
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลนาหนองทุม

อําเภอ นากลาง   จังหวัดหนองบัวลําภู

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 57,405,772 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 8,188,900 บาท

งบบุคลากร รวม 6,864,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 695,520 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี 1 คน
ในอัตราเดือนละ 27,600  บาท 12  เดือน  
รวมเป็นเงิน 331,200 บาท
- เพื่อใช้จายเป็นเงินเดือนรองนายกเทศมนตรี 1 คน
ในอัตราเดือนละ 15,180 บาท 12  เดือน
รวมเป็นเงิน 182,160 บาท
- เพื่อใช้จายเป็นเงินเดือนรองนายกเทศมนตรี 1 คน
ในอัตราเดือนละ 15,180 บาท 12  เดือน
รวมเป็นเงิน 182,160 บาท

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกเทศมนตรี
 จํานวน  1  คน เดือนละ  4,000  บาท 12  เดือน
รวมเป็นเงิน  48,000 บาท
-เพื่อใช้จายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงรองนายก
เทศมนตรี
 จํานวน  1  คน เดือนละ  3,000  บาท 12  เดือน 
รวมเป็นเงิน  36,000 บาท
-เพื่อใช้จายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงรองนายก
เทศมนตรี
จํานวน  1  คน เดือนละ  3,000  บาท 12  เดือน
รวมเป็นเงิน  36,000 บาท       
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เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

-เพื่อใช้จายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี 
จํานวน 1 คนเดือนละ  4,000  บาท 12  เดือน  
รวมเป็นเงิน  48,000  บาท
-เพื่อใช้จายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษรองนายก
เทศมนตรี จํานวน1คน
เดือนละ  3,000  บาท 12 เดือน รวมเป็นเงิน  36,000  บาท
-เพื่อใช้จายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรี 
จํานวน1คน เดือนละ  3,000  บาท 12  เดือน  
รวมเป็นเงิน  36,000  บาท

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 198,720 บาท

-เพื่อใช้จายเป็นเงินคาตอบแทนเลขานุการนายก
เทศมนตรี จํานวน 1คน
เดือนละ  9,660  บาท  12  เดือน  รวมเป็นเงิน  115,920  บาท
-เพื่อใช้จายเป็นเงินคาตอบแทนที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี จํานวน 1 คน
เดือนละ  6,900  บาท  12  เดือน  รวมเป็นเงิน  82,800  บาท

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 1,490,400 บาท

 -  เพื่อใช้จายเป็นเงินคาตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล   
     จํานวน  10  คน  เดือนละ 9,660  บาท/คน 12  เดือน    
     รวมเป็นเงิน  1,159,200  บาท     
  -  เพื่อใช้จายเป็นเงินคาตอบแทนประธานสภาเทศบาล   
     จํานวน  1 คน  เดือนละ 15,180  บาท   12  เดือน    
     รวมเป็นเงิน  182,160  บาท     
  -  เพื่อใช้จายเป็นเงินคาตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล   
     จํานวน  1 คน  เดือนละ 12,420  บาท   12  เดือน    
     รวมเป็นเงิน  149,040  บาท     
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,240,260 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,460,240 บาท

เพื่อใช้จายเป็นเงินเดือนให้พนักงานเทศบาลสามัญ  
พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี   
ตามตําแหนงและอัตราที่  ก.ท.  กําหนด โดยคํานวณ
ตั้งจายไว้ไมเกิน  12  เดือน  ดังนี้   
-  ตําแหนงปลัดเทศบาล (นักบริหารท้องถิ่น)    
-  ตําแหนงรองปลัดเทศบาล (นักบริหารท้องถิ่น)       
-  ตําแหนงนักบริหารงานทั่วไป
   (หัวหน้าสํานักปลัด อํานวยการท้องถิ่น )
-  ตําแหนงนักจัดการงานทั่วไป
-  ตําแหนงหัวหน้าฝายอํานวยการ
-  ตําแหนงเจ้าพนักงานธุรการ
-  และตําแหนงอื่นๆหรือตามการปรับปรุงระดับตําแหนง
   หรือปรับปรุงแผนอัตรากําลัง

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท

เพื่อใช้จายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนในอัตราเทากับ
เงินประจําตําแหนงให้กับข้าราชการที่ได้รับเงินประจําตําแหนง    
  -  เงินเพิ่มพิเศษปลัดเทศบาล

เงินประจําตําแหนง จํานวน 186,000 บาท

เพื่อใช้จายเป็นเงินประจําตําแหนงผู้บริหารเงินประจําตําแหนง
ประเภทอํานวยการท้องถิ่น ตามกฎหมายวาด้วยเงินเดือนและ
เงินประจําตําแหนงตามบัญชีเงินประจําตําแหนงของพนักงาน
สวนท้องถิ่น
-  เงินประจําตําแหนงปลัดเทศบาล
-  เงินประจําตําแหนงรองปลัดเทศบาล
-  เงินประจําตําแหนงหัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
-  เงินประจําตําแหนงหัวหน้าฝายอํานวยการ
-  และเงินประจําตําแหนงตําแหนงอื่น ที่มีระเบียบหรือกฎหมาย
กําหนดให้ได้รับเงินประจําตําแหนง  
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คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 284,520 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างประจําให้แกลูกจ้างประจํา พร้อมเงินปรับปรุง 
คาจ้างประจําตามตําแหนงและอัตราที่ ก.ท.กําหนดโดยคํานวณ 
ตั้งจายไว้ไมเกิน 12 เดือน ดังนี้ 
-  ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคล (ลูกจ้างประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,120,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้าง ตามอัตราที่กําหนด
โดยคํานวณตั้งจายไว้ไมเกิน 12  เดือน  ตามประกาศ ก.ท.
เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ดังนี้
-  ตําแหนงผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
-  ตําแหนงผู้ชวยนักทรัพยากรบุคคล  (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
-  ตําแหนงพนักงานขับรถยนต์  (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
-  ตําแหนงพนักงานขับรถยนต์  (พนักงานจ้างทั่วไป)
-  ตําแหนงนักการภารโรง
-  ตําแหนงพนักงานจ้างทั่วไป
-  และตําแหนงอื่นๆ หรือตามการปรับปรุงแผนอัตรากําลัง  

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 105,300 บาท

- เงินเพิ่มคาครองชีพพิเศษ (คาครองชีพชั่วคราว)
พนักงานจ้างเทศบาลตําบลนาหนองทุม ตามประกาศ
ก.ท. เรื่องกําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
การให้พนักงาน สวนท้องถิ่น ลูกจ้าง  และพนักงานจ้าง
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 
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งบดําเนินงาน รวม 1,314,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 98,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อใช้จายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
การซื้อหรือจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ 2560ได้กําหนดให้
บุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารงานพัสดุภาครัฐได้รับคาตอบแทนตาม
ที่กระทรวงการคลังกําหนด
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561
หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด 
ที่ กค 0402.5/ว 85 ลงวันที่  6  กันยายน    2561

คาเชาบ้าน จํานวน 36,000 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นคาเชาบ้านพนักงานเทศบาลตําบลนาหนองทุม
สําหรับผู้ที่ได้รับสิทธิคาเชาบ้านตามหลักเกณฑ์แหงระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที4่)พ.ศ. 2562
หรือมีการแก้ไขครั้งลาสุดในปีงบประมาณปัจจุบัน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 32,000 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นคาเลาเรียนบุตรแกผู้ได้รับสิทธิ์และข้าราชการ
พนักงานเทศบาลตําบลนาหนองทุม  ตามหลักเกณฑ์และ
ระเบียบฯกําหนดหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0809.3/ว4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 
หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด กค 0422.3/ว257 
ลงวันที่  28  มิถุนายน 2559 หรือตามกรมบัญชีกลาง
ปรับปรุงประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและ
คาเลาเรียนครั้งปัจจุบันในปีงบประมาณ
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ค่าใช้สอย รวม 496,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

(1) คาธรรมเนียม คาลงทะเบียน การฝึกอบรม สัมมนาตางๆ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นคาธรรมเนียม คาลงทะเบียนการฝึกอบรมสัมมนา
ตางๆของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง 
พนักงานจ้างฯลฯ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

(2) คาจัดทําเอกสาร  คาเย็บหนังสือ  คาเข้าเลม   คาถายเอกสาร 
ฯลฯ

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นคาจัดทําเอกสาร คาเย็บหนังสือ คาเข้าเลม
คาถายเอกสาร แผนพัฒนาตําบล  เทศบัญญัติงบประมาณ
เทศบัญญัติตางๆ รายงานการประชุมเอกสารคูมือการปฏิบัติงาน
รายงานทางการเงิน  เอกสารที่ต้องทําเป็นเลม  ฯลฯ

(3)คาจ้างเหมาแมบ้านรายเดือน จํานวน 216,000 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นคาจ้างเหมาแมบ้านรายเดือน ทําความสะอาด
สํานักงานและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ดําเนินการตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐพ.ศ 2560 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536  
ลงวันที่  19  มีนาคม  พ.ศ.2561

(4) คาจัดทําและบริการพื้นที่เก็บฐานข้อมูลระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์

จํานวน 7,000 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นคาจัดทําและบริการพื้นที่เก็บฐานข้อมูลระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

(5) คาเชาพื้นที่เวบไซต์บนอินเตอร์เน็ต จํานวน 8,000 บาท

 - เพื่อใช้จายเป็นคาเชาพื้นที่เว็บไซต์บนอินเตอร์เน็ต คาใช้จาย
อื่นฯ ที่เกี่ยวเนื่องตลอดสัญญาจ้าง12 เดือน พร้อมรักษา
เสถียรภาพของเว็บไซต์เทศบาลตําบลนาหนองทุม 
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นคารับรองและพิธีการตางๆในการต้อนรับบุคคล
หรือคณะบุคคล คาใช้จายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้ง
คาบริการและคาใช้จายอื่นๆ  ซึ่งจําเป็นต้องจายเกี่ยวกับการ
รับรอง โดยตั้งจายไว้ไมเกิน 1 % ของรายได้จริงปีงบประมาณ
ที่ลวงมา หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว2381 
ลงวันที่  28  กรกฎาคม  2548      
- เพื่อใช้จายเป็นคาเลี้ยงรับรองการประชุมสภาเทศบาลตําบล
นาหนองทุมหรือคณะกรรมการหรืออนุกรรมการที่ได้รับการแตง
ตั้งตามกฎหมายหรือระเบียบ  หรือหนังสือสั่งการของ
กระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหวางองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่นหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว2381
ลงวันที่  28  กรกฎาคม  2548 หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.4/ว2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

(1)  คาเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักรแกผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน
ลูกจ้าง ฯลฯ โดยมีคาใช้จายประกอบด้วยคาเชาที่พักระหวาง
เดินทาง คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง   คาพาหนะ  ฯลฯเป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 หรือแก้ไขจนถึงปีปัจจุบันเป็นไปตาม
แผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม
(พ.ศ. 2561-2565 ) หน้าที่ 83 ลําดับที่  1
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(2) โครงการอบรมเพิ่มความรู้พัฒนาทักษะ ประสิทธิภาพการปฏิบัติ
งาน

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมเพิ่มความรู้
พัฒนาทักษะประสิทธิภาพการสงเสริมพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร
สมาชิกสภาฯ พนักงานบุคลากร ฯลฯ ของเทศบาลตําบล
นาหนองทุมประจําปีงบประมาณ 2564 โดยมีคาใช้จายประกอบ
ด้วยคาตอบแทนวิทยากร  คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาป้ายโครงการ คาวัสดุ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นปี  พ.ศ.2557หรือแก้ไขจนถึงปี
ปัจจุบันเป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน  2563 เป็นไป
ตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม
(พ.ศ. 2561-2565 ) หน้าที่ 83 ลําดับที่  6

(3) โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น จํานวน 130,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตําบลนาหนองทุม
ตามที่กฎหมายกําหนด  อีกทั้งให้ความชวยเหลือรวมมือในการ
ประชาสัมพันธ์รณรงค์  หรือการใช้ข้อมูลขาวสารแกประชาชน
ให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย
คาตอบแทนกรรมการชุดตางฯ คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่มคาป้ายประชาสัมพันธ์ คาประชาสัมพันธ์ คาวัสดุ ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 3675
ลงวันที่  6  กรกฎาคม  2561เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที มท 0808.2/ว 1705 
ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 3842 
ลงวันที่  30  มิถุนายน  2563 เป็นไปตามแผนพัฒนา
เทศบาลตําบลนาหนองทุม(พ.ศ. 2561-2565 ) 
หน้าที่ 83 ลําดับที่ 4
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน
ตางๆ ที่ชํารุดเสียหายให้อยูในสภาพดี  สามารถใช้งานได้ปกติ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว 1536
ลงวันที่  19  มีนาคม  2561

ค่าวัสดุ รวม 155,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  กระดาษ  ดินสอ  ตรายาง
แฟ้ม ฯลฯ ดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ 2560 หนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท  0808.2/ว1248 
ลงวันที่ 27  มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อใช้จายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว  เชน ช้อน ส้อม แก้วน้ํา
สบู ผงซักฟอก  ฯลฯ  ดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ 2560 หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว  1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน  2559
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
ลงวันที่  30  มิถุนายน  2563

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นของยานพาหนะและ
ขนสงเครื่องมือ  เครื่องใช้ที่ต้องใช้น้ํามันเป็นเชื้อเพลิงและหลอลื่น
ดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ 2560
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 1536
ลงวันที่  19  มีนาคม 2561 หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพรในกิจกรรม
อันจําเป็นจะต้องประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
ดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ 2560 หนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นคาวัสดุที่ใช้ในการที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
เชน หมึก อุปกรณ์บันทึกข้อมูล  เมาส์  แป้นพิมพ์  ฯลฯ
ดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ 2560
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่  27 มิถุนายน 2559
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
ลงวันที่  30  มิถุนายน  2563

ค่าสาธารณูปโภค รวม 565,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นคาไฟฟ้าสํานักงาน ไฟฟ้าระบบประปาหมูบ้าน
ไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ

คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นคาโทรศัพท์สํานักงานเทศบาลตําบลนาหนองทุม
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

คาบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นคาธรรมเนียมและคาไปรษณีย์ที่จําเป็นต้องติดตอ
กับบุคคลหรือหนวยงานภายนอก

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นคาบริการอินเตอร์เนตของเทศบาลตําบล
นาหนองทุมและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
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งบลงทุน รวม 10,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

(1) เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ Led ขาว-ดํา จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction หรือLED 
ขาว-ดํา มีคุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิตัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม พอสังเขปดังนี้
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น  Printer, Copier, Scanner 
และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไมน้อยกวา 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์สาหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 28 
หน้าตอนาที (ppm)
- มีหนวยความจา (Memory) ขนาดไมน้อยกวา 256 MB
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด 
ไมน้อยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถายสาเนาเอกสารได้ ฯลฯ
เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประจําปี 
พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม
(พ.ศ. 2561-2565 )  หน้าที่  141 ลําดับที่ 5 
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 656,680 บาท
งบบุคลากร รวม 568,680 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 568,680 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 194,640 บาท

เพื่อใช้จายเป็นเงินเดือนให้พนักงานเทศบาลสามัญ
พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ตามตําแหนง
และอัตราที่ ก.ท. กําหนดโดยคํานวณตั้งจายไว้
ไมเกิน  12  เดือน  ดังนี้ 
- ตําแหนงนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
- และตําแหนงอื่นๆ  หรือตามการปรับปรุงระดับตําแหนง
หรือปรับปรุงแผนอัตรากําลัง

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 362,040 บาท

เพื่อใช้จายเป็นคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้าง ตามอัตราที่กําหนด
โดย คํานวณ ตั้งจายไว้ไมเกิน  12  เดือน ตามประกาศ ก.ท.
เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ดังนี้  
- ตําแหนงผู้ชวยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)   
- ตําแหนงพนักงานทั่วไป  
- และตําแหนงอื่นๆ หรือตามการปรับปรุงแผนอัตรากําลัง

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

-  เงินเพิ่มคาครองชีพพิเศษ (คาครองชีพชั่วคราว) พนักงานจ้าง
เทศบาลตําบลนาหนองทุม ตามประกาศ ก.ท. เรื่องกําหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงาน สวนท้องถิ่น
ลูกจ้าง  และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นได้รับ
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
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งบดําเนินงาน รวม 88,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 65,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

(1) คาธรรมเนียม คาลงทะเบียน การฝึกอบรม สัมมนาตางๆ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นคาธรรมเนียม คาลงทะเบียน การฝึกอบรม
สัมมนาตางๆของข้าราชการ พนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้างฯลฯ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
คาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ การฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

(2) คาจัดทําเอกสาร  คาเย็บหนังสือ  คาเข้าเลม   คาถายเอกสาร 
ฯลฯ

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นคาจัดทําเอกสาร  คาเย็บหนังสือ  คาเข้าเลม
คาถายเอกสาร แผนพัฒนาตําบล  เทศบัญญัติงบประมาณ
เทศบัญญัติตางๆ รายงานการประชุม เอกสารคูมือการ
ปฏิบัติงาน รายงานทางการเงิน เอกสารที่ต้องทําเป็นเลมฯลฯ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

(1) คาเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักรแกข้าราชการ พนักงาน  ลูกจ้าง ฯลฯ โดย
มีคาใช้จายประกอบด้วยคาเชาที่พักระหวาง เดินทาง คาเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง คา พาหนะ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยคาใช้จายในการเดิน ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 หรือแก้ไข
จนถึงปีปัจจุบันเป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม
(พ.ศ. 2561-2565 ) หน้าที่ 85  ลําดับที่  1
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(2) โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทําแผนพัฒนาตําบล จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการประชุมประชาคม
เพื่อจัดทํา แผนพัฒนาตําบล ระดับหมูบ้านและระดับตําบล
การเพิ่มเติม ปรับปรุงแผนพัฒนาฯ การรับฟังความคิดเห็น  
ปัญหา ความต้องการ ของประชาชนในพื้นที่ ฯลฯโดยมีคา
ใช้จายประกอบด้วยคาป้ายโครงการ คาอาหาร อาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2538 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หรือแก้ไขจนถึงปีปัจจุบัน
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม
(พ.ศ. 2561-2565 ) หน้าที่ 85 ลําดับที่  2

ค่าวัสดุ รวม 23,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  กระดาษ  ดินสอ  ตรายาง 
แฟ้ม  ฯลฯ ดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ 2560 หนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  
ลงวันที่  27  มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 3,000 บาท

 - เพื่อใช้จายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพรในกิจกรรมอันจําเป็น
จะต้องประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบดําเนินการตามพระราช
บัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ 2560 
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว  1248 ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 
ลงวันที่  30  มิถุนายน  2563 

วันที่พิมพ์ : 11/9/2563  13:36:10 หน้า : 14/93



วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นคาวัสดุที่ใช้ในการที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
เชน หมึก อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เมาส์ แป้นพิมพ์ ฯลฯดําเนิน
การตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ2560หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3842
ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563 

งานบริหารงานคลัง รวม 3,577,060 บาท
งบบุคลากร รวม 2,895,060 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,895,060 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,080,920 บาท

เพื่อใช้จายเป็นเงินเดือนให้พนักงานเทศบาลสามัญ พร้อมทั้ง
เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีตามตําแหนงและอัตราที่  ก.ท.  
กําหนด โดยคํานวณตั้งจายไว้ไมเกิน  12  เดือน  ดังนี้
-  ตําแหนงนักบริหารงานคลัง  (ผอ.กองคลัง  อํานวยการท้องถิ่น)
-  ตําแหนงนักบริหารงานคลัง
(หัวหน้าฝายบริหารงานคลังอํานวยการท้องถิ่น)
-  ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี
-  ตําแหนงนักวิชาการพัสดุ
-  ตําแหนงนักวิชาการจัดเก็บรายได้
-  ตําแหนงเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
-  และตําแหนงอื่นๆ  หรือการปรับปรุงระดับตําแหนงหรือ
ปรับปรุงแผนอัตรากําลัง

เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อใช้จายเป็นเงินประจําตําแหนงผู้บริหารเงินประจําตําแหนง
ประเภทอํานวยการท้องถิ่นตามกฎหมายวาด้วยเงินเดือนและ
เงินประจําตําแหนงตามบัญชีเงินประจําตําแหนงของพนักงาน
สวนท้องถิ่น
-  เงินประจําตําแหนงหัวหน้าสวนราชการและหัวหน้าฝาย
-  และเงินประจําตําแหนงตําแหนงอื่นที่มีระเบียบหรือ
กฎหมายกําหนดให้ได้รับเงินประจําตําแหนง   
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 701,040 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้าง ตามอัตราที่กําหนด
โดย คํานวณตั้งจายไว้ไมเกิน12  เดือน  ตามประกาศ ก.ท.
เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ดังนี้
- ตําแหนงผู้ชวยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)
- ตําแหนงผู้ชวยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)
- ตําแหนงพนักงานจ้างทั่วไป
- และตําแหนงอื่นๆ หรือตามการปรับปรุงแผนอัตรากําลัง

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 53,100 บาท

- เงินเพิ่มคาครองชีพพิเศษ (คาครองชีพชั่วคราว) พนักงานจ้าง
เทศบาลตําบลนาหนองทุม ตามประกาศ ก.ท. เรื่องกําหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงาน 
สวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว

งบดําเนินงาน รวม 637,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อใช้จายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
คาบริการทางการแพทย์ ให้แกพนักงานเทศบาล  พนักงานจ้าง
เทศบาลตําบลนาหนองทุมระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2559 หรือแก้ไขจนถึงปีปัจจุบัน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นคาเลาเรียนบุตรแกผู้ได้รับสิทธิ์และข้าราชการ
พนักงานเทศบาลตําบลนาหนองทุม  ตามหลักเกณฑ์และ
ระเบียบฯกําหนดหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559  
หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด กค 0422.3/ว257 
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 หรือตามกรมบัญชีกลางปรับปรุง
ประเภท และอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียนครั้ง
ปัจจุบันในปีงบประมาณ  
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ค่าใช้สอย รวม 522,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

(1) คาธรรมเนียม  คาลงทะเบียน การฝึกอบรม  สัมมนาตางๆ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อใช้จายเป็นคาธรรมเนียม คาลงทะเบียน การฝึกอบรม
สัมมนาตางๆของข้าราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ฯลฯ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

(2) คาจัดทําเอกสาร  คาเย็บหนังสือ  คาเข้าเลม   คาถายเอกสาร 
ฯลฯ

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นคาจัดทําเอกสาร  คาเย็บหนังสือ  คาเข้าเลม
คาถายเอกสาร เอกสารที่ต้องทําเป็นเลม  ฯลฯ

(3) คาจ้างเหมาบุคคลทั่วไป ให้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย หรือ
งานตางๆ

จํานวน 432,000 บาท

-  เพื่อใช้จายเป็นคาจ้างเหมาบุคคลทั่วไป ให้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย  หรืองานตางๆ ที่ได้รับมอบหมาย  ซึ่งมิใชเป็นการ
ประกอบดัดแปลง  ตอเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งกอสร้างดําเนินการจัด
จ้างตามที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ  พ.ศ. 2560 หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 1536  ลงวันที่  19  มีนาคม  2561

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นคารับรองและพิธีการตางๆในการต้อนรับบุคคล
หรือคณะบุคคล คาใช้จายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวม
ทั้งคาบริการและคาใช้จายอื่นๆ  ซึ่งจําเป็นต้องจายเกี่ยวกับ
การรับรอง โดยตั้งจายไว้ไมเกิน 1 % ของรายได้จริงปี
งบประมาณที่ลวงมา  หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.4/ว2381 ลงวันที่  28  กรกฎาคม  2548   
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

(1)  คาเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักรแกข้าราชการ พนักงาน  ลูกจ้าง ฯลฯโดย
มีคาใช้จายประกอบด้วยคาเชาที่พักระหวางเดินทาง คาเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง คาพาหนะ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 หรือแก้ไข
จนถึงปีปัจจุบันเป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม
(พ.ศ. 2561-2565 )  หน้าที่ 86 ลําดับที่ 1

(2) โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดเก็บภาษีนอก
สถานที่โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาวัสดุ คาอาหารวางและ
เครื่องดื่มฯลฯตามนัยแหงพระราชกฤษฎีกาวาด้วยหลักเกณฑ์
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546เป็นไปตามแผน
พัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม(พ.ศ. 2561-2565 ) 
หน้าที่ 86 ลําดับที่ 2

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อใช้จายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ์และ
ทรัพย์สินตางๆที่ชํารุดเสียหายให้อยูในสภาพดี  สามารถ
ใช้งานได้ปกติหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 1536  ลงวันที่ 19  มีนาคม  2561     

ค่าวัสดุ รวม 85,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นคาวัสดุสํานักงาน กระดาษ ดินสอ 
ตรายาง แฟ้ม ฯลฯดําเนินการตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ 2560 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว เชน ช้อน ส้อม 
แก้วน้ํา สบู ผง ซักฟอก ฯลฯ ดําเนินการตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ 2560 
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27  มิถุนายน  2559
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 3842  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นของยานพาหนะและ
ขนสงเครื่องมือเครื่องใช้ที่ต้องใช้น้ํามันเป็นเชื้อเพลิงและหลอลื่น
ดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ  พ.ศ 2560 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน  2559
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 
ลงวันที่  30 มิถุนายน 2563 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพรในกิจกรรมอันจําเป็น
จะต้องประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบดําเนินการตามพระราช
บัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ 2560
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่  27 มิถุนายน 2559
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 
ลงวันที่  30 มิถุนายน  2563

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นคาวัสดุที่ใช้ในการที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ 
เชน  หมึก อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เมาส์  แป้นพิมพ์ ฯลฯดําเนิน
การตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ2560 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3842
ลงวันที่  30  มิถุนายน  2563
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งบลงทุน รวม 45,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 45,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

(1) เครื่องพิมพ์เช็ค จํานวน 45,000 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์เช็ค จํานวน 1 เครื่อง
มีคุณลักษณะพอสังเขปดังนี้ 
- เป็นเครื่องพิมพ์สมุดบัญชีเงินฝากคุณภาพสูง 24 เข็มพิมพ์
แครสั้น
- สามารถพิมพ์กระดาษ A 4 พิมพ์เอกสารตางฯ สลิปธนาคาร วีซา
แบบฟอร์ม ใบเสร็จ ตั๋วสําหรับธนาคาร-การเงิน ฯลฯ
- ความเร็วในการพิมพ์  ที่ความเร็วสูง 480 ตัวอักษร/นาที
- สามารถพิมพ์สําเนาได้ 7 สําเนา (1 ต้นฉบับ+6 สําเนา)  
- รองรับการเชื่อมตอ Parallel Serial และ USB ฯลฯ
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไมมีกําหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 
และมีความจําเป็นต้องจัดซื้อตามราคาที่เคยจัดซื้อในท้องถิ่น
โดยประหยัดหรือหากมีการกําหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
ขึ้นภายหลังให้จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล
ตําบลนาหนองทุม (พ.ศ. 2561-2565 )หน้าที่ 142 ลําดับที่ 4
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 4,141,280 บาท

งบบุคลากร รวม 2,698,080 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,698,080 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 702,840 บาท

เพื่อใช้จายเป็นเงินเดือนให้พนักงานเทศบาลสามัญ พร้อมทั้งเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ตามตําแหนงและอัตราที่ ก.ท.
กําหนด โดยคํานวณตั้งจายไว้ไม เกิน 12 เดือน ดังนี้
- ตําแหนงนักบริหารงานทั่วไป
(หัวหน้าฝายปกครอง อํานวยการท้องถิ่น)
- ตําแหนงเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- และตําแหนงอื่นๆ หรือการปรับปรุงระดับตําแหนงหรือปรับปรุง
แผนอัตรากําลัง

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 5,880 บาท

เพื่อใช้จายเป็นเงินเพิ่มพิเศษเพื่อการสู้รบ (พ.ส.ร) ให้แกพนักงาน
เทศบาลสามัญที่มีสิทธิ์ได้รับความชวยเหลือ

เงินประจําตําแหนง จํานวน 18,000 บาท

เพื่อใช้จายเป็นเงินประจําตําแหนงผู้บริหาร   เงินประจําตําแหนง
ประเภทอํานวยการท้องถิ่น ตามกฎหมายวาด้วยเงินเดือนและ
เงินประจําตําแหนงตามบัญชีเงินประจําตําแหนง ของพนักงาน
สวนท้องถิ่น 
-  เงินประจําตําแหนงหัวหน้าสวนราชการหัวหน้าฝาย   
-  และเงินประจําตําแหนงตําแหนงอื่น  ที่มีระเบียบหรือกฎหมาย 
   กําหนดให้ได้รับเงินประจําตําแหนง  
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,805,760 บาท

เพื่อใช้จายเป็นคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้าง  ตามอัตราที่
กําหนดโดยคํานวณตั้งจายไว้ ไมเกิน 12 เดือน ตามประกาศ
 ก.ท.  เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ดังนี้  
- ตําแหนงผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)   
- ตําแหนงพนักงานดับเพลิง  (พนักงานจ้างตามภารกิจ)    
- ตําแหนงพนักงานดับเพลิง  (พนักงานจ้างตามภารกิจ)    
- ตําแหนงพนักงานดับเพลิง  (พนักงานจ้างตามภารกิจ)    
- ตําแหนงพนักงานประจํารถดับเพลิง (ทั่วไป  )  
- ตําแหนงพนักงานจ้างทั่วไป    
- และตําแหนงอื่นๆ หรือตามการปรับปรุงแผนอัตรากําลัง

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 165,600 บาท

-  เงินเพิ่มคาครองชีพพิเศษ (คาครองชีพชั่วคราว) พนักงานจ้าง
เทศบาลตําบลนาหนองทุมตามประกาศ ก.ท. เรื่องกําหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานสวนท้องถิ่น
ลูกจ้าง  และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว

งบดําเนินงาน รวม 1,313,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 57,200 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อใช้จายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงาน คาปวยการชดเชยงาน
เวลาที่เสียไปของ อปพร.ที่มีคําสั่ง ให้ปฏิบัติหน้าที่งานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายให้แก
อาสาสมัครป้องกันภัยฝายพลเรือนขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

พ.ศ.2560
ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แหงชาติวาด้วยคาใช้จายของอาสาสมัครในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย  พ.ศ.2560
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คาเชาบ้าน จํานวน 36,000 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นคาเชาบ้านพนักงานเทศบาลตําบลนาหนองทุม
สําหรับผู้ที่ได้รับสิทธิคาเชาบ้านตามหลักเกณฑ์แหงระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที4่)พ.ศ. 2562
หรือมีการแก้ไขครั้งลาสุดในปีงบประมาณปัจจุบัน  

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 1,200 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,046,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

(1) คาธรรมเนียม  คาลงทะเบียน การฝึกอบรม  สัมมนาตางๆ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นคาธรรมเนียม คาลงทะเบียน การฝึกอบรม 
สัมมนาตางๆ ของข้าราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ฯลฯ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

(2) คาจัดทําเอกสาร  คาเย็บหนังสือ  คาเข้าเลม   คาถายเอกสาร 
ฯลฯ

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นคาจัดทําเอกสาร  คาเย็บหนังสือ  คาเข้าเลม  
  คาถายเอกสาร  เอกสารที่ต้องทําเป็นเลม  ฯลฯ   

(3) คาเปลี่ยนออกซิเจนรถกู้ชีพกู้ภัย จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นคาเปลี่ยนออกซิเจนรถกู้ชีพกู้ภัย 
  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.3/ว 2826  
  ลงวันที่  17  กันยายน 2553)  
  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3028  
  ลงวันที่  6  มิถุนายน  2561 
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(4) คาจ้างเหมาบุคคลทั่วไป 
 ให้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
หรืองานตางๆ

จํานวน 756,000 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นคาจ้างเหมาบุคคลทั่วไป ให้ปฏิบัติหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมายหรืองานตางๆที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งมิใช
เป็นการประกอบดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งกอสร้าง
ดําเนินการจัดจ้างตามที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ  2560
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว 1536
ลงวันที่  19  มีนาคม  พ.ศ.2561

(5) คาน้ํายาดับเพลิงบรรจุในถังดับเพลิงเคมี จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นคาน้ํายาดับเพลิงบรรจุในถังดับเพลิงเคมี
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.3/ว 2826
ลงวันที่  17  กันยายน 2553
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3028
ลงวันที่  6  มิถุนายน  2561

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

(1)  คาเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักรแกข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างฯลฯ
โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาเชาที่พักระหวางเดินทาง 
คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ  ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4)พ.ศ.2561หรือแก้ไขเพิ่มเติมถึงปี
ปัจจุบัน
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
ลงวันที่  30 มิถุนายน  2563
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม
(พ.ศ. 2561-2565 ) หน้าที่  87  ลําดับที่ 1
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(2) โครงการจัดตั้งจุดตรวจ  7  วัน อันตราย  ชวงเทศกาลปีใหม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดตั้งจุดตรวจ
7 วันอันตราย ชวงเทศกาลปีใหม โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย
คาตอบแทน  คาลวงเวลา คาใช้สอย  คาวัสดุ  ฯลฯ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/
ว 661 ลงวันที่  9 มีนาคม 2561
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 3842  ลงวันที่  30 มิถุนายน  2563
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม
(พ.ศ. 2561-2565 ) หน้าที่ 87 ลําดับที่ 4

(3)โครงการจัดตั้งจุดตรวจ 7 วันอันตราย ชวงเทศกาลสงกรานต์ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดตั้งจุดตรวจ
7วันอันตรายชวงเทศกาลสงกรานต์โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย
คาตอบแทน คาลวงเวลา คาใช้สอย คาวัสดุ  ฯลฯ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/
ว 661 ลงวันที่  9 มีนาคม 2561
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
ลงวันที่  30 มิถุนายน  2563
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม
(พ.ศ. 2561-2565 ) หน้าที่  87 ลําดับที่ 5

(4) โครงการฝึกซ้อมแผนระงับอัคคีภัยประจําปี จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกซ้อมแผน
ระงับอัคคีภัยประจําปีฯ เพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มทักษะ
ในการระงับอัคคีภัยที่เกิดขึ้นในชุมชนหรือไฟปาจากการเผาปา
หรือเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย 
คาตอบแทน  คาลวงเวลา คาใช้สอย  คาวัสดุ  ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ดวนที่สุดที่ มท 0891.4/ว2360 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน2558
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท0808.2/ว3842
ลงวันที่  30 มิถุนายน  2563
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม
(พ.ศ. 2561-2565 ) หน้าที่ 87 ลําดับที่  6
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(5) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาษาภัยพิบัติ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อใช้จายตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติ โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาตอบแทน คาลวงเวลา 
คาใช้สอย คาวัสดุฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0229/ว7367
ลงวันที่  4 ธันวาคม  2562
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท0808.2/ว5329
ลงวันที่  26 ธันวาคม  2562 
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 440 ลงวันที่  13 กุมภาพันธ์ 2563
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 3842 ลงวันที่  30 มิถุนายน  2563
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม
(พ.ศ. 2561-2565 )เพิ่มเติม ฉ. 2 หน้าที่ 87 ลําดับที่ 12

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน
ตางๆ ที่ชํารุดเสียหายให้อยูในสภาพดี สามารถใช้งานได้ปกติ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว 1536
ลงวันที่  19  มีนาคม  2561

ค่าวัสดุ รวม 210,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นคาวัสดุสํานักงาน กระดาษ ดินสอ ตรา
ยาง แฟ้ม ฯลฯ
ดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ 2560  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ดวนที่สุด  ที่  มท 0808.2/ว1248ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
ลงวันที่  30 มิถุนายน  2563
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว เชน ช้อน ส้อม แก้วน้ํา
สบู ผงซักฟอก ฯลฯ
ดําเนินการตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ 2560
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท0808.2/
ว1248ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
ลงวันที่  30  มิถุนายน  2563

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อใช้จายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นของยานพาหนะ
และขนสงฯ
ดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ 2560
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ดวนที่สุด ที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว1536
ลงวันที่ 19  มีนาคม 2561
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท0808.2/ว3842
ลงวันที่  30  มิถุนายน  2563

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นคาวัสดุและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์สําหรับ
งานกู้ชีพเชน ถุงมือ ผ้าปิดจมูก ผ้าปิดแผล  ฯลฯ
ดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ 2560
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ดวนที่สุด ที่ มท0808.2/ว1248ลงวันที่ 27มิถุนายน2559
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 3842 ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพรในกิจกรรมอันจําเป็น
จะต้องประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนทราบหรือการเตือน
เพื่อป้องกันภัยพิบัติตางๆ
ดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ 2560
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ดวนที่สุด ที่มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27มิถุนายน 2559
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน  2563

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นคาวัสดุเครื่องแตงกายให้เหมาะสมกับการปฏิบัติ
หน้าที่ และเกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่
ดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ 2560
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาวัสดุ
เครื่องแตงกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 3842 ลงวันที่  30  มิถุนายน  2563

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นคาวัสดุที่ใช้ในการที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
เชน  หมึก อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เมาส์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ
ดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ 2560
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27มิถุนายน 2559
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน  2562
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วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นคาวัสดุดับเพลิง เชน สายดับเพลิง น้ํายาดับเพลิง 
น้ํายาเคมี ไม้ตบไฟ ฯลฯ
ดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ 2560
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248ลงวันที่ 27มิถุนายน2559
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 3842 ลงวันที่  30  มิถุนายน  2563

งบลงทุน รวม 130,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 130,000 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

(1) โครงการจัดซื้อวิทยุสื่อสารขนาดกําลังสงไมต่ํากวา 5 วัตต์ จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อใช้จายเป็นคาจัดซื้อวิทยุสื่อสารขนาดกําลังสง
ไมต่ํากวา 5 วัตต์
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไมมีกําหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
และมีความจําเป็นต้องจัดซื้อตามราคาที่เคยจัดซื้อในท้องถิ่น
โดยประหยัดหรือหากมีการกําหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
ขึ้นภายหลังให้จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว1989 ลงวันที่  22  มิถุนายน  2552
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม
(พ.ศ. 2561-2565 ) หน้าที่ 144 ลําดับที่  2(2)

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

(1) โครงการจัดซื้อชุดผจญเพลิง จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นคาจัดซื้อชุดผจญเพลิง
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไมมีกําหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
และมีความจําเป็นต้องจัดซื้อตามราคาที่เคยจัดซื้อในท้องถิ่น
โดยประหยัดหรือหากมีการกําหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
ขึ้นภายหลังให้จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท0808.2/ว1989
ลงวันที่  22  มิถุนายน  2552
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม
(พ.ศ. 2561-2565 ) หน้าที่ 145 ลําดับที่ 5(1)
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(2) โครงการจัดซื้อชุดดับเพลิง แบบครึ่งทอน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นคาจัดซื้อชุดดับเพลิง แบบครึ่งทอน
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไมมีกําหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
  และมีความจําเป็นต้องจัดซื้อตามราคาที่เคยจัดซื้อในท้องถิ่น
 โดยประหยัดหรือหากมีการกําหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
ขึ้นภายหลังให้จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989
ลงวันที่  22  มิถุนายน  2552
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม
(พ.ศ. 2561-2565 ) หน้าที่ 145  ลําดับที่ 5(2)

(3) โครงการจัดซื้อรองเท้าบู๊ทดับเพลิง จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นคาจัดซื้อรองเท้าบู๊ทดับเพลิง
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไมมีกําหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 
  และมีความจําเป็นต้องจัดซื้อตามราคาที่เคยจัดซื้อในท้องถิ่น
  โดยประหยัดหรือหากมีการกําหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
  ขึ้นภายหลังให้จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์      
  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989
  ลงวันที่  22  มิถุนายน  2552    
  เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม 
  (พ.ศ. 2561-2565 ) หน้าที่ 145  ลําดับที่  5(3)

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,477,280 บาท

งบบุคลากร รวม 1,022,280 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,022,280 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 660,600 บาท

เพื่อใช้จายเป็นเงินเดือนให้พนักงานเทศบาลสามัญ  
พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ตามตําแหนงและอัตรา
ที่ ก.ท.  กําหนดโดยคํานวณตั้งจายไว้ไมเกิน  12  เดือน  ดังนี้   
- ตําแหนงนักบริหารการศึกษา 
  ( หัวหน้าฝายบริหารการศึกษา อํานวยการท้องถิ่น)    
- ตําแหนงนักวิชาการศึกษา    
- และตําแหนงอื่นๆ หรือตามการปรับปรุงระดับตําแหนงหรือการ 
  ปรับปรุงแผนอัตรากําลัง    
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 18,000 บาท

เพื่อใช้จายเป็นเงินประจําตําแหนงผู้บริหาร เงินประจําตําแหนง
ประเภทอํานวยการท้องถิ่น ตามกฎหมายวาด้วยเงินเดือน
และเงินประจําตําแหนงตามบัญชีเงินประจําตําแหนง 
ของพนักงานสวนท้องถิ่น   
- เงินประจําตําแหนงหัวหน้าสวนราชการและหัวหน้าฝาย    
- และเงินประจําตําแหนงตําแหนงอื่นที่มีระเบียบหรือกฎหมาย
  กําหนดให้ได้รับเงินประจําตําแหนง

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 331,680 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้าง ตามอัตราที่กําหนด 
โดย คํานวณตั้งจายไว้ไมเกิน 12  เดือน ตามประกาศ ก.ท.  
เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ดังนี้    
-  ตําแหนงผู้ชวยนักวิชาการศึกษา  (พนักงานจ้างตามภารกิจ)    
-  ตําแหนงพนักงานทั่วไป    
-  และตําแหนงอื่นๆ ตามการปรับปรุงแผนอัตรากําลัง

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

- เงินเพิ่มคาครองชีพพิเศษ (คาครองชีพชั่วคราว) พนักงานจ้าง
  เทศบาลตําบลนาหนองทุม ตามประกาศ ก.ท. เรื่องกําหนด
มาตรฐาน
  ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงาน สวนท้องถิ่น ลูกจ้าง
  และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่ม
  การครองชีพชั่วคราว  

งบดําเนินงาน รวม 455,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 36,000 บาท
คาเชาบ้าน จํานวน 36,000 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นคาเชาบ้านพนักงานเทศบาลตําบลนาหนองทุม
สําหรับผู้ที่ได้รับสิทธิคาเชาบ้านตามหลักเกณฑ์แหงระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที4่)พ.ศ. 2562
หรือมีการแก้ไขครั้งลาสุดในปีงบประมาณปัจจุบัน  
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ค่าใช้สอย รวม 369,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

(1) คาธรรมเนียม  คาลงทะเบียน การฝึกอบรม  สัมมนาตางๆ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นคาธรรมเนียม คาลงทะเบียน 
การฝึกอบรม สัมมนาตางๆของข้าราชการ 
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ฯลฯ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

(2) คาจัดทําเอกสาร  คาเย็บหนังสือ  คาเข้าเลม   คาถายเอกสาร 
ฯลฯ

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นคาจัดทําเอกสาร  คาเย็บหนังสือ คาเข้าเลม 
  คาถายเอกสาร รายงานการประชุม  เอกสารคูมือการปฏิบัติงาน
  เอกสารที่ต้องทําเป็นเลม  ฯลฯ  

(3) คาจ้างเหมาบุคคลทั่วไป  ให้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย หรือ
งานตางๆ

จํานวน 324,000 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นคาจ้างเหมาบุคคลทั่วไป ให้ปฏิบัติหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย หรืองานตางๆ ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งมิใช
เป็นการประกอบดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งกอสร้าง
ดําเนินการจัดจ้างตามที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุ  ภาครัฐ  พ.ศ  2560
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว 1536
ลงวันที่  19  มีนาคม  2561
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

(1)  คาเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักรแกข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างฯลฯ
โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาเชาที่พักระหวางเดินทาง 
คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ  ฯลฯ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ. 2555แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 หรือแก้ไขเพิ่มเติมถึงปีปัจจุบัน
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม
(พ.ศ. 2561-2565 ) หน้าที่  88  ลําดับที่ 1

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นคาวัสดุสํานักงาน กระดาษ ดินสอ  
ตรายาง  แฟ้ม ฯลฯ
ดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ 2560
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27มิถุนายน 2559
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน  2563

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพรในกิจกรรมอันจําเป็น
จะต้องประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
ดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ 2560
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ดวนที่สุด ที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27มิถุนายน 2559
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 3842 ลงวันที่  30  มิถุนายน  2563
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นคาวัสดุที่ใช้ในการที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เชน หมึก อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เมาส์ 
แป้นพิมพ์ ฯลฯ
ดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ 2560
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ดวนที่สุด ที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27มิถุนายน 2559
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 3842 ลงวันที่  30  มิถุนายน  2563

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 7,354,738 บาท
งบบุคลากร รวม 2,760,720 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,760,720 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,916,040 บาท

-เพื่อใช้จายเป็นเงินเดือนให้พนักงานครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท้องถิ่น พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปีตามตําแหนงและอัตราที่กําหนดโดยคํานวณ
ตั้งจายไว้ไมเกิน 12 เดือน ดังนี้
(1) ตําแหนงครูผู้ดูแลเด็ก
และตําแหนงอื่นๆ หรือตามการปรับปรุงระดับตําแหนง
หรือการปรับปรุงแผนอัตรากําลัง

เงินวิทยฐานะ จํานวน 176,400 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นเงินวิทยฐานะให้พนักงานครูชํานาญการ
ตั้งจายไว้ไมเกิน 12 เดือน
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 3842 ลงวันที่  30  มิถุนายน  2563
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น
ดวนมาก ที่ มท 0809.4/ว 2070
ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 668,280 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้าง  ตามอัตราที่
กําหนด โดย 
คํานวณตั้งจายไว้ไมเกิน 12  เดือน  ดังนี้ 
-  ตําแหนงครูผู้ดูแลเด็ก  (พนักงานจ้างตามภารกิจ)   
-  ตําแหนงครูผู้ดูแลเด็ก  (พนักงานจ้างตามภารกิจ ) 
-  และตําแหนงอื่นๆ ตามการปรับปรุงแผนอัตรากําลัง 

งบดําเนินงาน รวม 2,634,018 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,357,650 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

(1) คาธรรมเนียม คาลงทะเบียนการฝึกอบรม สัมมนาตางๆ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นคาธรรมเนียม คาลงทะเบียน
การฝึกอบรม สัมมนาตางๆ ของครู 
บุคลากรทางการศึกษาพนักงานจ้าง ฯลฯ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในงานรัฐพิธี และพิธีการตางๆหรือกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นเป็นกรณีพิเศษ เชน งานรับเสด็จ งานเฉลิมฉลอง  
งานรัฐพิธี งานพิธีกรรมทางพุทธศาสนาและงาน  
พิธีพราหมณ์ตางๆ เชน การจัดซื้อเครื่องราชสักการะ ธงชาติ
ธงตราสัญลักษณ์ ป้ายตราสัญลักษณ์ตางๆ พระบรมฉายาลักษณ์
เครื่องทองน้อย กระถางธูปเชิงเทียน แจกันดอกไม้ พานพุม  
เครื่องไทยธรรม เครื่องกัณฑ์เทศ 
วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องในการจัดงานตางๆ  ฯลฯ
อํานาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ.เทศบาล 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 หรือที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปีปัจจุบัน

วันที่พิมพ์ : 11/9/2563  13:36:10 หน้า : 35/93



รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

(1)  คาเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักรแกข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างฯลฯ
โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาเชาที่พักระหวางเดินทาง 
คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะฯลฯ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 หรือที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปีปัจจุบัน
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม
(พ.ศ. 2561-2565 )  หน้าที่ 88 ลําดับที่ 2

(2) โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาด็กเล็ก 
จํานวน 4 ศูนย์

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการปฐมนิเทศและ
ประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาด็กเล็ก โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย
คาใช้สอย คาวัสดุ ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เข้ารวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559
อํานาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ.เทศบาล 2496แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่14) พ.ศ.2562 หรือที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปีปัจจุบัน
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม
(พ.ศ. 2561-2565 )  หน้าที่ 90 ลําดับที่ 14
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(3) โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดงานวันเด็ก
ประจําปี พ.ศ. 2564 โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาใช้สอย 
คาวัสดุ อุปกรณ์ตางฯ ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
อํานาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ.เทศบาล 2496  แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 14)  พ.ศ.  2562หรือที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปีปัจจุบัน
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม
(พ.ศ. 2561-2565 )  หน้าที่ 90  ลําดับที่ 18

(4) โครงการสงเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่นรายการพัฒนาข้า
ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสงเสริมศักยภาพการศึกษา
ท้องถิ่นการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาใช้สอย คาวัสดุ ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นปี 
พ.ศ.2557 หรือแก้ไขจนถึงปีปัจจุบัน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 4) พ.ศ 2561 หรือที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปีปัจจุบัน
อํานาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ.เทศบาล 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 หรือที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปีปัจจุบัน
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม
(พ.ศ. 2561-2565 ) หน้าที่  89 ลําดับที่ 11

(5) โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,197,650 บาท
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- เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการสนับสนุนคาใช้จาย
การบริหารสถานศึกษา
-รายการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลนาหนองทุม แยกเป็น
(1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสวาง จํานวน 55 คน 
        จํานวน 269,500  บาท
(2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูดินทอง จํานวน 25 คน 
        จํานวน 122,500 บาท
(3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาหนองทุม จํานวน 35 คน 
        จํานวน 171,500  บาท
(4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหมานศรีทอง จํานวน 40 คน
          จํานวน 196,000 บาท
อัตรามื้อละ 20 บาทตอคน จํานวน 245 วัน
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/
ว 4110ลงวันที่ 14 กรกฎาคม  2563
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 89 ลําดับที่ 12

-รายการคาจัดการเรียนการสอน
จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย(อาย2ุ-5 ปี)ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลนาหนองทุม แยกเป็น
(1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสวาง จํานวน 55 คน 
        จํานวน 93,500 บาท
(2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูดินทอง จํานวน 25 คน 
        จํานวน  42,500  บาท
(3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาหนองทุม จํานวน 35 คน 
        จํานวน  59,500  บาท
(4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหมานศรีทอง จํานวน 40 คน
        จํานวน  68,000 บาท
อัตราคนละ 1,700 บาท/ปี
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท0816.2/
ว 4110ลงวันที่ 14 กรกฎาคม  2563
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 89 ลําดับที่ 3
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-รายการคาหนังสือเรียน จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย(อายุ3-5 ปี)
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนาหนองทุม  แยกเป็น
(1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสวาง จํานวน 55 คน 
        จํานวน  11,000 บาท
(2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูดินทอง จํานวน 25 คน 
        จํานวน  5,000  บาท
(3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาหนองทุม จํานวน 35 คน 
        จํานวน  7,000  บาท
(4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหมานศรีทอง จํานวน 40 คน
        จํานวน  8,000 บาท
อัตราคนละ 200 บาทตอปี
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/
ว 4110ลงวันที่ 14 กรกฎาคม  2563
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 91 ลําดับที่ 26

-รายการคาอุปกรณ์การเรียนจัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย(อาย3ุ-5ปี)
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนาหนองทุม แยกเป็น
(1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสวาง จํานวน 55 คน 
        จํานวน   11,000 บาท
(2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูดินทอง จํานวน 25 คน
        จํานวน   5,000   บาท
(3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาหนองทุม จํานวน 35 คน 
        จํานวน   7,000  บาท
(4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหมานศรีทอง จํานวน 40 คน
        จํานวน   8,000 บาท
อัตราคนละ 200 บาทตอปี
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/
ว 4110ลงวันที่ 14 กรกฎาคม  2563
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 91 ลําดับที่ 27

-รายการคาเครื่องแบบนักเรียนจัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย(อาย3ุ-5
ปี)
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนาหนองทุม แยกเป็น
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(1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสวาง จํานวน 55 คน 
        จํานวน   16,000  บาท
(2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูดินทอง จํานวน 25 คน 
        จํานวน   7,500   บาท
(3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาหนองทุม จํานวน 35 คน 
        จํานวน  10,500  บาท
(4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหมานศรีทอง จํานวน 40 คน
        จํานวน  12,000  บาท
อัตราคนละ 300 บาทตอปี
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/
ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม  2563
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 91 ลําดับที่ 28

- รายการคากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย
(อายุ3-5ปี)
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนาหนองทุม แยกเป็น
(1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสวาง จํานวน 55 คน 
         จํานวน  23,650  บาท
(2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูดินทอง จํานวน 25 คน 
        จํานวน   10,750  บาท
(3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาหนองทุม จํานวน 35 คน 
        จํานวน   15,050 บาท
(4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหมานศรีทอง จํานวน 40 คน
        จํานวน   17,200 บาท
อัตราคนละ 430 บาทตอปี
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/
ว 4110ลงวันที่ 14 กรกฎาคม  2563
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 91 ลําดับที่ 29

(6) โครงการสงเสริมสุขภาพอนามัยและโภชนาการเด็ก จํานวน 10,000 บาท
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-เพื่อใช้จายตามโครงการสงเสริมสุขภาพอนามัยและโภชนาการ
เด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนาหนองทุม
เป็นไปตามอํานาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ.เทศบาล 2496
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  14)  พ.ศ. 2562
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม
(พ.ศ. 2561-2565 )  หน้าที่  89 ลําดับที่ 6

(7) โครงการสงเสริมและสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาล จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อใช้จายตามโครงการสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรม
ตามนโยบายของรัฐโดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาใช้สอย 
คาวัสดุ ฯลฯ
เป็นไปตามอํานาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ.เทศบาล 2496 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  14)  พ.ศ. 2562
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม
(พ.ศ. 2561-2565 )  หน้าที่  95 ลําดับที่ 82

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน
ตางๆ ที่ชํารุดเสียหายให้อยูในสภาพดี  สามารถใช้งานได้ปกติ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว 1536
ลงวันที่  19  มีนาคม  2561

ค่าวัสดุ รวม 1,276,368 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นคาวัสดุสํานักงาน กระดาษ ดินสอ 
ตรายางแฟ้ม ฯลฯ
ดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ 2560
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท0808.2/
ว 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
ลงวันที่  30  มิถุนายน  2563
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว เชน ช้อน ส้อม แก้วน้ํา
สบู ผงซักฟอก  ฯลฯ
ดําเนินการตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ 2560
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท0808.2/
ว1248ลงวันที่ 27 มิถุนายน  2559
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 3842 ลงวันที่  30  มิถุนายน  2563
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คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,226,368 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
เทศบาลตําบลนาหนองทุม แยกเป็น         
 (1)   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสวาง   จํานวน  55   คน
        จํานวน  105,391  บาท
 (2)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูดินทอง     จํานวน  25   คน
        จํานวน  47,905  บาท
 (3)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาหนองทุม   จํานวน   35  คน
        จํานวน  67,067  บาท
 (4)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหมานศรีทอง  จํานวน   40   คน
        จํานวน  76,648  บาท
อัตราคนละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน   
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/
ว 4110ลงวันที่ 14 กรกฎาคม  2563

- เพื่อใช้จายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสังกัด สพฐ.
  ในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลนาหนองทุม  แยกเป็น
(1)  โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์  จํานวน 115     คน
        จํานวน  220,363  บาท
(2)  โรงเรียนบ้านอาบช้าง         จํานวน    120   คน
        จํานวน  229,944  บาท
(3)  โรงเรียนบ้านโนนสวางบวรวิทยา      จํานวน  100   คน
        จํานวน  191,620  บาท
(4)  โรงเรียนนาหนองทุมโนนสูงวิทยา      จํานวน  150  คน
        จํานวน  287,430  บาท 
อัตราคนละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน   
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/
ว 4110ลงวันที่ 14 กรกฎาคม  2563
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นคาวัสดุที่ใช้ในการที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เชน หมึก อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เมาส์
แป้นพิมพ์ ฯลฯ
ดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ 2560
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท  0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน  2563

งบเงินอุดหนุน รวม 1,960,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,960,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

(1) อุดหนุนสําหรับโครงการอาหารกลางวันสถานศึกษาสังกัดหนวย
งานอื่น  ร.ร.สังกัด  สพฐ. ในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลนาหนองทุม

จํานวน 1,940,000 บาท

- เพื่ออุดหนุนสําหรับโครงการอาหารกลางวันสถานศึกษาสังกัด
หนวยงานอื่น 
ร.ร.สังกัด สพฐ.ในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลนาหนองทุม แยกเป็น
(1)  โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์  จํานวน   115   คน
        จํานวน  460,000  บาท
 (2)  โรงเรียนบ้านอาบช้าง    จํานวน 120      คน
        จํานวน  480,000  บาท
(3)  โรงเรียนบ้านโนนสวางบวรวิทยา    จํานวน 100    คน
        จํานวน  400,000  บาท
(4)  โรงเรียนนาหนองทุมโนนสูงวิทยา     จํานวน  150  คน
        จํานวน  600,000  บาท
อัตรามื้อละ 20 บาทตอคน จํานวน 200 วัน        
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/
ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม  2563
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 91  ลําดับที่ 38
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(2) อุดหนุนโรงเรียนบ้านอาบช้างตามโครงการรแขงขันกีฬาต้านยา
เสพติดภายในสถานศึกษา

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่ออุดหนุนโรงเรียนบ้านอาบช้างตามโครงการ
แขงขันกีฬาต้านยาเสพติดภายในสถานศึกษา
ตามอํานาจหน้าที่ ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย
ของประชาชนการสงเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559 
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่  92 ลําดับที่ 46

(3) อุดหนุนโรงเรียนบ้านโนนสวางบวรวิทยาตามโครงการแขงขัน
กีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่ออุดหนุนโรงเรียนบ้านโนนสวางบวรวิทยาตามโครงการ
แขงขันกีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด
อํานาจหน้าที่  ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
การสงเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 93  ลําดับที่ 49

(4) อุดหนุนโรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ตามโครงการแขงขัน
กีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด

จํานวน 5,000 บาท

-เพื่ออุดหนุนโรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ตามโครงการ
แขงขันกีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด
อํานาจหน้าที่ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
การสงเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 92  ลําดับที่ 44
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(5) อุดหนุนโรงเรียนนาหนองทุมโนนสูงวิทยาตามโครงการแขงขัน
กีฬาภายในต้านยาเสพติด

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่ออุดหนุนโรงเรียนนาหนองทุมโนนสูงวิทยาตามโครงการ
แขงขันกีฬาภายในต้านยาเสพติด
อํานาจหน้าที่ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชนการสงเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่  92 ลําดับที่ 43

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 1,890,940 บาท

งบบุคลากร รวม 473,040 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 473,040 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 297,960 บาท

เพื่อใช้จายเป็นเงินเดือนให้พนักงานเทศบาลสามัญ  พร้อมทั้งเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนประจําปี  ตามตําแหนงและอัตราที่  ก.ท
.  กําหนดโดยคํานวณตั้งจายไว้ไมเกิน  12  เดือน  ดังนี้    
  -  ตําแหนงเจ้าพนักงานสาธารณสุข  
  -  และตําแหนงอื่นๆ หรือตามการปรับปรุงระดับตําแหนงหรือ
การปรับปรุงแผนอัตรากําลัง

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 175,080 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้างตามอัตราที่กําหนด
โดยคํานวณตั้งจายไว้ไมเกิน12  เดือน ตามประกาศ ก.ท.  
เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง   ดังนี้    
-  ตําแหนงผู้ชวยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
   (พนักงานจ้างตามภารกิจ)      
-  และตําแหนงอื่นๆ หรือตามการปรับปรุงแผนอัตรากําลัง 
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งบดําเนินงาน รวม 1,317,900 บาท
ค่าตอบแทน รวม 160,800 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงาน คาปวยการชดเชย
การงานหรือเวลาที่เสียไปของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
  ที่มีคําสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ชวยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการ
ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงฯ
  -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
  ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นและการเบิกคาใช้จาย 
  พ.ศ.2562  
  -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 6290 
  ลงวันที่  19 ตุลาคม  2562 

คาเชาบ้าน จํานวน 36,000 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นคาเชาบ้านพนักงานเทศบาลตําบลนาหนองทุม
สําหรับผู้ที่ได้รับสิทธิคาเชาบ้านตามหลักเกณฑ์แหงระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที4่) พ.ศ. 2562
หรือมีการแก้ไขครั้งลาสุดในปีงบประมาณปัจจุบัน  

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 4,800 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นคาเลาเรียนบุตรแกผู้ได้รับสิทธิ์และข้าราชการ 
  พนักงานเทศบาลตําบลนาหนองทุม ตามหลักเกณฑ์และ
ระเบียบฯ กําหนดหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
  ที่ มท 0809.3/ว4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 
  หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด กค 0422.3/ว257 
  ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 หรือตามกรมบัญชีกลางปรับปรุง
ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน
  ครั้งปัจจุบันในปีงบประมาณ
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ค่าใช้สอย รวม 977,100 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

(1) คาธรรมเนียม  คาลงทะเบียน การฝึกอบรม  สัมมนาตางๆ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นคาธรรมเนียม คาลงทะเบียน การฝึกอบรม
สัมมนาตางๆ ของข้าราชการ พนักงานเทศบาล 
  พนักงานจ้าง ฯลฯ      
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  

(2) คาจัดทําเอกสาร  คาเย็บหนังสือ  คาเข้าเลม   คาถายเอกสาร 
ฯลฯ

จํานวน 10,000 บาท

 - เพื่อใช้จายเป็นคาจัดทําเอกสาร คาเย็บหนังสือ คาเข้าเลม คา
ถายเอกสาร เอกสารที่ต้องทําเป็นเลม  ฯลฯ 

(3)  คาจ้างเหมา คาบริการสําหรับทิ้งขยะ จํานวน 372,000 บาท

-เพื่อใช้จายเป็นคาบริการ สถานที่สําหรับทิ้งขยะฯ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐพ.ศ 2560 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536  
ลงวันที่  19  มีนาคม  พ.ศ.2561
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 14)  พ.ศ.2562  หรือที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปีปัจจุบัน
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
ลงวันที่ 30 มิถุนายน  2563
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

(1)  คาเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 20,000 บาท

  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักรแกข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ฯลฯ     
  โดยมีคาใช้จายประกอบด้วยคาเชาที่พักระหวางเดินทาง คาเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ ฯลฯ     
  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 หรือที่แก้ไขเพิ่มเติม
  ถึงปีปัจจุบัน   
  เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม 
  (พ.ศ. 2561-2565 ) หน้ที่ 96 ลําดับที่ 1 

(2) โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อใช้จายตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
ในชุมชน การป้องกันการแพรระบาดของไข้เลือดออก 
โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาใช้สอย 
คาวัสดุอุปกรณ์ตางฯ ฯลฯ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 14)  พ.ศ.2562  หรือที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปีปัจจุบัน
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท0808.2/
ว 3886 ลงวันที่  28  มิถุนายน  พ.ศ.2562
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม
(พ.ศ. 2561-256 )5  หน้าที่ 97 ลําดับที่ 14
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(3) โครงการป้องกันการแพรระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการ โครงการป้องกัน
  การแพร ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าการฉีดวัคซีน สุนัข 
  สัตว์เลี้ยง ตัดวงจรการแพรระบาดของโรคโดยมีคาใช้จาย
  ประกอบด้วย คาตอบแทน คาใช้สอย คาวัสดุ ฯลฯ    
  พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง    
  (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562  
  หนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 
  ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 
  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563    
 เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม 
 (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 97 ลําดับที่ 18  

(4)  โครงการธนาคารขยะชุมชน จํานวน 50,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการธนาคารขยะ
ชุมชน (คัดแยกขยะตั้งแตต้นทาง) 
  บริหารจัดการขยะตั้งแตครัวเรือน การคัดแยกขยะ 
  การนําไปใช้ประโยชน์ โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  
  คาตอบแทน คาใช้สอย คาวัสดุ ฯลฯ
  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 หรือที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปี
ปัจจุบัน 
  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 
  0810.5/ว0594 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560    
  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0891.4/ว 4376  
  ลงวันที่ 3 สิงหาคม  2559
  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 
  ลงวันที่  30  มิถุนายน  2563  
  เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม
  (พ.ศ. 2561-2565 ) หน้าที่ 71 ลําดับที่ 4  
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(5) โครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์เลี้ยงและขึ้นทะเบียนสัตว์ จํานวน 75,900 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์
เลี้ยงและขึ้นทะเบียนสัตว์ ประจําปี 2564 โดยมีคาใช้จาย
  ประกอบด้วย คาตอบแทน คาใช้สอย คาวัสดุ ฯลฯ    
  หนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 
  ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 
  ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
  เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม
   (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 97 ลําดับที่ 23 

(6) โครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข
  ประจําปี 2564 อาทิ โครงการโครงการอบรมหมอหมูบ้านใน
พระราชประสงค์ฯ 
  โครงการสืบสานพระราชปณิธาณสมเด็จยา ต้านมะเร็งเต้านม
  โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า  
  โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า ฯลฯ
  โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาตอบแทนคาใช้สอย คา
วัสดุ ฯลฯ (เลือกทําอยางน้อย 3 โครงการฯ)
  หนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 
  ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 
  เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม 
  (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 97 ลําดับที่ 24,25,26

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 59,200 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน
ตางๆ ที่ชํารุดเสียหายให้อยูในสภาพดี สามารถใช้งานได้ปกติ    
  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536  
  ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561  
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ค่าวัสดุ รวม 180,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อใช้จายเป็นคาวัสดุสํานักงาน กระดาษ ดินสอ แฟ้ม ฯลฯ
ดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ 2560
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
ลงวันที่ 30 มิถุนายน  2563

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อใช้จายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว  เชน ช้อน ส้อม แก้วน้ํา
สบู ผงซักฟอก  ฯลฯ  ดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ 2560 หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว  1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน  2559
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
ลงวันที่  30  มิถุนายน  2563

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อใช้จายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นของยานพาหนะและ
ขนสง เครื่องมือ เครื่องใช้ที่ต้องใช้น้ํามัน
เป็นเชื้อเพลิงและหลอลื่น
ดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อใช้จายในการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ อาทิ
ทรายอะเบท  สําหรับกําจัดยุงลาย น้ํายาพนหมอกควัน สําหรับฉีด
พน กําจัดยุงลายในชุมชน แอลกอฮอล์ 
เจลล้างมือ น้ํายาฆาเชื้อโรค หน้ากากอนามัย ฯลฯ
ดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
ลงวันที่ 30 มิถุนายน  2563

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพรในกิจกรรมอันจําเป็น
จะต้องประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
ดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ 2560
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นคาวัสดุที่ใช้ในการที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ 
เชน หมึก อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เมาส์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ
ดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
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งบลงทุน รวม 100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

(1) เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อใช้จายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติด
ผนัง ขนาด 15,000 btu
มีคุณลักษณะพอสังเขปดังนี้
-เป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด
ทั้งหนวยสงความเย็นและหนวยระบายความร้อน
จากโรงงานเดียวกัน
-มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์
- ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมคาติดตั้ง ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน  2552
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 148 ลําดับที่ 1(2) 

ครุภัณฑ์การเกษตร

(1) เครื่องพนหมอกควัน จํานวน 80,000 บาท

-เพื่อใช้จายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน สําหรับพนหมอก
ควันกําจัดลูกน้ํายุงลาย การฆาเชื้อโรค กําจัดแมลง 
ซึ่งเป็นพาหะนําโรค ฯลฯมีคุณลักษณะพอสังเขปดังนี้
- ปริมาณการฉีดพนน้ํายาไมน้อยกวา 40 ลิตรตอชั่วโมง
- ถังบรรจุน้ํายาไมน้อยกวา 6 ลิตร
- กําลังเครื่องยนต์ไมน้อยกวา 25 แรงม้า ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 148 ลําดับที่ 3(1)
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 1,275,920 บาท

งบบุคลากร รวม 994,920 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 994,920 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 636,240 บาท

เพื่อใช้จายเป็นเงินเดือนให้พนักงานเทศบาลสามัญพร้อมทั้ง
เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ตามตําแหนงและอัตราที่ ก.ท
.กําหนด โดยคํานวณตั้งจายไว้ไมเกิน 12 เดือน 
ดังนี้
- ตําแหนงนักบริหารงานสวัสดิการสังคมฯ
- ตําแหนงนักพัฒนาชุมชน
- และตําแหนงอื่นๆ หรือการปรับปรุงระดับตําแหนง
หรือปรับปรุงแผนอัตรากําลัง

เงินประจําตําแหนง จํานวน 18,000 บาท

เพื่อใช้จายเป็นเงินประจําตําแหนงผู้บริหาร เงินประจําตําแหนง
ประเภทอํานวยการท้องถิ่น ตามกฎหมายวาด้วยเงินเดือนและ
เงินประจําตําแหนง ตามบัญชีเงินประจําตําแหนง
ของพนักงานสวนท้องถิ่น
- เงินประจําตําแหนงหัวหน้าสวนราชการหัวหน้าฝาย
- และเงินประจําตําแหนงตําแหนงอื่นที่มีระเบียบ
  หรือกฎหมายกําหนดให้ได้รับเงินประจําตําแหนง

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 328,680 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้าง  ตามอัตราที่กําหนด
โดยคํานวณตั้งจายไว้ไมเกิน 12 เดือน ตามประกาศ ก.ท.
เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ดังนี้
- ตําแหนงผู้ชวยนักพัฒนาชุมชน (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
- ตําแหนงพนักงานจ้างทั่วไป
- และตําแหนงอื่นๆ ตามการปรับปรุงแผนอัตรากําลัง
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

- เงินเพิ่มคาครองชีพพิเศษ(คาครองชีพชั่วคราว) พนักงานจ้าง
เทศบาลตําบลนาหนองทุม ตามประกาศ ก.ท.เรื่อง
กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้
พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว

งบดําเนินงาน รวม 251,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 36,000 บาท
คาเชาบ้าน จํานวน 36,000 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นคาเชาบ้านพนักงานเทศบาลตําบลนาหนองทุม
สําหรับผู้ที่ได้รับสิทธิคาเชาบ้านตามหลักเกณฑ์แหงระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที4่)พ.ศ. 2562
หรือมีการแก้ไขครั้งลาสุดในปีงบประมาณปัจจุบัน  

ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

(1) คาธรรมเนียม  คาลงทะเบียน การฝึกอบรม  สัมมนาตางๆ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นคาธรรมเนียม คาลงทะเบียนการฝึก
อบรม สัมมนาตางๆ ของข้าราชการ พนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้าง ฯลฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

(2) คาจัดทําเอกสาร  คาเย็บหนังสือ  คาเข้าเลม   คาถายเอกสาร 
ฯลฯ

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นคาจัดทําเอกสาร คาเย็บหนังสือ คาเข้าเลม
คาถายเอกสารเอกสารที่ต้องทําเป็นเลม ฯลฯ
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

(1)  คาเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักรแกข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างฯลฯ
โดยมีคาใช้จายประกอบด้วยคาเชาที่พักระหวางเดินทาง
คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4)พ.ศ. 2561 
หรือที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปีปัจจุบัน
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม
(พ.ศ. 2561-2565 ) หน้าที่ 100 ลําดับที่ 1

(2) โครงการจัดงานนเรศวรและกาชาดจังหวัดหนองบัวลําภู จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดงานนเรศวรและ
กาชาดจังหวัดหนองบัวลําภูจัดงานออกร้านแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชน
และการประชาสัมพันธ์สินค้าชุมชน เป็นการบํารุงและสงเสริม
การประกอบอาชีพขอประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีรายได้
เพียงพอตอการดํารงชีวิต และสามารถพึ่งพาตนเองได้อยางยั่งยืน
โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาป้ายประชาสัมพันธ์
คาใช้สอย คาวัสดุฯลฯ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028
ลงวันที่  6  มิถุนายน  2561
อํานาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ.เทศบาล 2496แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562หรือที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปีปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม
(พ.ศ. 2561-2565 ) หน้าที่  133 ลําดับที่ 1
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(3) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ) โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย 
คาวัสดุ คาป้ายโครงการ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ ฯลฯ
 อํานาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ.เทศบาล 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 หรือที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปีปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม
 (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 100 ลําดับที่ 2 

(4)โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและประชาชนทั่วไป จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้พิการและประชาชนทั่วไปโดยมีคาใช้จายประกอบด้วยคาวัสดุ 
อุปกรณ์ คาป้าย โครงการฯ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2560 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
หรือที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปีปัจจุบัน    
 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  
  (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 หรือที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปีปัจจุบัน 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม
  (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 100 ลําดับที่ 7 

ค่าวัสดุ รวม 75,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

-  เพื่อใช้จายเป็นคาวัสดุสํานักงาน กระดาษ ดินสอ ตรา
ยาง แฟ้มฯลฯ
   ดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ 2560      
   หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน  2559
   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 
   ลงวันที่  30  มิถุนายน  2563  
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว เชน ช้อน ส้อม แก้วน้ํา 
  สบู ผงซักฟอก ฯลฯ ดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ 2560     
  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559    
 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3842    
  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563  

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อใช้จายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพรในกิจกรรมอันจําเป็น
   จะต้องประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  
   ดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ 2560      
   หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559    
   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 
   ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นคาวัสดุที่ใช้ในการที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์  
  เชน หมึก อุปกรณ์บันทึกข้อมูลเมาส์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ 
  ดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560    
  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559    
  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
  ลงวันที่ 30  มิถุนายน 2563
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งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

(1) อุดหนุนกาชาดจังหวัดหนองบัวลําภู จํานวน 30,000 บาท

- เพื่ออุดหนุนกาชาดจังหวัดหนองบัวลําภูในกิจการตางๆ เพื่อ
ประโยชน์ในการสงเคราะห์ราษฎร การพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน 
ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ตามอํานาจหน้าที่   
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม 
  (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 133 ลําดับที 2 

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 4,840,260 บาท

งบบุคลากร รวม 3,074,760 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,074,760 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,649,160 บาท

เพื่อใช้จายเป็นเงินเดือนให้พนักงานเทศบาลสามัญ พร้อมทั้งเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ตามตําแหนงและอัตราที่ 
ก.ท. กําหนด
โดยคํานวณตั้งจายไว้ไมเกิน  12  เดือน  ดังนี้
-  ตําแหนงนักบริหารงานชาง (ผอ.กองชาง  อํานวยการท้องถิ่น)  
-  ตําแหนงนักบริหารงานชาง
   (หัวหน้าฝายการโยธา อํานวยการท้องถิ่น)  
-  ตําแหนงนายชางโยธา    
-  ตําแหนงนายชางโยธา       
-  ตําแหนงชางไฟฟ้า    
-  และตําแหนงอื่นๆ หรือตามการปรับปรุงระดับตําแหนงหรือ
   การปรับปรุงแผนอัตรากําลัง
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อใช้จายเป็นเงินประจําตําแหนงผู้บริหาร เงินประจําตําแหนง
ประเภทอํานวยการท้องถิ่น ตามกฎหมายวาด้วยเงินเดือนและ
เงินประจําตําแหนงตามบัญชีเงินประจําตําแหนงของพนักงาน
สวนท้องถิ่น
-เงินประจําตําแหนงหัวหน้าสวนราชการและหัวหน้าฝาย
- และเงินประจําตําแหนงตําแหนงอื่น ที่มีระเบียบหรือ
  กฎหมายกําหนดให้ได้รับเงินประจําตําแหนง

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,212,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้าง ตามอัตราที่กําหนด
โดยคํานวณตั้งจายไว้ไมเกิน 12  เดือน ตามประกาศ ก.ท. เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ดังนี้  
-  ตําแหนงผู้ชวยชางไฟฟ้า   (พนักงานจ้างตามภารกิจ)  
-  ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ  (พนักงานจ้างตามภารกิจ)  
-  ตําแหนงผู้ชวยชางฯ  (พนักงานจ้างตามภารกิจ)            
-  ตําแหนงพนักงานขับเครื่องกลขนาดเบา 
   (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
-  ตําแหนงพนักงานจ้างทั่วไป    
-  ตําแหนงพนักงานจ้างทั่วไป    
-  และตําแหนงอื่นๆ ตามการปรับปรุงแผนอัตรากําลัง

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 153,000 บาท

- เงินเพิ่มคาครองชีพพิเศษ(คาครองชีพชั่วคราว) 
พนักงานจ้างเทศบาลตําบลนาหนองทุม ตามประกาศ ก.ท.
เรื่องกําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้
พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
ององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราว
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งบดําเนินงาน รวม 1,713,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 72,000 บาท
คาเชาบ้าน จํานวน 72,000 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นคาเชาบ้านพนักงานเทศบาลตําบลนาหนองทุม
สําหรับผู้ที่ได้รับสิทธิคาเชาบ้านตามหลักเกณฑ์แหงระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที4่)พ.ศ. 2562
หรือมีการแก้ไขครั้งลาสุดในปีงบประมาณปัจจุบัน  

ค่าใช้สอย รวม 1,453,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

(1) คาธรรมเนียม  คาลงทะเบียน การฝึกอบรม  สัมมนาตางๆ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นคาธรรมเนียม คาลงทะเบียน 
การฝึกอบรม สัมมนาตางๆ ของข้าราชการ 
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ฯลฯ  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

(2) คาจัดทําเอกสาร  คาเย็บหนังสือ  คาเข้าเลม   คาถายเอกสาร 
ฯลฯ

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นคาจัดทําเอกสาร คาเย็บหนังสือ คาเข้าเลม 
คาถายเอกสาร รายงานการประชุม  เอกสารคูมือการปฏิบัติงาน 
เอกสารที่ต้องทําเป็นเลมฯลฯ

(3) คาจ้างเหมาบุคคลทั่วไป ให้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายหรือ
งานตางๆ

จํานวน 1,188,000 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นคาจ้างเหมาบุคคลทั่วไป ให้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย หรืองานตางๆ ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งมิใชเป็น
การประกอบดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งกอสร้าง
ดําเนินการจัดจ้างตามที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหาร พัสดุ ภาครัฐ  พ.ศ  2560
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว 1536  
ลงวันที่  19  มีนาคม  2561
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(4)  คารับรองแบบ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นคาจ้างเหมาบุคคล หรือนิติบุคคล 
เป็นคารับรองแบบฯ ดําเนินการจัดจ้างตามที่
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุ ภาครัฐ  พ.ศ  2560
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว 1536  
ลงวันที่  19  มีนาคม  2561 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่  มท  0803.3/
ว 1783   ลงวันที่  14  มิถุนายน  2561

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

(1)  คาเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรแกข้าราชการ 
พนักงาน  ลูกจ้าง ฯลฯ โดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วยคาเชาที่พักระหวางเดินทาง 
คาเบี้ยเลี้ยงเดินทางคาพาหนะฯลฯ เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
หรือที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปีปัจจุบัน เป็นไปตาม
แผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 103 ลําดับที่ 1

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ์และ
ทรัพย์สินตางๆ ที่ชํารุดเสียหายให้อยูในสภาพดี  
สามารถใช้งานได้ปกติ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ที่  มท  0808.2/ว 1536  ลงวันที่  19  มีนาคม  2561
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ค่าวัสดุ รวม 188,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

-  เพื่อใช้จายเป็นคาวัสดุสํานักงาน กระดาษ ดินสอ 
ตรายาง แฟ้ม ฯลฯดําเนินการตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ 2560  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559    
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่  30  มิถุนายน  2563

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว เชน ช้อน ส้อม 
แก้วน้ํา สบู ผงซักฟอกฯลฯ 
ดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ 2560
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559    
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
ลงวันที่  30  มิถุนายน  2563 

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นของยานพาหนะและ
ขนสงเครื่องมือ เครื่องใช้ที่ต้องใช้น้ํามันเป็นเชื้อเพลิงและหลอลื่น
ดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ 2560
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
ลงวันที่  30  มิถุนายน  2563
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

-  เพื่อใช้จายเป็นคาวัสดุที่ใช้ในการที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
เชน หมึก อุปกรณ์บันทึกข้อมูล  เมาส์  แป้นพิมพ์   ฯลฯ 
ดําเนินการตามพระราช บัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ 2560     
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว  1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559    
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
ลงวันที่  30  มิถุนายน  2563

วัสดุอื่น จํานวน 18,000 บาท

 - จัดซื้อชุดปฎิบัติการงานชาง เชน หมวก ถุงมือ ฯลฯ
ดําเนินการตามพระราช บัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ 2560
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว  1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
ลงวันที่  30  มิถุนายน  2563

งบลงทุน รวม 52,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 52,500 บาท
ครุภัณฑ์สํารวจ

(1) ลูกล้อวัดระยะ จํานวน 5,000 บาท

 - เพื่อใช้จายเป็นคาจัดซื้อลูกล้อวัดระยะ
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไมมีกําหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 
  และมีความจําเป็นต้องจัดซื้อตามราคาที่เคยจัดซื้อในท้องถิ่น
  โดยประหยัดหรือหากมีการกําหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
  ขึ้นภายหลังให้จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์      
  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989
  ลงวันที่  22  มิถุนายน  2552
  เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม
  (พ.ศ. 2561-2565 ) หน้าที่ 150 ลําดับที่ 4(1)
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(2) เทปวัดระยะแสตนเลส จํานวน 5,000 บาท

 - เพื่อใช้จายเป็นคาจัดซื้อ เทปวัดระยะแสตนเลส
 - เป็นครุภัณฑ์ที่ไมมีกําหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 
  และมีความจําเป็นต้องจัดซื้อตามราคาที่เคยจัดซื้อในท้องถิ่น
  โดยประหยัดหรือหากมีการกําหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
  ขึ้นภายหลังให้จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์      
  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989
  ลงวันที่  22  มิถุนายน  2552
  เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม 
  (พ.ศ. 2561-2565 ) หน้าที่ 150 ลําดับที 4(2)

(3) แบบหลอคอนกรีต จํานวน 7,500 บาท

 - เพื่อใช้จายเป็นคาจัดซื้อแบบหลอคอนกรีต 
   ขนาด 15x15x15 เซนติเมตร 1 ชุด ประกอบด้วย
  1.แบบหลอทรงเหลี่ยม(เหล็ก) ขนาด 15x15x15 เซนติเมตร 
     3 ตัว
  2.เหล็กกระทุ้ง 1 ด้าม
  3.ที่ตักคอนกรีต 1 อัน
  - เป็นครุภัณฑ์ที่ไมมีกําหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 
  และมีความจําเป็นต้องจัดซื้อตามราคาที่เคยจัดซื้อในท้องถิ่น
  โดยประหยัดหรือหากมีการกําหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
  ขึ้นภายหลังให้จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์      
  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989
  ลงวันที่  22  มิถุนายน  2552
  เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม
  (พ.ศ. 2561-2565 ) หน้าที่ 150 ลําดับที่  4 (3)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

(1) เครื่องพิมพ์สําหรับกระดาษ A 3 พร้อมระบบแท๊งค์หมึก จํานวน 20,000 บาท

 - เพื่อใช้จายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์สําหรับกระดาษ A 3 
   พร้อมระบบแท๊งค์หมึกแท้จากโรงงาน มีคุณลักษณะพื้นฐาน 
   ดังนี้
- มัลติฟังก์ชั่นอิงค์เจ็ท : Print/A3+
- ชนิดเครื่องพิพ์ : อิงค์เจ็ท (สี)
- การเชื่อมตอ : USB 2.0 Hi - Speed
-ระบบทีรองรับ: Windows
-ความละเอียดการพิมพ์ : 5,760 x 1,440 dpi
-ความเร็วในการพิมพ์ ขาว- ดํา 15 แผน/นาที
-ความเร็วในการพิมพ์ สี  15 แผน/นาที
-ถาดป้อนกระดาษ 100 แผน
 - เป็นครุภัณฑ์ที่ไมมีกําหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 
  และมีความจําเป็นต้องจัดซื้อตามราคาที่เคยจัดซื้อในท้องถิ่น
  โดยประหยัดหรือหากมีการกําหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
  ขึ้นภายหลังให้จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์      
  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989
  ลงวันที่  22  มิถุนายน  2552
  เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม 
  (พ.ศ. 2561-2565 ) หน้าที่ 150 ลําดับที่ 2(4)
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(2) เครื่องพิมพ์สําหรับกระดาษ A 4 จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์สําหรับกระดาษ A 4 
 มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มัลติฟังก์ชั่น 3 in 1 (Printer/Coppy/ Scanner)
-ความละเอียดการพิมพ์ : 5,760 x 1,440 dpi
- การเชื่อมตอ : USB 2.0 Hi - Speed
-ระบบทีรองรับ: Windows
-ความเร็วในการพิมพ์ สี  15 แผน/นาที
-ความเร็วในการพิมพ์ ขาว- ดํา 33 แผน/นาที
- Coppy เอกสาร (ขาว- ดํา 20 แผน/นาที)
-ความละเอียดการสแกนงาน  (600 x 1,200 dpi)
-ถาดป้อนกระดาษเข้า 100 แผน (80 แกรม) พิมพ์งานได้ตอเนื่อง
-รองรับการพิมพ์ภาพแบบไร้ขอบเขต ขนาด 4 R
 - เป็นครุภัณฑ์ที่ไมมีกําหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 
  และมีความจําเป็นต้องจัดซื้อตามราคาที่เคยจัดซื้อในท้องถิ่น
  โดยประหยัดหรือหากมีการกําหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
  ขึ้นภายหลังให้จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์      
  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989
  ลงวันที่  22  มิถุนายน  2552
  เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม
  (พ.ศ. 2561-2565 ) หน้าที่ 150 ลําดับที่ 2(5)
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งานไฟฟ้าถนน รวม 1,120,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท

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

-  เพื่อใช้จายเป็นคาวัสดุไฟฟ้า  คาวัสดุไฟฟ้าสําหรับ
ไฟฟ้าสองสวาง เชน ฟิวส์  สายไฟฟ้า  ปลั๊กไฟฟ้า 
หลอดไฟฟ้า สวิตช์แสง โคมไฟสองสวางพร้อมอุปกรณ์ ฯลฯ 
ดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ 2560      
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว  1248 ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
ลงวันที่  30  มิถุนายน  2563

วัสดุกอสร้าง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อใช้จายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสร้างงานชางตางๆของกองชางที่จํา
เป็นในการปฏิบัติงาน เกิดความรวดเร็วในการให้บริการประชาชน
ได้อยางมีประสิทธิภาพ 
ดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ 2560
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว  1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
ลงวันที่  30  มิถุนายน  2563

งบเงินอุดหนุน รวม 1,000,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,000,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

(1) โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง + หม้อแปลง หมูที่ 3 จํานวน 160,000 บาท

- เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคตามโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงสูง + หม้อแปลง หมูที่ 3  
(เส้นข้างสํานักงานเทศบาลตําบลนาหนองทุม)
แผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม (พ.ศ.2561-2565)  
หน้าที่ 104  ลําดับที่ 3 
(รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลนาหนองทุมกําหนด)  
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(2) โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา  หมูที่ 3 จํานวน 90,000 บาท

 - เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคตามโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ํา หมูที่ 3 ( เส้นนานายทาซาน จุฬาภัคดี)
แผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม (พ.ศ.2561-2565)  
หน้าที่ 104 ลําดับที่ 4
(รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลนาหนองทุมกําหนด)

(3) โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา    หมูที่ 5 จํานวน 30,000 บาท

 - เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคตามโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ํา หมูที่ 5  
แผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม (พ.ศ.2561-2565) 
หน้าที่ 104 ลําดับที่ 12
(รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลนาหนองทุมกําหนด)

(4) โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง + หม้อแปลง หมูที่ 6 จํานวน 140,000 บาท

 - เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคตาม
โครงขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง + หม้อแปลง หมูที่ 6
แผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม (พ.ศ.2561-2565)  
หน้าที่ 105  ลําดับที่ 22
(รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลนาหนองทุมกําหนด)

(5) โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา  หมูที่ 6 จํานวน 120,000 บาท

- เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคตาม
โครงขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา หมูที่ 6
แผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม (พ.ศ.2561-2565)  
หน้าที่ 105 ลําดับที่ 20
(รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลนาหนองทุมกําหนด)

(6) โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา หมูที่ 10 จํานวน 30,000 บาท

- เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคตาม
โครงขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา หมูที่ 10 (เส้นนาพอบุญ) 
แผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม (พ.ศ.2561-2565)  
หน้าที่ 106  ลําดับที่ 35
(รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลนาหนองทุมกําหนด)  

วันที่พิมพ์ : 11/9/2563  13:36:10 หน้า : 70/93



(7) โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา  หมูที่ 13 จํานวน 30,000 บาท

- เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคตาม
โครงขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา หมูที่ 13  
แผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม (พ.ศ.2561-2565)  
หน้าที่ 107 ลําดับที่ 40
(รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลนาหนองทุมกําหนด)

(8) โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา  หมูที่ 14 จํานวน 120,000 บาท

- เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคตาม
โครงขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา หมูที่ 14 
แผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม(พ.ศ.2561-2565)  
หน้าที่ 107 ลําดับที่ 41
(รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลนาหนองทุมกําหนด)

(9) โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง +แรงต่ํา + หม้อแปลง หมูที่ 15 จํานวน 170,000 บาท

- เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคตาม
โครงขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง+แรงต่ํา+หม้อแปลง หมูที่ 15  
แผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม (พ.ศ.2561-2565)  
หน้าที่ 107 ลําดับที่ 50
(รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลนาหนองทุมกําหนด)

.(10) โครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟส (พาดสาย) หมูที่ 20 จํานวน 110,000 บาท

-เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคตาม
โครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟส 
(พร้อมพาดสาย) หมูที่ 20
แผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม (พ.ศ.2561-2565)  
หน้าที่ 108  ลําดับที่ 60
(รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลนาหนองทุมกําหนด)  
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 10,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อใช้จายเป็นคาจัดซื้อชุดอุปกรณ์งานเก็บขยะ เชน ถุงมือยาง 
รองเท้าบู้ทฯลฯ
ดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ 2560      
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
ลงวันที่  30 มิถุนายน  2563

งานบําบัดน้ําเสีย รวม 1,993,600 บาท
งบลงทุน รวม 1,993,600 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,993,600 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

(1) โครงการวางทอระบายน้ําพร้อมบอพัก  หมูที่ 3 จํานวน 108,000 บาท

-เพื่อใช้จายตามโครงการวางทอระบายน้ําพร้อมบอพัก หมูที่ 3 
ระยะ  60 ม.(เส้นหน้าบ้านนางพิศมัย)
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลนาหนองทุม 
ที่ 01/2564  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่  14) พ.ศ.  2562 
หรือที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปีปัจจุบัน
-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม 
 (พ.ศ. 2561-2565 ) หน้าที่ 72 ลําดับที่ 6
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(2) โครงการวางทอระบายน้ําพร้อมบอพัก หมูที่ 5 จํานวน 320,400 บาท

-เพื่อใช้จายตามโครงการวางทอระบายน้ําพร้อมบอพัก
(เส้นหน้าบ้านพอทองดี) หมูที่ 5  ระยะ  178 ม.
 รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลนาหนอง
ทุม ที่ 02/2564  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  14) พ.ศ.  2562 
หรือที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปีปัจจุบัน
-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม 
 (พ.ศ. 2561-2565 ) หน้าที 73 ลําดับที่ 18

(3) โครงการวางทอระบายน้ําพร้อมบอพัก หมูที่ 8 จํานวน 205,200 บาท

-เพื่อใช้จายตามโครงการวางทอระบายน้ําพร้อมบอพัก 
หมูที่ 8 ระยะ  114 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลนาหนองทุม 
ที่  03/2564
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่  14) พ.ศ.  2562 หรือที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปีปัจจุบัน
-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม 
 (พ.ศ. 2561-2565 ) หน้าที่ 74 ลําดับที่ 29

(4) โครงการวางทอระบายน้ําพร้อมบอพัก  หมูที่ 10 จุดที่ 1 จํานวน 55,000 บาท

- เพื่อใช้จายตามโครงการวางทอระบายน้ําพร้อมบอพัก  
หมูที่ 10 เส้นบ้านนางดวงใจ มานุบุตรระยะ 30.50 เมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลนาหนองทุม 
ที่  04/2564  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  14) พ.ศ.  2562 
หรือที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปีปัจจุบัน
-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม 
 (พ.ศ. 2561-2565 ) หน้าที่ 74 ลําดับที่ 33  
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(5) โครงการวางทอระบายน้ําพร้อมบอพัก  หมูที่ 10 จุดที่ 2 จํานวน 52,200 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นคากอสร้างโครงการวางทอระบายน้ํา
พร้อมบอพัก (นายสวาง) หมูที่ 10 ระยะ  29 ม.
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลนาหนองทุม 
ที่ 05/2564  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  14) พ.ศ.  2562 
หรือที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปีปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม 
 (พ.ศ. 2561-2565 ) หน้าที่ 74 ลําดับที่ 34 

(6) โครงการวางทอระบายน้ําพร้อมบอพัก หมูที่ 15 จุดที่ 1 จํานวน 156,600 บาท

-เพื่อใช้จายตามโครงการวางทอระบายน้ําพร้อมบอพัก หมูที่ 15
 เส้นบ้านนายสัมฤทธิ์ ละครพล(ตัดถนน) ระยะ 87 เมตร  
 รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลนาหนองทุม 
 ที่  06/2564  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่  14) พ.ศ.  2562 
หรือที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปีปัจจุบัน
-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม 
 (พ.ศ. 2561-2565 ) หน้าที่ 75 ลําดับที่ 48 

(7)  โครงการวางทอระบายน้ําพร้อมบอพัก  หมูที่ 15  จุดที่ 2 จํานวน 262,800 บาท

 - เพื่อจายเป็นคากอสร้างโครงการวางทอระบายน้ํา
พร้อมบอพัก หมูที่ 15 จุดที่ 2 ระยะ 146 ม. 
(บ้านนางสุมาลี งามสม - บ้านนายเลิศ)
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลนาหนองทุม 
ที่ 07/2564  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 
หรือที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปีปัจจุบัน
-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม 
 (พ.ศ. 2561-2565 ) หน้าที่ 75 ลําดับที่ 52 
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(8)  โครงการวางทอระบายน้ําพร้อมบอพัก หมูที่ 16 จํานวน 369,000 บาท

-เพื่อใช้จายตามโครงการวางทอระบายน้ําพร้อมบอพัก หมูที่ 16 
 ระยะ 205 เมตร
 รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลนาหนองทุม 
 ที่ 08/2564  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496แก้ไขเพิ่มเติมถึง  
 (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 หรือที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปีปัจจุบัน
-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม 
 (พ.ศ. 2561-2565 ) หน้าที่ 75 ลําดับที่ 54

(9) โครงการวางทอระบายน้ําพร้อมบอพัก หมูที่ 19 จํานวน 194,400 บาท

- เพื่อใช้จายโครงการวางทอระบายน้ําพร้อมบอพัก หมูที่ 19 
ซอยบ้านนาง รักจริง  ระยะ 108 ม.   
 รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลนาหนองทุม 
 ที่ 09/2564  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496แก้ไขเพิ่มเติมถึง  
 (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 หรือที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปีปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม 
 (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 76 ลําดับที่ 59

.(10)  โครงการวางทอระบายน้ําพร้อมบอพัก หมูที่ 20 จํานวน 270,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างโครงการวางทอระบายน้ํา
พร้อมบอพัก หมูที่ 20 ระยะ 150 ม.
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลนาหนองทุม 
ที่  10/2564  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  14) พ.ศ.  2562 
หรือที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปีปัจจุบัน
-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม 
 (พ.ศ. 2561-2565 ) หน้าที่ 76 ลําดับที่ 60
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 70,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

(1) โครงการฝึกอบรมการจัดทําแผนแมบทชุมชนเทศบาลตําบลนา
หนองทุม

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรม
  การจัดทําแผนแมบทชุมชน เทศบาลตําบลนาหนองทุม 
  โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาตอบแทน คาใช้สอย 
  คาวัสดุ  ฯลฯ  
  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท 0891.4/ว856 
  ลงวันที่  12  มีนาคม  2553
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
  และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น         
  เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม 
  (พ.ศ. 2561-2565 ) หน้าที่ 112 ลําดับที 1

งบเงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

(1) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 40,000 บาท

- เพื่ออุดหนุน ศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดหนองบัวลําภูตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม 
(พ.ศ. 2561-2565 ) หน้าที่ 112 ลําดับที 3
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(2) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอําเภอนากลาง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่ออุดหนุนศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
  อําเภอนากลาง(ศป.ปส.อ.นากลาง)ตามโครงการป้องกันและ
  แก้ไขปัญหายาเสพติดอําเภอนากลาง
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององค์
  กรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559
  เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม 
  (พ.ศ. 2561-2565 ) เพื่มเติม ฉ. 2  หน้าที่ 112 ลําดับที 4 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 675,000 บาท

งบบุคลากร รวม 630,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 630,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 612,000 บาท

เพื่อใช้จายเป็นเงินเดือนให้พนักงานเทศบาลสามัญ  
พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ตามตําแหนงและอัตราที่  
ก.ท.  กําหนดโดยคํานวณตั้งจายไว้ไมเกิน  12  เดือน  ดังนี้   
  -  ตําแหนงนักบริหารงานศึกษา 
     (หัวหน้าฝายสงเสริมฯ  อํานวยการท้องถิ่น  ) 
  -  ตําแหนง นักสันทนาการ   
  -  และตําแหนงอื่นๆ หรือตามการปรับปรุงระดับตําแหนงหรือ
     การปรับปรุงแผนอัตรากําลัง

เงินประจําตําแหนง จํานวน 18,000 บาท

เพื่อใช้จายเป็นเงินประจําตําแหนงผู้บริหาร เงินเพิ่มพิเศษแกผู้ได้
รับเงินประจําตําแหนง เพื่อใช้จายเป็นเงินประจําตําแหนง
ผู้บริหารเงินประจําตําแหนงประเภทอํานวยการท้องถิ่น  
ตามกฎหมายวาด้วยเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง 
ตามบัญชีเงินประจําตําแหนง ตามกฎหมายวาด้วยเงินเดือน
และเงินประจําตําแหนง ของพนักงานสวนท้องถิ่น    
 -  เงินประจําตําแหนงหัวหน้าสวนราชการหัวหน้าฝาย     
 -  และเงินประจําตําแหนงตําแหนงอื่นที่มีระเบียบหรือ
    กฎหมายกําหนดให้ได้รับเงินประจําตําแหนง 
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งบดําเนินงาน รวม 45,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

(1) คาธรรมเนียม คาลงทะเบียน การฝึกอบรม สัมมนาตางๆ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นคาธรรมเนียม คาลงทะเบียน การฝึกอบรม 
สัมมนาตางๆของข้าราชการ พนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้าง ฯลฯ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

(1)  คาเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักรแกข้าราชการ พนักงาน  ลูกจ้าง ฯลฯ 
โดยมีคาใช้จายประกอบด้วยคาเชาที่พักระหวางเดินทาง 
คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 หรือแก้ไขเพิ่มเติมถึงปีปัจจุบัน
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม 
(พ.ศ. 2561-2565 ) หน้าที่ 113 ลําดับที่ 1 

ค่าวัสดุ รวม 15,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  กระดาษ  ดินสอ  ตรายาง  
  แฟ้ม ฯลฯ ดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
  การบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ 2560     
  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
  ที่ มท  0808.2/ว1248 ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559   
  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886
  ลงวันที่  28  มิถุนายน  2562
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นคาวัสดุที่ใช้ในการที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ 
เชน หมึก อุปกรณ์บันทึกข้อมูล  เมาส์  แป้นพิมพ์  ฯลฯ
ดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ 2560     
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886
ลงวันที่  28  มิถุนายน  2562

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 160,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 130,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 100,000 บาท

- คาใช้จายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี  
เพื่อเป็นคาใช้จายในงานรัฐพิธี  และพิธีการตางๆ  
หรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นกรณีพิเศษ เชน  งานรับเสด็จ  
งานเฉลิมฉลอง  งานรัฐพิธี  งานพิธีกรรมทางพุทธศาสนา
และงานพิธีพราหมณ์ตางๆ  เชน  การจัดซื้อเครื่องราชสักการะ  
ธงชาติ  ธงตราสัญลักษณ์  ป้ายตราสัญลักษณ์ตางๆ  
พระบรมฉายาลักษณ์  เครื่องทองน้อย   กระถางธูปเชิงเทียน   
แจกันดอกไม้  พานพุม  เครื่องไทยธรรม  เครื่องกัณฑ์เทศ  
ผ้าแพร  พวงมาลาวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องใน
การจัดงานตางๆ  ฯลฯ เป็นไปตามอํานาจหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 
และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปีปัจจุบัน 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

(1) โครงการสงเสริมกิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อใช้จายตามโครงการสงเสริมกิจกรรมวันสําคัญ
ทางพระพุทธศาสนาอาทิ วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา 
วันอาสาฬหบูชา มาฆบูชา โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย
คาวัสดุ คาปัจจัย คาอาหารถวายแดพระสงฆ์ ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมการ
แขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
เป็นไปตามอํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปีปัจจุบัน
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม
(พ.ศ. 2561-2565 ) หน้าที่ 134 ลําดับที่ 1

(2) โครงการสงเสริมกิจกรรมวันแมแหงชาติ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อใช้จายตามโครงการสงเสริมกิจกรรมวันแมแหงชาติ
ประจําปี พ.ศ. 2564 โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย
คาป้ายโครงการ คาวัสดุ-อุปกรณ์ สําหรับจัดสถานที่ลงนาม
ถวายพระพร ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
เป็นไปตามอํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปีปัจจุบัน
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม
(พ.ศ. 2561-2565 ) หน้าที่  134 ลําดับที่ 7 
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งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

(1) โครงการงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี  งานเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน
โอกาสสําคัญ

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่ออุดหนุนอําเภอนากลางตามโครงการงานพระราชพิธี 
งานรัฐพิธี งานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสสําคัญ   
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม 
(พ.ศ. 2561-2565 ) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 หน้าที่ 136 ลําดับที 24 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 2,773,900 บาท

งบลงทุน รวม 2,773,900 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,773,900 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

(1) โครงการเทลานคอนกรีต งานป้องกันฯ จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อใช้จายตามโครงการเทลานคอนกรีต ลานหน้าอาคาร
งานป้องกันฯเทลานคอนกรีต พื้นที่ 15x13x0.12 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลนาหนองทุมที่ 11/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปีปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม
(พ.ศ. 2561-2565 )  หน้าที่  114 ลําดับที่  6

(2) โครงการกอสร้างห้องน้ํา งานป้องกันฯ จํานวน 120,000 บาท

-  เพื่อใช้จายตามโครงการกอสร้างห้องน้ํา งานป้องกันฯ 
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลนาหนองทุม
ที่  12/2564 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปีปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม
 (พ.ศ. 2561-2565 )  หน้าที่  114 ลําดับที่  2
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(3) โครงการจัดทําป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน (กึ่งถาวร)

จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อใช้จายตามโครงการจัดทําป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์
การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ป้ายรณรงค์กึ่งถาวร)  
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลนาหนองทุม 
ที่  13/2564 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496แก้ไขเพิ่มเติมถึง
  (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปีปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม
 (พ.ศ. 2561-2565 )  หน้าที่  114 ลําดับที่  3

(4) โครงการกอสร้างถนนลาดยางทับคอนกรีต  หมูที่ 2 จํานวน 350,000 บาท

- เพื่อใช้จายตามโครงการกอสร้างถนนลาดยางทับคอนกรีต 
หมูที่ 2  เส้นบ้านนางบุญเพ็ง แก้วพิมพา - บ้านนายวิเชียร
ระยะ 4x250x0.04 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลนาหนองทุม ที่ 14/2564 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496แก้ไขเพิ่มเติมถึง
  (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 หรืิอที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปีปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม
 (พ.ศ. 2561-2565 )  หน้าที่  122 ลําดับที่  102

(5) โครงการกอสร้างถนนลาดยางทับคอนกรีต  หมูที่ 4 จํานวน 266,500 บาท

- เพื่อใช้จายตามโครงการกอสร้างถนนลาดยางทับคอนกรีต
หมูที่ 4 เส้นหน้าบ้านนางลอด รูปทอง ระยะ 4x190x0.04 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลนาหนองทุม 
ที่ 15/2564 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496แก้ไขเพิ่มเติมถึง
  (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562หรือที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปีปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม
 (พ.ศ. 2561-2565 )  หน้าที่  122 ลําดับที่  105
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(6) โครงการกอสร้างถนนคอนกรีต  หมูที่ 6 จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อใช้จายตามโครงการกอสร้างถนนคอนกรีต หมูที่ 6  
ระยะ 4x26x0.15 เมตรรายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลนาหนองทุม ที่  16/2564 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496แก้ไขเพิ่มเติมถึง
  (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปีปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม
 (พ.ศ. 2561-2565 )  หน้าที่  119 ลําดับที่  74

(7) โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูที่ 7 จํานวน 281,600 บาท

- เพื่อใช้จายตามโครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 7  เส้นข้างศาลาประชาคม ทิศตะวันออก รายละเอียด
ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลนาหนองทุม ที่  17/2564 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496แก้ไขเพิ่มเติมถึง
  (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปีปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม
 (พ.ศ. 2561-2565 )  หน้าที่  119 ลําดับที่  75

(8) โครงการกอสร้างถนนคอนกรีต  หมูที่ 9 จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อใช้จายตามโครงการกอสร้างถนนคอนกรีต หมูที่ 9  
ระยะ 4x110x0.15 เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลนาหนองทุม ที่  18/2564 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496แก้ไขเพิ่มเติมถึง
  (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปีปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม
 (พ.ศ. 2561-2565 )  หน้าที่  119 ลําดับที่  78

(9) โครงการเทคอนกรีตลานเอนกประสงค์  หมูที่ 9 จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อใช้จายตามโครงการเทคอนกรีตลานเอนกประสงค์ หมูที่ 9  
พื้นที่ 6.50 x 9.30 เมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนเทศบาลตําบลนาหนองทุม ที่  19/2564 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496แก้ไขเพิ่มเติมถึง
  (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปีปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม
 (พ.ศ. 2561-2565 )  หน้าที่  114 ลําดับที่  7
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.(10)  โครงการกอสร้างถนนลาดยางทับคอนกรีต  หมูที่ 14 จํานวน 326,200 บาท

- เพื่อใช้จายตามโครงการกอสร้างถนนลาดยางทับคอนกรีต 
  เส้นหน้าศาลาเอนกประสงค์ หมูที่ 14 ระยะ 4x233x0.04 เมตร 
  รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลนาหนองทุม 
  ที่ 20/2564 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496แก้ไขเพิ่มเติมถึง
  (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปีปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม
 (พ.ศ. 2561-2565 )  หน้าที่  123 ลําดับที่ 127

.(11)  โครงการกอสร้างถนนลาดยางทับคอนกรีต  หมูที่ 19 จํานวน 159,600 บาท

- เพื่อใช้จายตามโครงการกอสร้างถนนลาดยางทับคอนกรีต 
หมูที่ 19 ซอยบ้านพอเจริญ โกมาลย์ ระยะ 4 x114  เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลนาหนองทุม
ที่  21/2564 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496แก้ไขเพิ่มเติมถึง
  (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปีปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม
 (พ.ศ. 2561-2565 )  หน้าที่  124 ลําดับที่  133

.(12)  โครงการกอสร้างศาลาเอนกประสงค์  หมูที่ 13 จํานวน 380,000 บาท

- เพื่อใช้จายตามโครงการกอสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมูที่ 13
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลนาหนอง
ทุม ที่ 22/2564 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496แก้ไขเพิ่มเติมถึง
  (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปีปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม
 (พ.ศ. 2561-2565 )  หน้าที่  115 ลําดับที่  21
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.(13)  คาชดเชยคางานกอสร้าง (คา K ) จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นคาชดเชยคางานกอสร้าง (คา K )
- เป็นไปตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนที่สุด 
  ที่ นร 0205/ ว 114  ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2544
 - เป็นไปตามหนังสือสํานักงบประมาณ ที่ นร 0407/ ว 150 
   ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2544
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
  แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 
  และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปีปัจจุบัน
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม
 (พ.ศ. 2561-2565 )  หน้าที่ 130  ลําดับที่  211     

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

(1) โครงการปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อใช้จายตามโครงการปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม เทศบาลตําบลนาหนองทุม
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลนาหนอง
ทุม ที่ 23/2564 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496แก้ไขเพิ่มเติมถึง
  (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปีปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม
 (พ.ศ. 2561-2565 )  หน้าที่  114 ลําดับที่  4

(2) โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง  หมูที่ 3,7 จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อใช้จายตามโครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง พื้นที่
หมูที่ 3,7  (เส้นไปปาช้าเกา)
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลนาหนอง
ทุม ที่ 24/2564 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496แก้ไขเพิ่มเติมถึง
  (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปีปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม
 (พ.ศ. 2561-2565 ) หน้าที่ 128 ลําดับที่  180
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(3) โครงการปรับปรุงถนน ลงหินคลุก หมูที่ 15 จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อใช้จายตามโครงการปรับปรุงถนน ลงหินคลุก หมูที่ 15
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลนาหนองทุม 
ที่  25/2564
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปีปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม
(พ.ศ. 2561-2565 )  หน้าที่  127 ลําดับที่  174

(4)โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง หมูที่ 16 จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อใช้จายตามโครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง หมูที่ 16 
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลนาหนองทุม
ที่ 26/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปีปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม
(พ.ศ. 2561-2565 )  หน้าที่  130 ลําดับที่  206

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภาย
นอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอสร้าง

(1) คาออกแบบฯ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นคาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอสร้างฯ
-เป็นไปตามกฎกระทรวงกําหนดอัตราคาจ้างผู้ให้บริการ
งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานกอสร้าง พ.ศ.2562
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ดวนที่สุด ที มท 0808.2/ว 5994 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม
(พ.ศ. 2561-2565 ) หน้าที่  130 ลําดับที่  220  
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 128,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 128,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 108,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

(1) คาจ้างเหมาบุคคลทั่วไป ให้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายหรือ
งานตางๆ

จํานวน 108,000 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นคาจ้างเหมาบุคคลทั่วไปให้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับ
  มอบหมาย หรืองานตางๆ ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งมิใชเป็นการ
  ประกอบดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งกอสร้าง
 ดําเนินการจัดจ้างตามที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
  การบริหารพัสดุ    ภาครัฐ  พ.ศ  2560  
  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท  0808.2/ว1536 
  ลงวันที1่9  มีนาคม 2561

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

-เพื่อใช้จายเป็นคาวัสดุสํานักงาน กระดาษ ดินสอ 
ตรายาง แฟ้ม  ฯลฯ ดําเนินการตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ 2560
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
ลงวันที่  30  มิถุนายน  2563
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วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อวัสดุการเกษตร เชน วัสดุเพาะชํา 
อุปกรณ์ ในการขยายพันธุ์พืช  เป็นต้น ฯลฯ
ดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ 2560
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว  1248ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
ลงวันที่  30  มิถุนายน  25623 

งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 15,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 15,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 15,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

(1) โครงการปลูกปาชุมชน เทศบาลตําบลนาหนองทุม จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อใช้จายตามโครงการปลูกปาชุมชนเทศบาลตําบลนาหนองทุม 
จัดกิจกรรมปลูกปาชุมชนเพื่อบํารุงรักษาปาชุมชนให้มีพื้นที่ปา
เพิ่มมากขึ้น
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0801.2/ว1060 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842  
ลงวันที่  30  มิถุนายน  2563  
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม 
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 78 ลําดับที่ 11
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แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 316,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 316,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 216,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

(1) คาจ้างเหมาบุคคลจัดเก็บคาบริการน้ําประปา จํานวน 216,000 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นคาจ้างเหมาบุคคลจัดเก็บคาบริการน้ําประปาและ
ดูแลระบบประปา ระบบจายน้ํา ระบบไฟฟ้า  ระบบทอ ฯลฯ
ดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ  2560
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุกอสร้าง จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อใช้จายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปาสําหรับประปาชุมชน
และสํานักงานฯดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ 2560
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน  2559
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886
ลงวันที่  28  มิถุนายน  2562 

วันที่พิมพ์ : 11/9/2563  13:36:11 หน้า : 89/93



แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 16,741,214 บาท

งบกลาง รวม 16,741,214 บาท
งบกลาง รวม 16,741,214 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 323,538 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในรายการดังตอไปนี้
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  เพื่อเป็นคาใช้จายเป็น
เงินสมทบประกันสังคมร้อยละ 5 ของคาจ้างพนักงานจ้าง
เทศบาลตําบลนาหนองทุมหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.,
และ ก.อบต.ดวนที่สุดที่  มท 0809.5/ว9 ลงวันที่
 22 มกราคม 2557พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533
หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต.
ดวนที่สุดที่  มท 0809.5/ว81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคมเพื่อเป็นคาใช้จายเป็นเงินสมทบ
ประกันสังคมพนักงานจ้างตําแหนงครูผู้ดูแลเด็กและพนักงานจ้าง
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตําบลนาหนองทุม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0809.4/
ว 1875  ลงวันที่ 21 มิถุนายน   2561
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886
ลงวันที่  28  มิถุนายน  พ.ศ.2562  

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 14,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนกรณีลูกจ้าง
ประสบอันตรายเจ็บปวย หรือสูญหาย ฯลฯ
หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต.
ดวนที่สุดที่  มท 0809.5/ว9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557
พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2)   พ.ศ.2561
หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต. ดวนที่สุด
ที่  มท 0809.5/ว81 ลงวันที่  10  กรกฎาคม  2557
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886
ลงวันที่  28  มิถุนายน  2562
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 11,468,600 บาท

- โครงการสร้างหลักประกันรายได้แกผู้สูงอายุ รายการคาใช้จาย
สําหรับสนับสนุน การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น
ที่ มท 0810.6/ว 1994  ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
ลงวันที่  30  มิถุนายน  2563 

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 3,360,000 บาท

- โครงการสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แกผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพรายการคาใช้จายสําหรับสนับสนุน
การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น
ที่ มท 0810.6/ว 1994 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
ลงวันที่  30  มิถุนายน  2563

เบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดส์ จํานวน 36,000 บาท

-เพื่อสงเคราะห์ผู้ปวยเอดส์ในเขตรับผิดชอบคนละไมต่ํากวา
500บาท/เดือน สําหรับผู้ปวยเอดส์ ที่แพทย์วินิจฉัยแล้ว 
และมีความเป็นอยูยากจนหรือถูกทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะดูแล
ไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองได้
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น
ที่ มท0810.6/ว 1994  ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 3842
ลงวันที่  30  มิถุนายน  2563

สํารองจาย จํานวน 141,394 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน หรือความจําเป็น
เรงดวน เชน อุบัติภัย สาธารณภัยตางๆ หรือเพื่อเป็นคาใช้จาย
ตามนโยบายของรัฐบาล จังหวัด อําเภอ ฯลฯ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2560 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2561 หรือ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปีปัจจุบันหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563   
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รายจายตามข้อผูกพัน

(1) เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ จํานวน 198,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาดําเนินการตามโครงการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับตําบลรวมกับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
ไมน้อยกวาร้อยละตามอัตราที่กําหนดจากกองทุนหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท0891.3/ว 1263
ลงวันที่  30  พฤษภาคม  2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
เรื่องการกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อการสนับสนุนให้เทศบาล
ดําเนินการและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปี พ.ศ.2557
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว403
ลงวันที่ 25   กุมภาพันธ์ 2559 

(2)เงินฝากสมทบเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล จํานวน 567,822 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินฝากสมทบเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล 
  โดยคํานวณตั้งจายไว้ในอัตราร้อยละ 10  ของเงินสะสมประจําปี
  ตามงบประมาณทั่วไป
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินทุนสงเสริมกิจการ
  เทศบาลพ.ศ.2552
  หนังสือสํานักงานเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล ที่ มท 0808.4/
ว10 ลงวันที่  6 ตุลาคม 2560 

(3) คาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย จํานวน 46,618 บาท

-เพื่อใช้จายเป็นคาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยรายจายของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเกี่ยวกับคาบํารุงสมาคม พ.ศ. 2555
-หนังสือสมาคมสันนิบาติแหงประเทศไทย ที่ ส.ท.ท.591/2559
ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2559
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886
ลงวันที่  28  มิถุนายน  2562
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เงินชวยพิเศษ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือพิเศษแกพนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้าง ลูกจ้าง ฯ ตามประกาศคณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาลเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจายเงิน
ชวยพิเศษฯ  พ.ศ.2560 หรือที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปีปัจจุบัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 565,242 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จ/บํานาญ (ก.บ.ท.)
อัตราร้อยละ 2 ของรายได้ในงบประมาณรายจายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2564
หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
สวนท้องถิ่น  ที่ มท 0808.5/ว 28 ลงวันที่  21 กรกฎาคม 2559
หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น
ที่ มท 0808.5/ว 30   ลงวันที่  12 กรกฎาคม  2560
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว2305
ลงวันที่  26 กรกฎาคม  2561
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886
ลงวันที่  28  มิถุนายน  2562
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