่อเดือน เป็นเงิน 270,000
.- บาท
- พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบ
ร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวัน
ที่  10  กรกฎาคม  2563

วันที่พิมพ์ : 26/9/2565  14:52:56 หน้า : 119/139



ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  ได้แก่
    (1) วัสดุคงทน เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ํา จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจก
เงา โอ่งน้ํา ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบด
อาหาร ฯลฯ เป็นต้น
    (2) วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ผงซักฟอก สบู่ น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม้
กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ น้ํา
จืดที่ซื้อจากเอกชน หัวดูดตะกอนสระว่ายน้ํา อาหาร
เสริม (นม) อาหารสําเร็จรูป ฯลฯ เป็นต้น
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือตาม
กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง     
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งานบําบัดน้ําเสีย รวม 460,000 บาท
งบลงทุน รวม 460,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 460,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างคลองระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝา
ปด สายบ้านนายชัย คําวงษา - หน้าบ้านนายมงคล สมบูรณ์  หมู่ 1 
บ้านนาเรือง ตําบลนาเรือง อําเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างคลองระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กรูปตัวยูพร้อมฝาปดคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายชัย คํา
วงษา - หน้าบ้านนายมงคล สมบูรณ์ หมู่ 1 บ้านนาเรืองขนาด
กว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร  หนา 0.07 เมตร ยาว 50
 เมตร และฝาปดคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.44
 เมตร หนา 0.07 เมตร ยาว  0.50 เมตร/แผ่น ยาว 50
 เมตร (รายละเอียดตามที่เทศบาลตําบลนาเรืองกําหนด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึงปัจจุบัน
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้า 161
 ลําดับที่ 2
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โครงการก่อสร้างคลองระบายน้ํารูปตัวยูพร้อมฝาปด จากสามแยก
หน้าโรงเรียนบ้านนาเรือง - สี่แยกบ้านนายฉันท์ แก้วลา หมู่ 7 บ้าน
นาเรืองน้อย ตําบลนาเรือง อําเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

จํานวน 160,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างคลองระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กรูปตัวยูพร้อมฝาปด จากสามแยกหน้าโรงเรียนบ้านนา
เรือง - สี่แยกบ้านนายฉันท์ แก้วลา หมู่ 7 บ้านนาเรือง
น้อย  ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร  หนา 0.07
 เมตร ยาว 80 เมตร และฝาปดคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 0.44 เมตร หนา 0.07 เมตร ยาว  0.50 เมตร/แผ่น ยาว 80
 เมตร (รายละเอียดตามที่เทศบาลตําบลนาเรืองกําหนด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึงปัจจุบัน
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้า 175
 ลําดับที่ 16
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โครงการก่อสร้างคลองระบายน้ํารูปตัวยูพร้อมฝาปดจากสี่แยกบ้าน
นายชื้น สมพงษ์ - สามแยกโรงสีนายไกร พันธุ์เภา (เส้นทางไปศาลา
ประชาคม) หมู่ 1 บ้านนาเรือง  ตําบลนาเรือง อําเภอนาเยีย จังหวัด
อุบลราชธานี

จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างคลองระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กรูปตัวยูพร้อมฝาปด จากสี่แยกบ้านนายชื้น สมพงษ์ - สาม
แยกโรงสีนายไกร พันธุ์เภา (เส้นทางไปศาลาประชาคม) หมู่ 1
 บ้านนาเรือง ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร  หนา 0.07
 เมตร ยาว 100 เมตร และฝาปดคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 0.44 เมตร หนา 0.07 เมตร ยาว  0.50
 เมตร/แผ่น ยาว 100 เมตร (รายละเอียดตามที่เทศบาลตําบลนา
เรืองกําหนด) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึงปัจจุบัน
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 1 หน้า 356 ลําดับที่ 21
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 65,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 65,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 65,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้ดําเนินดําเนินโครงการโรงเรียนผู้สูง
อายุ เช่น ค่าป้ายโครงการ อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่า
ตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น ทุกรายการสามารถถัว
เฉลี่ยได้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขัน
กีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้า 215 
 ลําดับที่ 6

โครงการอบรมการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้ดําเนินดําเนินโครงการอบรมการเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ เช่น ค่าป้ายโครงการ อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอบรม เป็น
ต้น ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขัน
กีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้า 217 
 ลําดับที่ 8
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โครงการอบรมการทําพรมเช็ดเท้า จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้ดําเนินดําเนินโครงการอบรมการทําพรมเช็ด
เท้า เช่น ค่าป้ายโครงการ อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่า
ตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอบรม เป็นต้น ทุกรายการสามารถถัว
เฉลี่ยได้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขัน
กีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้า 211 
 ลําดับที่ 1

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ รวม 70,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 70,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 70,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการจัดทําต้นเทียนอําเภอนาเยีย จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
อําเภอนาเยียที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพในการจัดทําต้น
เทียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่
2) พ.ศ. 2549
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้า 291
ลําดับที่ 4

วันที่พิมพ์ : 26/9/2565  14:52:56 หน้า : 125/139



งานกีฬาและนันทนาการ รวม 110,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชน และประชาชนต้านยาเสพติด จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแข่งขันกีฬานัก
เรียน เยาวชน และประชาชนต้านยาเสพติด เช่น ค่าป้ายโครงการ
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าเงินรางวัล ค่าตอบแทนผู้ตัดสิน
ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขัน
กีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้า 295
ลําดับที่ 10

โครงการแข่งขันกีฬามวลชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแข่งขันกีฬามวลชน
สัมพันธ์ต้านยาเสพติด เช่น ค่าอาหารฝึกซ้อมทีมนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขัน ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ทุกรายรายการสามารถ
ถัวเฉลี่ยได้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขัน
กีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้า 296
ลําดับที่ 11
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โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลนาเรือง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ค่าอาหารเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรม ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ค่าป้าย ค่าเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ทุกรายการ
สามารถถัวเฉลี่ยได้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขัน
กีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้า 293
ลําดับที่ 8

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 80,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการประเพณีสงกรานต์และรดน้ําขอพรผู้สูงอายุ จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการประเพณีสงกรานต์ 
และรดน้ําขอพรผู้สูงอายุ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารและ
เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอร์ ค่าของชําร่วยกิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ค่าอาหารว่าง ค่าพานบายศรี ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ทุกรายการสามารถ
ถัวเฉลี่ยได้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขัน
กีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้า 290
ลําดับที่ 2
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โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสืบสานประเพณี
ลอยกระทง เช่น ค่าป้ายโครงการค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา
และการแข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้า 290
ลําดับที่ 3

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 1,380,360 บาท

งบบุคลากร รวม 1,167,360 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,167,360 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 840,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ให้แก่
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย
    - ผู้อํานวยการกองช่าง (อํานวยการท้องถิ่น ระดับต้น)
    - เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
    - นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
- ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
อุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอนแทนอื่น ฉบับที่ 5 ลง
วันที่  7  มีนาคม  2559 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผน
อัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2564 – 2566) และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึงปัจจุบัน
- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม  2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 24,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น
ให้ได้รับ จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบ
ประมาณ 2564-2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) ตาม
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์การให้
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินค่าตอบแทนนอก
เหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 และหนังสือสํานัก
งาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16
 กุมภาพันธ์ 2548  เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน การกําหนดให้ข้าราชการการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไป  ได้รับเงินเดือนค่าตอบ
แทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจํา
ตําแหน่ง และ ประกาศ ก.จ. ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงาน
ส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง  และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งรายเดือนของผู้ดํารงตําแหน่ง
บริหาร อํานวยการ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดอุบลราชธานี   เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อื่น   ฉบับที่ 2  ลงวันที่  30  มีนาคม  2559 และ พระราช
บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  จํานวน
อัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2564-
2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)
- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 225,360 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน
ทั่วไป ประกอบด้วย
    - ผู้ช่วยนายช่างโยธา
    - ช่างก่อสร้าง
- ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
อุบลราชธานี เรื่อง การกําหนดอัตราจ้างและการให้ลูกจ้างของ
เทศบาลได้รับค่าจ้าง ฉบับที่ 4 ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558
 จํานวน 2 อัตรา ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบ
ประมาณ 2564 – 2566) และที่ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่  30 ธันวาคม  2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงาน
จ้าง ประกอบด้วย
    - ผู้ช่วยนายช่างโยธา
    - ช่างก่อสร้าง 
- ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 
- ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ฉบับที่ 4 ลงวันที่  19  สิงหาคม 2558
 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จํานวน 2 อัตรา ตามที่ปรากฏในแผนอัตรา
กําลังสามป (ปงบประมาณ 2564 – 2566) และแก้ไขเพิ่มเติม
- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่  30 ธันวาคม  2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
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งบดําเนินงาน รวม 213,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 168,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 168,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการช่วยเหลืองานโยธา จํานวน 1
 คน เดือนละ 7,000.- บาท เป็นเงิน 84,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการช่วยเหลืองานช่าง
สํารวจ จํานวน 1 คน เดือนละ 7,000.- บาท เป็นเงิน 84,000
.- บาท
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลง
วันที่  10  กรกฎาคม  2563
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ค่าวัสดุ รวม 45,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 45,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ได้แก่
    (1) วัสดุคงทน เช่น ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้ง
ไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับ
ตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟฟ้า โคมไฟ โทรโข่ง ไม้ชัก
ฟวส์ ไมค์ลอยพร้อมเครื่องส่งสัญญาณ ฯลฯ เป็นต้น
      (2) วัสดุสิ้นเปลือง  เช่น ฟวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรักสายไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิสเตอร์และชิ้นส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสาย
อากาศ รีซิสเตอร์ มูฟวิ่งคอยส์คอนเดนเซอร์ ขาหลอด
ฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับ
วิทยุ,เครื่องรับโทรทัศน์,จานสัญญาณดาวเทียม แบตเตอรี่โซล่า
เซลล์  กล่องรับสัญญาณ ฯลฯ เป็นต้น
    (3) วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ดอกลําโพง ฮอร์น
ลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรต่างๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ เป็น
ต้น 
  - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือตาม
กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

วันที่พิมพ์ : 26/9/2565  14:52:56 หน้า : 132/139



งานก่อสร้าง รวม 1,492,500 บาท
งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง  ได้แก่
  (1) วัสดุคงทน เช่น ไม้
ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม้ เทป
วัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง สว่านมือ โถ
ส้วม อ่างล้างมือ รวมพาดผ้า หน้ากากใส่เชื่อมเหล็ก เครื่องยิง
ตะปู นั่งร้าน ฯลฯ เป็นต้น
  (2) วัสดุสิ้นเปลือง  เช่น น้ํามันทาไม้ ทินเนอร์ สี ปูน
ซีเมนต์ ทราย ยางมะตอยสําเร็จรูป อิฐหรือซีเมนต์
บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว แผ่น
ดินเหนียวสังเคราะห์  ฯลฯ เป็นต้น
   (3) วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ท่อน้ําและอุปกรณ์
ประปา ท่อต่างๆ ท่อน้ําบาดาล ฯลฯ เป็นต้น 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือตาม
กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

วันที่พิมพ์ : 26/9/2565  14:52:56 หน้า : 133/139



งบลงทุน รวม 1,452,500 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,452,500 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย หมู่ 4 บ้านโนนงาม - 
หมู่ 3 บ้านหินลาด ตําบลนาเรือง อําเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
จาก หมู่ 4 บ้านโนนงาม -  หมู่ 3 บ้านหินลาด ขนาดกว้าง 5
 เมตร ยาว 103 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้าง
ละ 0.50 เมตร (รายละเอียดตามที่เทศบาลตําบลนาเรืองกําหนด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึงปัจจุบัน
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 1 หน้า 70 ลําดับที่ 28

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากสามแยกบ้านนาย
อุดร โคตรสา ถึง สามแยกบ้านนายสมควร ประกอบแก้ว หมู่ 6 บ้าน
แก้งยาง ตําบลนาเรือง อําเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
จากสามแยกบ้านนายอุดร โคตรสา - แยกบ้านนาย
สมควร ประกอบแก้ว หมู่ 6 บ้านแก้งยาง ขนาดกว้าง 4
 เมตร ยาว 84 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้าง
ละ 0.50 เมตร (รายละเอียดตามที่เทศบาลตําบลนาเรืองกําหนด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึงปัจจุบัน
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้า 93
 ลําดับที่ 57
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนานางหนูกลม  ตะริ
นันต์ - สามแยกนานายสายทอง ศรีพันธ์ หมู่ 9 บ้านทุ่งศรีเมือง 
ตําบลนาเรือง อําเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

จํานวน 227,500 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
นานางหนูกลม ตะรินันต์ - สามแยกนานายสายทอง ศรี
พันธ์ หมู่ 9 บ้านทุ่งศรีเมือง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 98
 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50
 เมตร (รายละเอียดตามที่เทศบาลตําบลนาเรืองกําหนด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึงปัจจุบัน
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้า 127
 ลําดับที่ 98

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายลําพูน  วงศ์
ประเทศ - หน้าบ้านนายสมคิด  สุเพ็ญ หมู่ 3 บ้านหินลาด ตําบลนา
เรือง อําเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

จํานวน 248,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บ้านนายลําพูน  วงศ์ประเทศ - หน้าบ้านนายสมคิด สุเพ็ญ หมู่ 3
 บ้านหินลาด ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 85 เมตร หนา 0.15
 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร (รายละเอียดตาม
ที่เทศบาลตําบลนาเรืองกําหนด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึงปัจจุบัน
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้า 57
 ลําดับที่ 12
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไปกุดน้ําไส หมู่ 2 
บ้านม่วงคํา ตําบลนาเรือง อําเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

จํานวน 246,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ไปกุดน้ําไส หมู่ 2 บ้านม่วงคํา ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 104
 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50
 เมตร (รายละเอียดตามที่เทศบาลตําบลนาเรืองกําหนด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึงปัจจุบัน
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 1 หน้า 2 ลําดับที่ 2

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสี่แยกบ้านแม่หนู พิม
ศรี หมู่ 2 บ้านม่วงคํา ตําบลนาเรือง อําเภอนาเยีย จังหวัด
อุบลราชธานี

จํานวน 54,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสี่
แยกบ้านแม่หนู พิมศรี หมู่ 2 บ้านม่วงคํา ขนาดกว้าง 4
 เมตร ยาว 23 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้าง
ละ 0 - 0.50 เมตร (รายละเอียดตามที่เทศบาลตําบลนาเรือง
กําหนด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึงปัจจุบัน
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 1 หน้า 1 ลําดับที่ 1
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โครงการก่อสร้างรั้วกําแพงสํานักงานเทศบาลตําบลนาเรือง จํานวน 177,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างกําแพงสํานักงานเทศบาลตําบล
นาเรือง ยาว 69 เมตร (รายละเอียดตามที่เทศบาลตําบลนาเรือง
กําหนด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึงปัจจุบัน
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้า 156
 ลําดับที่ 141

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 80,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการช่วยเหลือ เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนด้านเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยที่ได้
รับความเดือดร้อน หรือไม่สามารถเข้าถึงปัจจัยพื้นฐานในการ
ดํารงชีพได้อย่างปกติสุขในสังคม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 1 หน้า 40 ลําดับที่ 1
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งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพรรษาสมเด็จพระนาง
เจ้าสุทิดา พระราชินี

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการปลูกต้นไม้เฉลิม
พระเกียรติวันเฉลิมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระ
ราชินี เช่น ค่าป้ายโครงการ  ค่าจัดซื้อต้นทองอุไร ค่าจัดซื้อปุย
คอกและปุยชีวภาพ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขัน
กีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้า 323
ลําดับที่ 4

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการปลูกต้นไม้เฉลิม
พระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่
หัว เช่น ค่าป้ายโครงการ  ค่าซื้อต้นไม้ ค่าปุยคอก ทุกรายการ
สามารถถัวเฉลี่ยได้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขัน
กีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้า 322
ลําดับที่ 3
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โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการปลูกป่าเฉลิมพระ
เกียรติ 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ เช่น ค่าป้ายโครงการ  ค่าซื้อ
ต้นไม้ ค่าปุยคอก ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขัน
กีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้า 324
ลําดับที่ 5
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