
ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลนากลาง
อําเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลนากลาง

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลนากลาง จะไดเสนอรางขอบัญญัติงบ
ประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลนากลางอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทอง
ถิ่นองคการบริหารสวนตําบลนากลาง จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง 
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 63,227,580.50 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 104,538,438.34 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 27,623,458.69 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 1 โครงการ รวม 
2,340,000.00 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 7 โครงการ รวม 3,687,914.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.1 รายรับจริง จํานวน 51,372,027.00 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 1,803,129.00 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 3,932,815.00 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 771,841.12 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 59,652.44 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 2,400.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 25,007,893.44 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 19,794,296.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 53,201.00 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 39,947,014.65 บาท ประกอบดวย



งบกลาง จํานวน 13,118,807.20 บาท

งบบุคลากร จํานวน 15,486,597.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 7,250,297.79 บาท

งบลงทุน จํานวน 1,801,646.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 2,269,666.66 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 20,000.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 53,201.00 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 10,127,370.00 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลนากลาง
อําเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 1,803,129.00 2,310,000.00 4,200,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

3,932,815.00 2,141,640.00 4,021,500.00

หมวดรายได้จากทรัพยสิน 771,841.12 725,000.00 807,500.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 59,652.44 16,100.00 83,600.00

หมวดรายได้จากทุน 2,400.00 0.00 2,400.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 6,569,837.56 5,192,740.00 9,115,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 25,007,893.44 22,242,260.00 31,385,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

25,007,893.44 22,242,260.00 31,385,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 19,794,296.00 17,600,000.00 21,000,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

19,794,296.00 17,600,000.00 21,000,000.00

รวม 51,372,027.00 45,035,000.00 61,500,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลนากลาง
อําเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 13,118,807.20 10,007,790.00 20,525,000.00

งบบุคลากร 15,486,597.00 19,797,270.00 20,102,020.00

งบดําเนินงาน 7,250,297.79 12,890,940.00 14,979,880.00

งบลงทุน 1,801,646.00 249,000.00 3,539,100.00

งบเงินอุดหนุน 2,269,666.66 2,090,000.00 2,354,000.00

งบรายจ่ายอื่น 20,000.00 0.00 0.00

รวมจายจากงบประมาณ 39,947,014.65 45,035,000.00 61,500,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลนากลาง
อําเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริหารส่วนตําบลนากลาง
อําเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 18,375,980

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 596,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 11,040,620

แผนงานสาธารณสุข 5,487,300

แผนงานสังคมสงเคราะห 90,000

แผนงานเคหะและชุมชน 3,570,600

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 210,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 600,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 650,000

แผนงานการเกษตร 354,500

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 20,525,000

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 61,500,000



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องคการบริหารสวนตําบลนากลาง
อําเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 20,525,000 20,525,000
    งบกลาง 20,525,000 20,525,000

หน้า : 1/9



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 8,297,880 0 4,111,000 289,100 12,697,980
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,418,840 0 0 0 2,418,840

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 5,879,040 0 4,111,000 289,100 10,279,140

งบดําเนินงาน 3,209,000 25,000 1,381,000 26,900 4,641,900
    คาตอบแทน 851,000 0 466,000 11,000 1,328,000

    คาใช้สอย 1,333,000 25,000 710,000 13,900 2,081,900

    คาวัสดุ 505,000 0 190,000 2,000 697,000

    คาสาธารณูปโภค 520,000 0 15,000 0 535,000

งบลงทุน 987,300 0 48,800 0 1,036,100
    คาครุภัณฑ 987,300 0 48,800 0 1,036,100

รวม 12,494,180 25,000 5,540,800 316,000 18,375,980

หน้า : 2/9



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

รวม

งบดําเนินงาน 596,000 596,000
    คาตอบแทน 50,000 50,000

    คาใช้สอย 456,000 456,000

    คาวัสดุ 90,000 90,000

รวม 596,000 596,000

หน้า : 3/9



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

งานศึกษาไม่กําหนด
ระดับ

รวม

งบบุคลากร 1,119,660 2,190,380 0 3,310,040
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,119,660 2,190,380 0 3,310,040

งบดําเนินงาน 340,000 3,235,780 70,000 3,645,780
    คาตอบแทน 45,000 65,000 0 110,000

    คาใช้สอย 240,000 1,668,780 30,000 1,938,780

    คาวัสดุ 55,000 1,292,000 40,000 1,387,000

    คาสาธารณูปโภค 0 210,000 0 210,000

งบลงทุน 0 2,250,800 0 2,250,800
    คาครุภัณฑ 0 250,800 0 250,800

    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 0 2,000,000 0 2,000,000

งบเงินอุดหนุน 0 1,834,000 0 1,834,000
    เงินอุดหนุน 0 1,834,000 0 1,834,000

รวม 1,459,660 9,510,960 70,000 11,040,620

หน้า : 4/9



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

รวม

งบบุคลากร 2,092,000 2,092,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,092,000 2,092,000

งบดําเนินงาน 3,034,200 3,034,200
    คาตอบแทน 75,000 75,000

    คาใช้สอย 2,189,200 2,189,200

    คาวัสดุ 770,000 770,000

งบลงทุน 181,100 181,100
    คาครุภัณฑ 181,100 181,100

งบเงินอุดหนุน 180,000 180,000
    เงินอุดหนุน 180,000 180,000

รวม 5,487,300 5,487,300

หน้า : 5/9



แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบดําเนินงาน 90,000 90,000
    คาใช้สอย 90,000 90,000

รวม 90,000 90,000

หน้า : 6/9



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าและประปา รวม

งบบุคลากร 2,002,000 0 2,002,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,002,000 0 2,002,000

งบดําเนินงาน 1,007,000 200,000 1,207,000
    คาตอบแทน 320,000 0 320,000

    คาใช้สอย 460,000 0 460,000

    คาวัสดุ 225,000 150,000 375,000

    คาสาธารณูปโภค 2,000 50,000 52,000

งบลงทุน 61,600 0 61,600
    คาครุภัณฑ 61,600 0 61,600

งบเงินอุดหนุน 100,000 200,000 300,000
    เงินอุดหนุน 100,000 200,000 300,000

รวม 3,170,600 400,000 3,570,600

หน้า : 7/9



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 210,000 210,000
    คาใช้สอย 210,000 210,000

รวม 210,000 210,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 310,000 250,000 560,000
    คาใช้สอย 280,000 250,000 530,000

    คาวัสดุ 30,000 0 30,000

งบเงินอุดหนุน 40,000 0 40,000
    เงินอุดหนุน 40,000 0 40,000

รวม 350,000 250,000 600,000

หน้า : 8/9



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานก่อสร้าง รวม

งบดําเนินงาน 650,000 650,000
    คาใช้สอย 500,000 500,000

    คาวัสดุ 150,000 150,000

รวม 650,000 650,000
แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบดําเนินงาน 315,000 30,000 345,000
    คาใช้สอย 215,000 30,000 245,000

    คาวัสดุ 100,000 0 100,000

งบลงทุน 9,500 0 9,500
    คาครุภัณฑ 9,500 0 9,500

รวม 324,500 30,000 354,500

หน้า : 9/9



แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 18,375,980

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 596,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 11,040,620

แผนงานสาธารณสุข 5,487,300

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 90,000

แผนงานเคหะและชุมชน 3,570,600

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 210,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 600,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 650,000

แผนงานการเกษตร 354,500

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 20,525,000

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 61,500,000

               โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดย
ความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารสวนตําบลนากลาง และโดยอนุมัติของนายอําเภอ

ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกวา ข้อบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เปนต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 61,500,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 61,500,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อ 5 งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารส่วนตําบลนากลาง
อําเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา



งบ ยอดรวม
รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6 ให้นายกองค์การบริหารสวนตําบลนากลางปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกองค์การบริหารสวนตําบลนากลางมีหน้าที่รักษาการให้เปนไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ......................................................................

(ลงนาม)..................................................

(...............................................)

ตําแหนง นายกองค์การบริหารสวนตําบลนากลาง

อนุมัติ

(ลงนาม)..................................................

(...............................................)

ตําแหนง นายอําเภอสูงเนิน



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565
องคการบริหารสวนตําบลนากลาง
อําเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565
หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 17,337,139.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงทองที่ 107,394.06 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 0.00 970,218.00 1,500,000.00 100.00 % 3,000,000.00
     ภาษีป้าย 900,618.00 832,911.00 810,000.00 48.15 % 1,200,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 18,345,151.06 1,803,129.00 2,310,000.00 4,200,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 0.00 3,666.60 3,700.00 129.73 % 8,500.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน 0.00 40.00 0.00 100.00 % 100.00
     คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 1,059,065.00 1,415,985.00 1,000,000.00 50.00 % 1,500,000.00
     คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล 0.00 5,000.00 5,000.00 100.00 % 10,000.00
     คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิว เพื่อ
การโฆษณา

180.00 300.00 250.00 20.00 % 300.00

     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 120,141.90 484,097.40 500,000.00 -3.00 % 485,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 1,190.00 1,890.00 1,700.00 17.65 % 2,000.00
     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 60.00 1,130.00 690.00 73.91 % 1,200.00
     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 11,100.00 1,600.00 1,800.00 -11.11 % 1,600.00
     คาปรับการผิดสัญญา 981,504.00 1,869,106.00 500,000.00 272.00 % 1,860,000.00
     คาปรับอื่น ๆ 2,240.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาใบอนุญาตรับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     คาใบอนุญาตรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 5,000.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

64,000.00 81,800.00 70,000.00 17.86 % 82,500.00

     คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

23,000.00 28,900.00 23,500.00 31.91 % 31,000.00

     คาใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ 9,000.00 9,000.00 5,000.00 80.00 % 9,000.00
     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 3,415.00 3,300.00 3,000.00 10.00 % 3,300.00
     คาใบอนุญาตอื่น ๆ 23,854.00 17,000.00 17,000.00 0.00 % 17,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 2,303,749.90 3,932,815.00 2,141,640.00 4,021,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     คาเชาที่ดิน 7,000.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาเชาหรือบริการ 330,780.00 333,260.00 280,000.00 19.64 % 335,000.00
     ดอกเบี้ย 464,558.04 416,061.12 430,000.00 4.65 % 450,000.00
     รายไดจากทรัพยสินอื่น ๆ 7,690.00 22,520.00 15,000.00 50.00 % 22,500.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 810,028.04 771,841.12 725,000.00 807,500.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     เงินที่มีผูอุทิศให 0.00 46.44 0.00 100.00 % 100.00
     คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง 31,800.00 53,100.00 10,000.00 666.00 % 76,600.00
     คารับรองสําเนาและถายเอกสาร 0.00 456.00 400.00 0.00 % 400.00
     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 8,743.00 6,050.00 5,700.00 14.04 % 6,500.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 40,543.00 59,652.44 16,100.00 83,600.00
หมวดรายได้จากทุน
     คาขายทอดตลาดทรัพยสิน 0.00 2,400.00 0.00 100.00 % 2,400.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 2,400.00 0.00 2,400.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต 609,482.20 605,653.91 510,000.00 194.12 % 1,500,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 9,170,818.36 8,520,119.51 7,463,260.00 43.37 % 10,700,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 2,821,162.34 2,885,773.39 2,500,000.00 120.00 % 5,500,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 153,189.40 166,765.34 150,000.00 33.33 % 200,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 5,671,330.44 5,036,958.95 4,500,000.00 23.22 % 5,545,000.00
     คาภาคหลวงแร 79,448.68 78,129.14 70,000.00 21.43 % 85,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 49,720.22 44,557.20 49,000.00 12.24 % 55,000.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

5,161,183.00 7,669,936.00 7,000,000.00 11.43 % 7,800,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 23,716,334.64 25,007,893.44 22,242,260.00 31,385,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป 19,107,057.00 19,794,296.00 17,600,000.00 19.32 % 21,000,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 19,107,057.00 19,794,296.00 17,600,000.00 21,000,000.00
รวมทุกหมวด 64,322,863.64 51,372,027.00 45,035,000.00 61,500,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลนากลาง

อําเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 61,500,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 4,200,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 3,000,000 บาท

ตั้งไว้ตามทะเบียนผู้อยูในขายต้องชําระภาษี

ภาษีป้าย จํานวน 1,200,000 บาท

ตั้งไว้ตามฐานข้อมูลที่อยูในขาย

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 4,021,500 บาท
คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 8,500 บาท

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน จํานวน 100 บาท

คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 1,500,000 บาท

คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล จํานวน 10,000 บาท

คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิว เพื่อการ
โฆษณา

จํานวน 300 บาท

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 485,000 บาท

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 2,000 บาท

คาธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 1,200 บาท

คาปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 1,600 บาท

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 1,860,000 บาท

คาใบอนุญาตรับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย จํานวน 10,000 บาท

คาใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 82,500 บาท

คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 31,000 บาท

คาใบอนุญาตจําหนายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ จํานวน 9,000 บาท
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คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 3,300 บาท

คาใบอนุญาตอื่น ๆ จํานวน 17,000 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 807,500 บาท
คาเชาหรือบริการ จํานวน 335,000 บาท

ดอกเบี้ย จํานวน 450,000 บาท

รายได้จากทรัพยสินอื่น ๆ จํานวน 22,500 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 83,600 บาท
เงินที่มีผู้อุทิศให้ จํานวน 100 บาท

คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง จํานวน 76,600 บาท

คารับรองสําเนาและถายเอกสาร จํานวน 400 บาท

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 6,500 บาท

หมวดรายได้จากทุน รวม 2,400 บาท
คาขายทอดตลาดทรัพยสิน จํานวน 2,400 บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 31,385,000 บาท
ภาษีรถยนต จํานวน 1,500,000 บาท

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 10,700,000 บาท

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 5,500,000 บาท

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 200,000 บาท

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 5,545,000 บาท

คาภาคหลวงแร จํานวน 85,000 บาท

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 55,000 บาท

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 7,800,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 21,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 21,000,000 บาท
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 204,248 164,260 303,440 -34.09 % 200,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 8,762 8,045 30,000 -50 % 15,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 8,562,500 9,156,600 9,644,840 55.52 % 15,000,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 2,331,200 2,300,000 2,192,000 82.48 % 4,000,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 18,000 18,000 54,000 11.11 % 60,000

เงินสํารองจาย 229,869.15 865,862.2 850,000 -64.71 % 300,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 0 100 % 820,000

เงินสมทบกองทุนตําบล 125,000 0 0 0 % 0

เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่น

0 125,000 130,000 0 % 130,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารสวนตําบลนากลาง

อําเภอสูงเนิน    จังหวัดนครราชสีมา
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

400,000 440,000 548,700 -100 % 0

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยพิเศษ 0 41,040 0 0 % 0

รวมงบกลาง 11,879,579.15 13,118,807.2 13,752,980 20,525,000
รวมงบกลาง 11,879,579.15 13,118,807.2 13,752,980 20,525,000
รวมงบกลาง 11,879,579.15 13,118,807.2 13,752,980 20,525,000

รวมแผนงานงบกลาง 11,879,579.15 13,118,807.2 13,752,980 20,525,000
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

532,080 532,080 532,080 0 % 532,080

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 45,600 45,600 45,600 0 % 45,600

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 45,600 45,600 45,600 0 % 45,600

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

90,720 90,720 90,720 0 % 90,720
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

1,614,852 1,547,299 1,523,400 11.91 % 1,704,840

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,328,852 2,261,299 2,237,400 2,418,840
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 3,684,732 3,998,160 3,751,010 19.55 % 4,484,400

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 0 100 % 84,000

เงินประจําตําแหนง 252,000 245,000 228,065 -26.34 % 168,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,021,440 1,044,720 974,460 12.33 % 1,094,640

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 48,000 48,000 37,500 28 % 48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 5,006,172 5,335,880 4,991,035 5,879,040
รวมงบบุคลากร 7,335,024 7,597,179 7,228,435 8,297,880

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

3,000 0 736,000 -37.5 % 460,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 0 % 5,000

คาเชาบ้าน 126,387 150,000 226,000 48.67 % 336,000
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 50,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 31,990 59,750 80,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 161,377 209,750 1,047,000 851,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร 0 1,250 20,000 0 % 20,000

คาจ้างเหมาบริการแรงงาน ฯลฯ 2,300 0 0 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการล้างอัดขยายรูป ถาย
เอกสาร เข้าปก เย็บเลม คาบอกรับวารสาร 
สิ่งพิมพ์ฯลฯ

7,530 0 0 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการล้างอัดรูป , ถายเอกสาร, 
เข้าปกเย็บเลม , คารับวารสารสิ่งพิมพ์ ฯลฯ

0 34,185 30,000 -33.33 % 20,000

คาจ้างเหมาแรงงาน อาทิเชน จ้างเหมาเดิน
สายไฟ , ติดตั้งไฟฟา-ประปา , สูบน้ํา 
,โทรศัพท์ ฯลฯ

0 68,980.04 40,000 -25 % 30,000

วันที่พิมพ์ : 2/9/2564  11:11 หน้า : 4/60



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาจ้างเหมาแรงงานทําความสะอาด , ตัด
หญ้า , ตกแตงกิ่งไม้ภายในและนอกอาคาร
สํานักงานองค์การบริหารสวนตําบลนากลาง
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด อบต
.นากลาง ฯลฯ

0 0 85,000 -90.59 % 8,000

คาใช้จายในการดําเนินคดีความพิพากษา 
ฯลฯ

0 0 20,000 0 % 20,000

คาใช้จายสอบเขตรางวัดที่สาธารณะ
ประโยชน์

0 84,330 50,000 0 % 50,000

งานติดตั้งเปลี่ยนประตูกระจกบานเปิด และ
หน้าตางกระจกฯ

18,000 0 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 10,875 8,100 50,000 20 % 60,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
พัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

0 0 0 100 % 100,000

คาใช้จายเดินทางไปราชการ 0 175,811 140,000 0 % 140,000

คาใช้จายตามโครงการครอบครัวชอสะอาด 19,425 0 0 0 % 0

คาใช้จายตามโครงการจัดกิจกรรมเพื่อเทิด
พระเกียรติ ร.10

91,482.06 0 0 0 % 0

คาใช้จายตามโครงการตําบลนากลางเมือง
นาอยู

0 0 0 100 % 40,000
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คาใช้จายตามโครงการนากลางสมานฉันท์
สามัคคี

0 0 0 100 % 30,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 139,100 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการเลือกตั้ง 0 0 2,000 19,900 % 400,000

คาใช้จายในโครงการครอบครัวชอสะอาด 0 0 35,000 0 % 35,000

คาใช้จายในโครงการอบรมคุณธรรมและ
จริยธรรม พนักงานสวนตําบล

0 0 20,000 0 % 20,000

คาใช้จายปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ต อบต
.นากลาง

0 0 0 100 % 100,000

คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ พวงหรีด พรือพวง
มาลา

0 2,000 10,000 0 % 10,000

คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ พวงหรีด หรือพวง
มาลา

6,100 0 0 0 % 0

โครงการ/กิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยูหัวมหาวชิรา
ลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10

0 0 0 100 % 50,000

โครงการงานราชพิธีตางๆ 0 58,500 50,000 100 % 100,000

โครงการเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหา
ราชินี

32,370 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบเครือขาย
สารสนเทศ สํานักงานองค์การบริหารสวน
ตําบลนากลาง

0 0 80,000 -100 % 0
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม 45,555.84 72,111.8 200,000 -50 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 372,737.9 505,267.84 832,000 1,333,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 99,613 190,943 80,000 25 % 100,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 9,636.8 10,607.6 20,000 0 % 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 48,754 22,751 30,000 -16.67 % 25,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 0 100 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 2,680 89,020 50,000 0 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 109,897.4 77,982.8 200,000 0 % 200,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 8,637 14,317 30,000 0 % 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 89,750 89,130 50,000 0 % 50,000

วัสดุอื่น 5,323.25 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 374,291.45 494,751.4 470,000 505,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟา 357,470.11 380,234.26 500,000 -28 % 360,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 53,922.12 67,954.75 100,000 -20 % 80,000

คาบริการโทรศัพท์ 17,855.73 17,753.44 20,000 0 % 20,000

คาบริการไปรษณีย์ 0 378 5,000 0 % 5,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 51,905 52,940 55,000 0 % 55,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 481,152.96 519,260.45 680,000 520,000
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รวมงบดําเนินงาน 1,389,559.31 1,729,029.69 3,029,000 3,209,000
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน 0 0 6,000 -100 % 0

เครื่องปรับอากาศ 47,500 0 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศชนิดแยกสวน 0 0 138,300 -100 % 0

จัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ จํานวน 10 ตัว 0 28,500 0 0 % 0

ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 0 0 0 100 % 5,000

โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ผู้บริหาร 52,500 0 0 0 % 0

โต๊ะทํางานสําหรับผู้บริหาร 0 0 34,000 -100 % 0

โต๊ะพร้อมเก้าอี้ทํางานสําหรับตําแหนง 
ระดับ 3

0 0 0 100 % 12,000

โทรศัพท์สํานักงาน 0 13,780 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

คาจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) 
และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง

0 85,100 0 0 % 0
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โครงการติดตั้งระบบเครื่องมัลติมีเดีย 
โปรเจคเตอร์และจอรับภาพพร้อมเครื่อง
เสียง และติดตั้งระบบ ภายในห้องประชุม 
องค์การบริหารสวนตําบลนากลาง  จํานวน 
1 ชุด

0 0 0 100 % 250,400

งานติดตั้งกล้องวงจรปิด 424,000 0 0 0 % 0

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart 
TV

0 0 0 100 % 8,900

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 8,500 0 0 0 % 0

เครื่องทําน้ําร้อน-น้ําเย็น 0 24,824 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือขาย แบบ
มุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอกอาคาร 
สําหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป
และงานอื่นๆ

0 0 22,000 -100 % 0

คาจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสําหรับงาน
สํานักงาน พร้อมอุปกรณ์ 1 เครื่อง

0 16,000 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จํานวน 4 
เครื่อง

0 22,500 0 0 % 0
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คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว
ดํา จํานวน 1 เครื่อง

0 2,600 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
สํานักงาน

0 0 16,000 100 % 32,000

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน 0 0 17,000 100 % 34,000

เครื่องพิมพM์ultifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

0 0 15,000 -100 % 0

เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA 0 0 2,500 100 % 5,000

เครื่องอานบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart 
card reader)

9,800 0 0 0 % 0

โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจร
ปิด(CCTV) ชนิดเครือขาย แบบมุมมองคงที่  
พร้อมติดตั้งภายในเขตพื้นที่ตําบลนากลาง 
จํานวน 5 จุด

0 0 0 100 % 400,000

อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 16 ชอง

0 0 16,800 -100 % 0

อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access 
Point) แบบที่ 1

0 0 32,400 -100 % 0

อุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือขาย (Router) 0 0 44,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์อื่น

งานจัดซื้อกระจกโค้งจราจรฯ 14,000 0 0 0 % 0
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งานติดตั้งไฟสัญญาณเตือน 50,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อเต็นท์ทรงโค้ง จํานวน 1 หลัง 0 36,000 0 0 % 0

จัดทําบอร์ดทําเนียบบุคลากรของ อบต.นาก
ลาง

0 0 0 100 % 40,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 100 % 200,000

คาบํารุงรักษาและปรุบปรุงครุภัณฑ์ 0 0 160,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 606,300 229,304 504,000 987,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

ปรับปรุงภูมิทัศน์(บริเวณรอบศาลพระภูมิ) 150,000 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 150,000 0 0 0
รวมงบลงทุน 756,300 229,304 504,000 987,300

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

คาจ้างที่ปรึกษา 20,000 20,000 20,000 -100 % 0

รวมรายจ่ายอื่น 20,000 20,000 20,000 0
รวมงบรายจ่ายอื่น 20,000 20,000 20,000 0

รวมงานบริหารทั่วไป 9,500,883.31 9,575,512.69 10,781,435 12,494,180
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดประชุมเวทีประชาคม 400 0 0 0 % 0

โครงการเวทีประชาคมหมูบ้าน/ชุมชน 
ตําบลนากลาง

0 0 0 100 % 10,000

โครงการสงเสริมสนับสนุนการจัดทําแผน
ชุมชนตําบลนากลาง

0 0 15,000 0 % 15,000

โครงเวทีประชาคมหมูบ้าน/ชุมชน ตําบล
นากลาง

0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 400 0 25,000 25,000
รวมงบดําเนินงาน 400 0 25,000 25,000

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 400 0 25,000 25,000
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 2,113,307 2,698,462 2,766,000 19.31 % 3,300,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 24,000 0 % 24,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 657,400 522,147 421,200 54.32 % 650,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 33,420 24,000 48,000 97.92 % 95,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,846,127 3,286,609 3,301,200 4,111,000
รวมงบบุคลากร 2,846,127 3,286,609 3,301,200 4,111,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 10,000 0 % 10,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 1,680 6,940 20,000 0 % 20,000

คาเชาบ้าน 220,866 319,200 341,200 16.06 % 396,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 40,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 8,700 8,150 40,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 231,246 334,290 411,200 466,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 64,350 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการด้านการจัด
เก็บรายได้ การจัดเก็บคาขยะภายในเขต
ความรับผิดชอบขององค์การบริหารสวน
ตําบลนากลาง ด้านการจัดทําเอกสารด้าน
การเงินและบัญชี พร้อมทั้งงานอื่น ๆ ที่ได้
รับมอบหมาย

0 0 0 100 % 350,000

เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือ
หรือเข้าปกหนังสือ คาโฆษณาและเผยแพร 
คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาจ้าง
เหมาบริการ ฯลฯ

0 109,200 402,800 -62.76 % 150,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 111,355 152,758 50,000 200 % 150,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 44,222.19 22,677.64 90,000 -33.33 % 60,000

รวมค่าใช้สอย 219,927.19 284,635.64 542,800 710,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 63,058 84,300 50,000 0 % 50,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 24,479.06 20,000 50 % 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 50,051.6 47,243.6 40,000 0 % 40,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 1,465 4,738 10,000 100 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 99,820 97,520 50,000 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 214,394.6 258,280.66 170,000 190,000

วันที่พิมพ์ : 2/9/2564  11:11 หน้า : 14/60



รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ค่าสาธารณูปโภค
คาบริการไปรษณีย์ 6,599 18,299.6 15,000 0 % 15,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 6,599 18,299.6 15,000 15,000
รวมงบดําเนินงาน 672,166.79 895,505.9 1,139,000 1,381,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน 0 0 0 100 % 3,000

คาโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ 0 5,500 0 0 % 0

ตู้บานเลื่อนกระจก 3 ฟุต 3,400 0 0 0 % 0

ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บาน 0 16,500 27,500 -57.09 % 11,800

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 0 16,700 17,000 100 % 34,000

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
สํานักงาน

0 15,900 0 0 % 0

เครื่องพิพม์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิพม์ จํานวน 4 เครื่อง

0 30,000 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

0 7,900 10,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA 0 2,500 17,500 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 3,400 95,000 72,000 48,800
รวมงบลงทุน 3,400 95,000 72,000 48,800

รวมงานบริหารงานคลัง 3,521,693.79 4,277,114.9 4,512,200 5,540,800
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 289,100

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 289,100
รวมงบบุคลากร 0 0 0 289,100

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 10,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 1,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 11,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 500

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 3,400

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 13,900
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 1,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 1,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 2,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 26,900

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 0 316,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 13,022,977.1 13,852,627.59 15,318,635 18,375,980
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุอื่น 0 0 80,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 0 80,000 0
รวมงบดําเนินงาน 0 0 80,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 0 0 80,000 0
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

33,600 16,800 50,000 0 % 50,000

รวมค่าตอบแทน 33,600 16,800 50,000 50,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ 0 58,500 108,000 100 % 216,000
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายโครงการปองกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนชวงเทศกาลสําคัญ

23,605 0 0 0 % 0

โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ชวงเทศกาลสําคัญ

0 12,835 17,620 183.77 % 50,000

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครปองกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

0 0 0 100 % 150,000

โครงการอบรมเด็กและเยาวชนในการแก้ไข
ปญหายาเสพติด ตําบลนากลาง

0 0 0 100 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 23,605 71,335 125,620 456,000
ค่าวัสดุ

วัสดุกอสร้าง 100,000 0 0 0 % 0

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 25,000 100 % 50,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 34,000 17,360 25,000 60 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 134,000 17,360 50,000 90,000
รวมงบดําเนินงาน 191,205 105,495 225,620 596,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น จํานวน 1 เครื่อง 0 9,600 0 0 % 0

จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จํานวน 1 ตู้ 0 5,500 0 0 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซื้อเครื่องพนยาแบบแบตเตอรี่ ขนาด 25 
ลิตร จํานวน 1 เตรื่อง

0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 15,100 5,000 0
รวมงบลงทุน 0 15,100 5,000 0

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 191,205 120,595 230,620 596,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 191,205 120,595 310,620 596,000

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 353,160 121.08 % 780,780

เงินประจําตําแหนง 0 0 42,000 0 % 42,000
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง 255,840 266,160 297,470 -0.2 % 296,880

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 255,840 266,160 692,630 1,119,660
รวมงบบุคลากร 255,840 266,160 692,630 1,119,660

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 10,000 0 % 10,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 2,000 150 % 5,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 30,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 17,000 45,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ คาบอกรับ
วารสาร , คาเย็บหนังสือ , คาจ้างเหมาแรง
งาน , คาธรรมเนียมตางๆ และคาถาย
รับรองสําเนาเอกสาร ฯลฯ

0 63,000 150,000 0 % 150,000
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการจัดกิจกรรมตางๆ ของกอง
การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม เชน กิจกรรม
วันชาเลนเดย์ (CHALLENGE DAY) ฯลฯ

0 0 10,000 200 % 30,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 3,900 0 30,000 66.67 % 50,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 3,160 800 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 7,060 63,800 200,000 240,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 14,347 9,690 20,000 0 % 20,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 21,750 0 0 0 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 15,480 27,860 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 51,577 37,550 55,000 55,000
รวมงบดําเนินงาน 58,637 101,350 272,000 340,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

พัดลมตั้งพื้น 2,380 0 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สําหรับงาน
สํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง

0 16,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 2,380 16,000 0 0
รวมงบลงทุน 2,380 16,000 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 316,857 383,510 964,630 1,459,660
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 682,860 722,940 849,840 7.53 % 913,860

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 705,480 724,800 998,660 17.01 % 1,168,520

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 28,860 24,000 88,000 22.73 % 108,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,417,200 1,471,740 1,936,500 2,190,380
รวมงบบุคลากร 1,417,200 1,471,740 1,936,500 2,190,380

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 10,000 0 % 10,000
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 2,000 150 % 5,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 50,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 54,680 44,850 32,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 54,680 44,850 44,000 65,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจายเป็น
คาถายสําเนาเอกสาร คาใช้จายตางๆ ที่มี
ความจําเป็น รวมทั้งคาจ้างเหมาบุคคลภาย
นอกคาจ้างทําของ คาธรรมเนียมตางๆ คา
ลงทะเบียน ฯลฯ

0 22,800 150,000 0 % 150,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (รายหัว) ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านนากลาง

0 0 23,650 0 % 23,650

คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (รายหัว) ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาใหญ

0 0 19,350 -6.67 % 18,060

คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (รายหัว) ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบอน

0 0 7,740 77.78 % 13,760
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คาเครื่องแบบนักเรียน (รายหัว) ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านนากลาง

0 7,500 16,500 0 % 16,500

คาเครื่องแบบนักเรียน (รายหัว) ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านนาใหญ

0 6,300 13,500 -6.67 % 12,600

คาเครื่องแบบนักเรียน (รายหัว) ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านหนองบอน

0 300 5,400 77.78 % 9,600

คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านนากลาง

0 79,900 93,500 0 % 93,500

คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาใหญ

0 66,300 76,500 -6.67 % 71,400

คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบอน

0 8,500 30,600 77.78 % 54,400

คาใช้จายโครงการแขงขันกีฬาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

18,795 0 20,000 150 % 50,000

คาใช้จายโครงการทัศนศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

22,050 0 20,000 150 % 50,000

คาใช้จายในการจัดกิจกรรมของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

0 0 10,000 400 % 50,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 22,900 22,064 60,000 50 % 90,000

คาหนังสือเรียน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านนากลาง

0 5,000 11,000 0 % 11,000
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คาหนังสือเรียน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านนาใหญ

0 4,200 9,000 -6.67 % 8,400

คาหนังสือเรียน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านหนองบอน

0 200 3,600 77.78 % 6,400

คาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
นากลาง

0 221,180 262,500 7.8 % 282,980

คาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
นาใหญ

0 166,760 220,500 -2 % 216,090

คาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองบอน

0 41,340 95,200 72.94 % 164,640

คาอุปกรณ์การเรียน (รายหัว) ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านนากลาง

0 5,000 11,000 0 % 11,000

คาอุปกรณ์การเรียน (รายหัว) ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านนาใหญ

0 4,200 9,000 -6.67 % 8,400

คาอุปกรณ์การเรียน (รายหัว) ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านหนองบอน

0 200 3,600 77.78 % 6,400

โครงการวันเด็กแหงชาติ  ประจําปี พ.ศ
.2565

0 0 0 100 % 150,000

โครงการวันเด็กแหงชาติ ประจําปี 2562 73,708 0 0 0 % 0

โครงการวันเด็กแหงชาติ ประจําปี พ.ศ
.2563

0 80,087 0 0 % 0
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โครงการวันเด็กแหงชาติ ประจําปี พ.ศ
.2564

0 0 4,000 -100 % 0

สนับสนุนคชจ.การบริหารสถานศึกษา (คา
อุปกรณ์การเรียน(รายหัว)ศพด.บ้านนา
ใหญ)

4,800 0 0 0 % 0

สนับสนุนคชจ.การบริหารสถานศึกษา(คา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(รายหัว)ศพด.บ้าน
นากลาง)

13,760 0 0 0 % 0

สนับสนุนคชจ.การบริหารสถานศึกษา(คา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(รายหัว)ศพด.บ้านนา
ใหญ)

10,320 0 0 0 % 0

สนับสนุนคชจ.การบริหารสถานศึกษา(คา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(รายหัว)ศพด.บ้าน
หนองบอน)

1,290 0 0 0 % 0

สนับสนุนคชจ.การบริหารสถานศึกษา(คา
เครื่องแบบนักเรียน(รายหัว)ศพด.บ้าน
นากลาง)

9,600 0 0 0 % 0

สนับสนุนคชจ.การบริหารสถานศึกษา(คา
เครื่องแบบนักเรียน(รายหัว)ศพด.บ้านนา
ใหญ)

7,200 0 0 0 % 0

สนับสนุนคชจ.การบริหารสถานศึกษา(คา
เครื่องแบบนักเรียน(รายหัว)ศพด.บ้านหนอง
บอน)

900 0 0 0 % 0
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สนับสนุนคชจ.การบริหารสถานศึกษา(คา
จัดการเรียนการสอน(รายหัว)ศพด.บ้านนาก
ลาง

98,600 0 0 0 % 0

สนับสนุนคชจ.การบริหารสถานศึกษา(คา
จัดการเรียนการสอน(รายหัว)ศพด.บ้านนา
ใหญ

85,000 0 0 0 % 0

สนับสนุนคชจ.การบริหารสถานศึกษา(คา
จัดการเรียนการสอน(รายหัว)ศพด.บ้าน
หนองบอน)

15,300 0 0 0 % 0

สนับสนุนคชจ.การบริหารสถานศึกษา(คา
หนังสือเรียน(รายหัว)ศพด.บ้านนากลาง)

6,400 0 0 0 % 0

สนับสนุนคชจ.การบริหารสถานศึกษา(คา
หนังสือเรียน(รายหัว)ศพด.บ้านนาใหญ)

4,800 0 0 0 % 0

สนับสนุนคชจ.การบริหารสถานศึกษา(คา
หนังสือเรียน(รายหัว)ศพด.บ้านหนองบอน)

600 0 0 0 % 0

สนับสนุนคชจ.การบริหารสถานศึกษา(คา
อาหารกลางวันศพด.บ้านนากลาง)

276,060 0 0 0 % 0

สนับสนุนคชจ.การบริหารสถานศึกษา(คา
อาหารกลางวันศพด.บ้านนาใหญ)

227,400 0 0 0 % 0

สนับสนุนคชจ.การบริหารสถานศึกษา(คา
อาหารกลางวันศพด.บ้านหนองบอน)

39,900 0 0 0 % 0
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สนับสนุนคชจ.การบริหารสถานศึกษา(คา
อุปกรณ์การเรียน(รายหัว)ศพด.บ้าน
นากลาง)

6,400 0 0 0 % 0

สนับสนุนคชจ.การบริหารสถานศึกษา(คา
อุปกรณ์การเรียน(รายหัว)ศพด.บ้านหนอง
บอน)

600 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 10,200 26,290 60,000 66.67 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 956,583 768,121 1,236,140 1,668,780
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 28,504.55 24,605 20,000 50 % 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 43,159 38,346 20,000 5,310 % 1,082,000

คาอาหารเสริม (นม) 854,401.72 731,587.12 992,600 -100 % 0

วัสดุกอสร้าง 770.4 4,916.65 20,000 125 % 45,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 29,830 40,000 12.5 % 45,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 26,925 20,900 20,000 50 % 30,000

วัสดุการศึกษา 0 0 20,000 200 % 60,000

รวมค่าวัสดุ 953,760.67 850,184.77 1,132,600 1,292,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟา 0 0 68,000 76.47 % 120,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 0 0 45,000 0 % 45,000
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0 5,000 800 % 45,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 118,000 210,000
รวมงบดําเนินงาน 1,965,023.67 1,663,155.77 2,530,740 3,235,780

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน 0 0 0 100 % 3,000

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 0 0 92,000 -100 % 0

จัดซื้อโต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้แสตนเลส  
จํานวน  12  ชุด

0 180,000 0 100 % 18,000

ตู้กระจกบานเลื่อน 0 0 0 100 % 8,000

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน 0 0 0 100 % 11,800

ตู้เหล็กเอนกประสงค์ 0 0 0 100 % 10,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องสํารองไฟฟา จํานวน 2 เครื่อง 0 5,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์อื่น

จัดซื้อเครื่องเลนเด็กกลางแจ้ง 0 0 0 100 % 200,000

ถังน้ํา 6,206 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 6,206 185,000 92,000 250,800
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ

โครงการกอสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองบอน

0 0 0 100 % 2,000,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 2,000,000
รวมงบลงทุน 6,206 185,000 92,000 2,250,800

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
นักเรียนโรงเรียนบ้านนากลาง

0 0 20,000 0 % 20,000

อุดหนุนโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
นักเรียนโรงเรียนบ้านนาใหญ

0 0 10,000 50 % 15,000

อุดหนุนโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองบอน

0 0 5,000 0 % 5,000

อุดหนุนโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยตะคร้อ

0 15,000 5,000 0 % 5,000

อุดหนุนโครงการโรงเรียนบ้าน
นากลาง(พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนัก
เรียน)

40,000 0 0 0 % 0
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อุดหนุนโครงการโรงเรียนบ้าน
นากลาง(สร้างภูมิคุ้มกันจากปญหายาเสพ
ติด)

20,000 0 0 0 % 0

อุดหนุนโครงการโรงเรียนบ้านนา
ใหญ(พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน)

25,000 0 0 0 % 0

อุดหนุนโครงการโรงเรียนบ้านนาใหญ(สร้าง
ภูมิคุ้มกันจากปญหายาเสพติด)

15,000 0 0 0 % 0

อุดหนุนโครงการโรงเรียนบ้านหนอง
บอน(สร้างภูมิคุ้มกันจากปญหายาเสพติด)

5,000 0 0 0 % 0

อุดหนุนโครงการโรงเรียนบ้านห้วย
ตะคร้อ(พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน)

15,000 0 0 0 % 0

อุดหนุนโครงการโรงเรียนบ้านห้วย
ตะคร้อ(สร้างภูมิคุ้มกันจากปญหายาเสพติด)

5,000 0 0 0 % 0

อุดหนุนโครงการสร้างภูมิคุ้มกันจากปญหา
ยาเสพติด โรงเรียนบ้านนากลาง

0 0 10,000 0 % 10,000

อุดหนุนโครงการสร้างภูมิคุ้มกันจากปญหา
ยาเสพติด โรงเรียนบ้านนาใหญ

0 0 10,000 -50 % 5,000

อุดหนุนโครงการสร้างภูมิคุ้มกันจากปญหา
ยาเสพติด โรงเรียนบ้านหนองบอน

0 0 5,000 0 % 5,000

อุดหนุนโครงการสร้างภูมิคุ้มกันจากปญหา
ยาเสพติด โรงเรียนบ้านห้วยตะคร้อ

0 5,000 5,000 0 % 5,000
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อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก
โรงเรียนในเขตองค์การบริหารสวนตําบล
นากลาง

0 1,554,000 1,600,000 10.25 % 1,764,000

อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก
โรงเรียนในเขตอบต.นากลาง

1,492,000 0 0 0 % 0

อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองบอน(พัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมนักเรียน)

15,000 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 1,632,000 1,574,000 1,670,000 1,834,000
รวมงบเงินอุดหนุน 1,632,000 1,574,000 1,670,000 1,834,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 5,020,429.67 4,893,895.77 6,229,240 9,510,960
งานศึกษาไม่กําหนดระดับ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการจัดกิจกรรมโครงการตางๆ 
ของกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 30,000
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ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 2,430 1,420 20,000 100 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 2,430 1,420 20,000 40,000
รวมงบดําเนินงาน 2,430 1,420 20,000 70,000

รวมงานศึกษาไม่กําหนดระดับ 2,430 1,420 20,000 70,000
รวมแผนงานการศึกษา 5,339,716.67 5,278,825.77 7,213,870 11,040,620

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 406,020 605,000 7.44 % 650,000

เงินประจําตําแหนง 0 42,000 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 894,316 775,200 61.25 % 1,250,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 84,279 150,000 0 % 150,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 1,426,615 1,572,200 2,092,000
รวมงบบุคลากร 0 1,426,615 1,572,200 2,092,000
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 10,000 0 % 10,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 0 % 5,000

คาเชาบ้าน 0 54,000 60,000 0 % 60,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 1,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 54,000 76,000 75,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คากําจัดขยะมูลฝอย 0 7,354 0 100 % 150,000

คาขุดถมดินและฝงกลบขยะ 0 196,000 450,000 11.11 % 500,000

คาจ้างเหมาบริการ 0 423,050 782,300 -6.69 % 730,000

คาสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร 0 0 28,000 -82.14 % 5,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการดําเนินงานควบคุมโรค 0 0 100,000 0 % 100,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 15,584 20,700 141.55 % 50,000

โครงการรณรงค์ปองกันและและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก

0 144,185.8 172,000 33.72 % 230,000
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โครงการสงเสริมเยาวชนไทยรักษ์โลก 
รักษาสิ่งแวดล้อม

0 440 0 100 % 20,000

โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้
สูงอายุตําบลนากลาง

0 0 108,000 11.11 % 120,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน   
ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟาจุฬาภรณ์
วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี

0 95,745 100,000 -35 % 65,000

โครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์ ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก  
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ
.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟาจุฬาภรณ์
วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี

0 3,996 12,000 -16.67 % 10,000

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การรณรงค์
ปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะ
และรณรงค์คัดแยกขยะในครัวเรือน

0 19,396 25,000 0 % 25,000

โครงการอบรมให้ความรู้การปองกันโรคไข้
เลือดออก

0 14,990 17,000 47.06 % 25,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 48,120 161,800 -13.97 % 139,200

รวมค่าใช้สอย 0 968,860.8 1,996,800 2,189,200
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ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 0 15,770 30,000 0 % 30,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 0 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 30,000 200 % 90,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 123,700 120,000 0 % 120,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 312,545.3 400,000 0 % 400,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 153,360 100,000 -50 % 50,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 15,240 35,000 -42.86 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 80,950 40,000 0 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 0 701,565.3 775,000 770,000
รวมงบดําเนินงาน 0 1,724,426.1 2,847,800 3,034,200

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก 
จํานวน 2 ตู้

0 9,000 0 0 % 0

จัดซื้อโต๊ะสํานักงานพร้อมเก้าอี้ จํานวน 1 
ชุด

0 15,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) 0 588,600 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์ไฟฟาและวิทยุ

ตู้ลําโพงขยายเสียงเคลื่อนที่ล้อลาก 0 0 0 100 % 10,000

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

เครื่องพนละอองฝอย ชนิดสะพายหลัง 0 0 170,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับสําหรับ
สํานักงาน (จอขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)   

0 16,700 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับ
สํานักงาน

0 0 0 100 % 16,000

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

0 7,900 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา 
(18หน้า/นาที)

0 0 0 100 % 2,600

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA 0 2,500 0 100 % 2,500

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 50,000 200 % 150,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 639,700 220,000 181,100
รวมงบลงทุน 0 639,700 220,000 181,100
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะ
กิจจากกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น

0 0 0 100 % 180,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

อุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทาง 
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข

0 0 180,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 180,000 180,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 180,000 180,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 0 3,790,741.1 4,820,000 5,487,300
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 259,601 0 0 0 % 0

เงินประจําตําแหนง 28,000 0 0 0 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,007,160 0 0 0 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 96,000 0 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,390,761 0 0 0
รวมงบบุคลากร 1,390,761 0 0 0
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 34,193 0 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 34,193 0 0 0
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คากําจัดขยะมูลฝอย ตามบันทึกข้อตกลง
การกําจัดขยะมูลฝอยระหวาง อบต.นากลาง
กับเทศบาลตําบลสูงเนิน ในอัตรา กก.ละ 
0.35 บาท(350บาท/1 ตัน)

267,620 0 0 0 % 0

คาขุดดินถมดินและฝงกลบขยะ 159,500 0 0 0 % 0

คาโฆษณาและเผยแพร 470 0 0 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการ 266,865 0 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 17,250 0 0 0 % 0

โครงการรณรงค์ควบคุมและปองกันโรคไข้
เลือดออก

102,567.7 0 0 0 % 0

โครงการรณรงค์ปองกันโรคพิษสุนัขบ้า 95,226 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมเยาวชนไทยรักษ์โลก 
รักษาสิ่งแวดล้อม

4,250 0 0 0 % 0
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โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้
สูงอายุตําบลนากลาง

98,120 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมและรณรงค์การลดขยะ ลด
ภาระของชุมชนตําบลนากลาง

18,705 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมและรณรงค์การลดขยะ ลด
ภาระของโรงเรียน

15,920 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 131,387.85 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 1,177,881.55 0 0 0
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 14,673 0 0 0 % 0

วัสดุงานบ้านงานครัว 1,320 0 0 0 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนสง 2,950 0 0 0 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 381,731 0 0 0 % 0

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 120,000 0 0 0 % 0

วัสดุเครื่องแตงกาย 12,940 0 0 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 21,850 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 555,464 0 0 0
รวมงบดําเนินงาน 1,767,538.55 0 0 0
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องพนหมอกควัน 177,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ตู้เย็น 12,990 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 189,990 0 0 0
รวมงบลงทุน 189,990 0 0 0

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 3,348,289.55 0 0 0
รวมแผนงานสาธารณสุข 3,348,289.55 3,790,741.1 4,820,000 5,487,300
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการแบงปนน้ําใจสูชุมชน 0 0 400 4,900 % 20,000

โครงการสานสัมพันธ์รักครอบครัว 0 0 0 100 % 70,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 400 90,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 400 90,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 0 400 90,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 0 400 90,000

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,150,180 1,217,520 1,156,000 29.76 % 1,500,000

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 28,000 50 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 330,210 164,419 270,000 48.15 % 400,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 45,345 14,355 20,000 200 % 60,000
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รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,567,735 1,438,294 1,474,000 2,002,000
รวมงบบุคลากร 1,567,735 1,438,294 1,474,000 2,002,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

101,950 157,450 100,000 0 % 100,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 20,000 0 % 20,000

คาเชาบ้าน 60,500 105,500 90,000 66.67 % 150,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 50,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 18,720 20,785 50,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 181,170 283,735 260,000 320,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 102,060 0 0 100 % 300,000

รายจายให้ได้มาซึ่งบริการ 0 105,800 200,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 24,770 117,984 60,000 66.67 % 100,000
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม 27,612.96 24,013.71 150,000 -60 % 60,000

รวมค่าใช้สอย 154,442.96 247,797.71 410,000 460,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 17,265 23,617 40,000 0 % 40,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 91,853 0 0 0 % 0

วัสดุกอสร้าง 138,166 0 0 0 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนสง 20,981.29 0 50,000 0 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 27,172.9 20,720.43 30,000 66.67 % 50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 64,980 76,920 70,000 -28.57 % 50,000

วัสดุสํารวจ 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุอื่น 0 0 35,000 -42.86 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 360,418.19 121,257.43 240,000 225,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย์ 834 1,335 2,000 0 % 2,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 834 1,335 2,000 2,000
รวมงบดําเนินงาน 696,865.15 654,125.14 912,000 1,007,000

งบลงทุน
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ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก 0 18,000 0 0 % 0

จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน 0 11,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ 0 17,000 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1

0 0 22,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล
แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) 
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้น
ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศษรฐกิจและสังคม

30,000 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) 
สําหรับกระดาษขนาด A3

0 6,200 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์หมึกแบบฉีด (Inkjet Printer) 
สําหรับกระดาษขนาด A3 ตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศษรฐกิจ
และสังคม

6,300 0 0 0 % 0
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เครื่องสํารองไฟฟาขนาด 800 VA ตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศษรฐกิจและสังคม

2,500 0 0 0 % 0

จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สําหรับประมวล
ผล

0 0 22,000 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาด
ไมน้อยกวา 19 นิ้ว) 

0 21,800 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 KVA 0 5,500 0 100 % 11,600

ครุภัณฑ์อื่น

กระจกโค้ง 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 38,800 79,500 44,000 61,600
รวมงบลงทุน 38,800 79,500 44,000 61,600

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนการย้ายแนววางทอจายน้ําประปาที่
กีดขวางตามโครงการกอสร้างผิวจราจรคสล
.สายบ้านนากลาง-บ้านหนองตะไก้(ตอน
ที่3)คาใช้จายตามประมาณการของการ
ประปาสวนภูมิภาค

781,361 0 0 0 % 0
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เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

อุดหนุนการประปาสวนภูมิภาค 0 0 0 100 % 100,000

รวมเงินอุดหนุน 781,361 0 0 100,000
รวมงบเงินอุดหนุน 781,361 0 0 100,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 3,084,761.15 2,171,919.14 2,430,000 3,170,600
งานไฟฟ้าและประปา

งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 0 97,361 100,000 50 % 150,000

รวมค่าวัสดุ 0 97,361 100,000 150,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟา 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 50,000
รวมงบดําเนินงาน 0 97,361 100,000 200,000
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งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอ
สร้าง

คาจ้างออกแบบและควบคุมงานกอสร้างฯ
ลฯ

129,000 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 129,000 0 0 0
รวมงบลงทุน 129,000 0 0 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนการขยายเขตไฟฟา/ติดตังโคมไฟ
แสงสวางสาธารณะ ให้แกการไฟฟาสวน
ภูมิภาค

0 655,666.66 0 0 % 0

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัด
นครราชสีมา

0 0 0 100 % 200,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

อุดหนุนการขยายเขตไฟฟา/ติดตังโคมไฟ
แสงสวางสาธารณะ ให้แกการไฟฟาสวน
ภูมิภาค

0 0 100,000 -100 % 0
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รวมเงินอุดหนุน 0 655,666.66 100,000 200,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 655,666.66 100,000 200,000

รวมงานไฟฟ้าและประปา 129,000 753,027.66 200,000 400,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 3,213,761.15 2,924,946.8 2,630,000 3,570,600

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี ผู้สูงอายุ ผู้
พิการ

30,000 0 33,495 138.84 % 80,000

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปผล
ผลิตการเกษตร/การพัฒนาบรรจุภัณฑ์

0 28,070 0 100 % 60,000

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปผล
ผลิตการเกษตร/พัฒนาบรรจุภัณฑ์

29,810 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพตําบล
นากลาง

0 20,470 0 100 % 70,000

โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพนากลาง 53,900 0 0 0 % 0
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โครงการสานสัมพันธ์รักครอบครัว 24,955 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 138,665 48,540 33,495 210,000
รวมงบดําเนินงาน 138,665 48,540 33,495 210,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนการขยายเขตไฟฟา/ติดตั้งโคม
ไฟฟาแสงสวางสาธารณะให้แกการไฟฟา
สวนภูมิภาค

868,975.78 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 868,975.78 0 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 868,975.78 0 0 0

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 1,007,640.78 48,540 33,495 210,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,007,640.78 48,540 33,495 210,000
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการสนับสนุนกีฬาตําบล 0 0 5,000 500 % 30,000

โครงการแขงขันกีฬา " นากลางคัพ " ครั้งที่ 
9

0 0 90,000 -100 % 0

โครงการแขงขันกีฬา "นากลางคัพ" ครั้งที่ 
10

0 0 0 100 % 100,000

โครงการแขงขันกีฬาต้านยาเสพติด 
"นากลางเกมส์" ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2565

0 0 0 100 % 150,000

โครงการแขงขันกีฬาต้านยาเสพติด"นากลาง
เกมส์"ครั้งที่ 17

150,000 0 0 0 % 0

โครงการแขงขันกีฬาเยาวชน"นากลาง
คัพ"ครั้งที่ 7

57,400 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 207,400 0 95,000 280,000
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ค่าวัสดุ
วัสดุกีฬา 0 0 10,000 200 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 10,000 30,000
รวมงบดําเนินงาน 207,400 0 105,000 310,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนกลุมโรงเรียนนากลาง 40,000 0 0 0 % 0

อุดหนุนกลุมโรงเรียนนากลาง 0 40,000 40,000 0 % 40,000

รวมเงินอุดหนุน 40,000 40,000 40,000 40,000
รวมงบเงินอุดหนุน 40,000 40,000 40,000 40,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 247,400 40,000 145,000 350,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
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งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในพิธีศาสนาและรัฐพิธี 0 0 0 100 % 30,000

โครงการบวงสรวงสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุ
รนารี ประจําปี พ.ศ.2562

18,600 0 0 0 % 0

โครงการบวงสรวงสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุ
รนารี ประจําปี พ.ศ.2563

0 4,000 0 0 % 0

โครงการบวงสรวงสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุ
รนารี ประจําปี พ.ศ.2564

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการบวงสรวงสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุ
รนารี ประจําปี พ.ศ.2565

0 0 0 100 % 30,000

โครงการปฎิบัติธรรม(วัดนาใหญ) 10,000 0 0 0 % 0

โครงการปฎิบัติธรรม(วัดห้วยตะคร้อ) 15,600 0 0 0 % 0

โครงการปฏิบัติธรรม (วัดนาใหญ) 0 10,000 15,000 100 % 30,000

โครงการปฏิบัติธรรม (วัดห้วยตะคร้อ) 0 0 15,000 100 % 30,000
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โครงการประเพณีกินเขาค่ํา ประจําปี พ.ศ. 
2565

0 0 0 100 % 50,000

โครงการประเพณีกินเขาค่ํา ประจําปี พ.ศ
.2562

35,250 0 0 0 % 0

โครงการประเพณีลอยกระทง  ประจําปี พ
.ศ. 2564

0 0 0 100 % 50,000

โครงการประเพณีลอยกระทง ประจําปี พ.ศ
.2561

4,330 0 0 0 % 0

โครงการประเพณีแหเทียนพรรษา ประจําปี 
พ.ศ. 2565

0 0 0 100 % 30,000

โครงการประเพณีแหเทียนพรรษา ประจําปี 
พ.ศ.2564

0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 83,780 14,000 60,000 250,000
รวมงบดําเนินงาน 83,780 14,000 60,000 250,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 83,780 14,000 60,000 250,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 331,180 54,000 205,000 600,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 200,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 200,000 50 % 300,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 200,000 500,000
ค่าวัสดุ

วัสดุกอสร้าง 0 149,019.19 250,000 -40 % 150,000

รวมค่าวัสดุ 0 149,019.19 250,000 150,000
รวมงบดําเนินงาน 0 149,019.19 450,000 650,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์กอสร้าง

คาจัดซื้อเครื่องเจาะความหนาคอนกรีต 0 19,795 0 0 % 0

คาจัดซื้อแบบหลอคอนกรีต จํานวน 2 ชุด 0 8,988 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟาและวิทยุ

คาจัดซื้อเครื่องกําเนิดไฟฟาขนาด 5 
กิโลวัตต์

0 37,450 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ครุภัณฑ์โรงงาน

คาจัดซื้อเครื่องยิงตะปู(คู)จํานวน 1 เครื่อง 0 2,461 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องยิงตะปู(เดี่ยว) จํานวน 1 
เครื่อง

0 1,926 0 0 % 0

คาจัดซื้อแทนตัดเหล็กแบบองศา 12 นิ้ว 
จํานวน 1 ชุด

0 11,770 0 0 % 0

คาจัดซื้อเลื่อยวงเดือน 9 นิ้ว จํานวน 1 ชุด 0 5,885 0 0 % 0

คาจัดซื้อสวานแรงกระแทกไมน้อยกวา 3 จู
ล จํานวน 1 เครื่อง

0 14,873 0 0 % 0

ครุภัณฑ์สํารวจ

จัดซื้อกล้องระดับ 0 34,000 0 0 % 0

จัดซื้อกล้องวัดมุมอัตโนมัติ 0 110,000 0 0 % 0

จัดซื้อปริซึม พร้อมขาตั้ง 0 11,000 0 0 % 0

จัดซื้อปริซึม พร้อมขาโพล 0 6,500 0 0 % 0

ครุภัณฑ์อื่น

จัดซื้อชุดตรวจสอบความข้นเหลวคอนกรีต 0 4,494 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 269,142 0 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงานองค์การ
บริหารสวนตําบลนากลาง

0 139,000 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอ
สร้าง

คาออกแบบและควบคุมงาน 0 126,000 100,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 265,000 100,000 0
รวมงบลงทุน 0 534,142 100,000 0

รวมงานก่อสร้าง 0 683,161.19 550,000 650,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 683,161.19 550,000 650,000

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการตามรอยพอ 15,790 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงบํารุงต้นไม้ฟนฟูธรรมชาติ 0 0 10,000 50 % 15,000

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ร.10 0 15,140 30,000 66.67 % 50,000

โครงการฝึกอบรมสงเสริมอาชีพการเกษตร 29,770 20,940 30,000 66.67 % 50,000

โครงการรักษ์น้ํา รักษ์ป่า รักแผนดิน 5,440 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการสงเสริมการทําเกษตรรูปแบบผสม
ผสาน

0 11,790 30,000 66.67 % 50,000

โครงการสงเสริมการผลิตพันธุ์พืชคุณภาพ
ดี/ผลิตข้าวด้วยวิธีเกษตรอินทรีย์

0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 51,000 47,870 100,000 215,000
ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 24,030 19,000 100,000 0 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 24,030 19,000 100,000 100,000
รวมงบดําเนินงาน 75,030 66,870 200,000 315,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จํานวน  1 
 เครื่อง

0 0 0 100 % 9,500
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

0 7,900 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 7,900 0 9,500
รวมงบลงทุน 0 7,900 0 9,500

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 75,030 74,770 200,000 324,500
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริ

0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 30,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 30,000

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 0 0 0 30,000
รวมแผนงานการเกษตร 75,030 74,770 200,000 354,500

รวมทุกแผนงาน 38,409,379.4 39,947,014.65 45,035,000 61,500,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลนากลาง

อําเภอสูงเนิน   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 61,500,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 20,525,000 บาท
งบกลาง รวม 20,525,000 บาท

งบกลาง รวม 20,525,000 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบทุนกองทุนประกันสังคมกรณีประสบ
อันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย และคลอดบุตร  ฯลฯ
- ตาม พ.ร.บ. ประกันสังคม พ.ศ. 2533  ในอัตราร้อยละ 5 ของ
คาจ้างพนักงานจ้าง เงินเพิ่มคาครองชีพ คาจ้างชั่วคราว
- โดยปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. ละ ก.อบต ดวนที่
สุด  ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่  22 มกราคม 2557 
- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.5/ว81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก
.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับ
ที่ 3) 
-ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับพนักงานจ้าง

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
- ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 2 พ.ศ. 2561 เพื่อให้ความคุ้มครองแกลูกจ้างที่ประสพ
อันตราย เจ็บป่วย ตาย หรือสูญหายอันเนื่องมาจากการทํางานให้
แกนายจ้าง  โดยคํานวณในอัตราร้อยละ 0.2 ของคาจ้างทั้ง
ป (มกราคม – ธันวาคม) 
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 15,000,000 บาท

- ดําเนินการเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการ ให้แกผู้สูงอายุที่มี
อายุ 60 ปบริบูรณขึ้นไป  ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูง
อายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2552  และได้ขึ้น
ทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับองคกรปกครองสวนท้องถิ่นไว้
แล้วโดยจายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสําหรับผู้สูง
อายุ
อายุ  60 – 69 ป จาย 600 บาท/เดือน จํานวน 1,000 ราย
เป็นเงิน 7,200,000  บาท 
อายุ 70 – 79 ป จาย 700 บาท/เดือน  จํานวน  400 ราย  
เป็นเงิน 3,360,000  บาท 
อายุ 80 – 89 ป จาย 800 บาท/เดือน  จํานวน  350 ราย  
เป็นเงิน 3,360,000  บาท
และอายุ 90 ปขึ้นไป จาย 1,000 บาท/เดือน จํานวน 90
 ราย เป็นเงิน 1,080,000 บาท
(เว้นแตในสวนของเงินเพิ่มเติมที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ดําเนินการ ตามข้อ 18 (2)  แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ที่ได้ดําเนินการให้กับรายเดิมมากอน
- ใช้ฐานข้อมูลจํานวนผู้สูงอายุตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับ
เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  โดย
คํานวณจากอัตราเฉลี่ยการเพิ่ม 3 ป ย้อนหลัง และข้อมูลจํานวนผู้
สูงอายุที่ได้บันทึกในระบบสารสนเทศการจัด
- การดําเนินการจายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูง
อายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2552 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมรวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 103
 ลําดับที่ 2
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 4,000,000 บาท

- ดําเนินการเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ ให้แก
คนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑที่กําหนด ที่ได้แสดงความจํานง
โดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นแล้วโดยคนพิการที่มีอายุต่ํากวา 18 ป คนละ
1,000 บาท/เดือน (ตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ 28
 เมษายน 2563) และคนพิการที่มีอายุ 18 ปขึ้นไป ได้รับเบี้ยความ
พิการคนละ 800 บาทตอเดือน  (ตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวัน
ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557) เว้นแตในสวนของเงินเพิ่มเติมที่
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นดําเนินการตามข้อ 18 (2) แหง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการ
ยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2548  ที่ได้ดําเนินการ
ให้กับรายเดิมมากอน
- ใช้ฐานข้อมูลจํานวนคนพิการตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ
รับเงินเบี้ยความพิการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  โดย
คํานวณจากอัตราเฉลี่ยการเพิ่ม 3 ป ย้อนหลัง และข้อมูลจํานวนผู้
สูงอายุที่ได้บันทึกในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยัง
ชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
-การดําเนินการจายเบี้ยความพิการให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยความพิการ
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 103
 ลําดับที่ 3
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เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 60,000 บาท

- ดําเนินการเพื่อรองรับการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ให้แก
ผู้ป่วยเอดสที่แพทยได้รับรองและทําการวินิจฉัยแล้ว และมีความ
เป็นอยูยากจน หรือถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะดูแล ไมสามารถ
ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้โดยผู้ป่วยเอดสที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ย
ยังชีพคนละ 500 บาทตอเดือน จํานวน 10 ราย 
- ใช้ฐานข้อมูลจํานวนผู้ป่วยเอดสโดยคํานวณจากอัตราเฉลี่ยการ
เพิ่ม 3 ป ย้อนหลัง และข้อมูลจํานวนผู้ป่วยเอดสที่ได้บันทึกใน
ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
- การดําเนินงานให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยหลักเกณฑการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2558 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 103
 ลําดับที่ 1

เงินสํารองจาย จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในกรณีที่ไมสามารถคาดการณได้ลวงหน้า
ในกรณีจําเป็นหรือเพียงพอตอการเผชิญเหตุสาธารณภัยตลอด
ป โดยนําไปใช้จายเพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือ
บรรเทาปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนเป็นสวนรวม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 19
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมาก ที่ มท 0313.4/ว 667 ลง
วันที่ 12 มีนาคม 2545
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 3215  ลงวันที่ 6
 มิถุนายน 2559
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รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 820,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)
- ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2500 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงิน
บําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2546 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
- กฎกระทรวงการหักเงินจากประมาณการรายรับในงบประมาณ
รายจายประจําปสมทบเข้าเป็นกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.5/ว 6038
 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2563
- หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 31 ลงวัน
ที่ 21 ตุลาคม 2563

เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น จํานวน 130,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลนากลาง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการตั้งงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ
.2561 ในอัตราไมน้อยกวาร้อยละ 40 ของคาบริการสาธารณสุขที่
ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 12,494,180 บาท

งบบุคลากร รวม 8,297,880 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,418,840 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 532,080 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนของนายกองคการบริหารสวน
ตําบลนากลาง, รองนายกองคการบริหารสวนตําบลนากลาง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบลนากลาง, รองนายกองคการ
บริหารสวนตําบลนากลาง, ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล
นากลาง,  รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล
นากลาง, สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
นากลาง, เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลนากลาง และ
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 และหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวข้อง

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกองคการบริหาร
สวนตําบลนากลาง, รองนายกองคการบริหารสวนตําบลนากลาง  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบลนากลาง, รองนายกองคการ
บริหารสวนตําบลนากลาง, ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล
นากลาง, รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล
นากลาง, สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
นากลาง, เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล
นากลาง  และเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
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คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษของนายกองคการบริหารสวน
ตําบลนากลาง, รองนายกองคการบริหารสวนตําบลนากลาง  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบลนากลาง, รองนายกองคการ
บริหารสวนตําบลนากลาง, ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล
นากลาง, รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล
นากลาง, สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
นากลาง, เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล
นากลาง  และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554
 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 และหนังสือสั่งการตางๆ ที่
เกี่ยวข้อง

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 90,720 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบลนากลาง/เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลนากลาง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบลนากลาง, รองนายกองคการ
บริหารสวนตําบลนากลาง, ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล
นากลาง, รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล
นากลาง, สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
นากลาง, เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล
นากลาง  และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554
 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 และหนังสือสั่งการตางๆ ที่
เกี่ยวข้อง
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 1,704,840 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล
นากลาง, ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลนากลาง, รอง
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลนากลางและเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบลนากลาง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบลนากลาง, รองนายกองคการ
บริหารสวนตําบลนากลาง, ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล
นากลาง, รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล
นากลาง, สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
นากลาง, เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล
นากลาง  และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554
 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 และหนังสือสั่งการตางๆ ที่
เกี่ยวข้อง
(1) คาตอบแทนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล
นากลาง จํานวน 139,320 บาท
(2) คาตอบแทนรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล
นากลาง จํานวน 114,000 บาท
(3) คาตอบแทนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
นากลาง จํานวน 1,360,800 บาท
(4) คาตอบแทนเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล
นากลาง จํานวน 90,720 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,879,040 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 4,484,400 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินเดือน คาตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่นๆ ที่
จายครบกับเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป  ให้แก
พนักงานสวนท้องถิ่น/ข้าราชการสวนท้องถิ่น  ในสังกัดองคการ
บริหารสวนตําบลนากลาง
- ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542  โดยคํานวณตั้งจายจํานวน 12 เดือน

วันที่พิมพ : 2/9/2564  11:11:19 หน้า : 8/158



เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 84,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานสวนท้องถิ่น  โดยจาย
เป็นคาตอบแทนรายเดือนปลัดองคการบริหารสวนตําบล
นากลาง ในอัตราเดือนละ 7,000 บาท จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 84,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ  ดังนี้
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 
- พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
- ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการให้
ข้าราชการหรือพนักงานสวนท้องถิ่นได้รับเงินคาตอบแทนนอก
เหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 และหนังสือสํานัก
งาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16
 กุมภาพันธ 2548 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคา
ตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (การกําหนดให้ข้าราชการหรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไป  ได้รับเงินเดือนคาตอบแทน
เป็นรายเดือนเทากับอัตราเงินประจําตําแหนง)  
- หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม 0023.2/ว 2590 ลงวันที่ 18
 เมษายน 2559 เรื่อง การดําเนินการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นในระบบแทง
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผู้ดํารงตําแหนงผู้
บริหารงาน (ตําแหนงนักบริหารงาน อบต.และนักบริหารงานทั่ว
ไป) ซึ่งได้รับตามระเบียบกฎหมายกําหนด ดังนี้  
(1) ปลัดองคการบริหารสวนตําบลนากลาง  ในอัตราเดือน
ละ  7,000  บาท  จํานวน   12  เดือน  เป็นเงิน  84,000
  บาท   
(2) รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลนากลาง  ในอัตราเดือน
ละ  3,500  บาท  จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน  42,000  บาท  
(3) หัวหน้าสํานักปลัด  ในอัตราเดือนละ  3,500
  บาท  จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน  42,000  บาท  
- ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542  
- พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ. 2538
  และที่แก้ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
- พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
- ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายเงินคาตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจําสวน
ราชการ (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2553 ประกาศลงวันที่ 3
 ธันวาคม 2553 
- ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลท้องถิ่น (ฉบับ
ที่ 2) 
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,094,640 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างให้แก พนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ ในสังกัดขององคการบริหารสวนตําบลนากลาง
- ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558
- หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36
 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
- หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม 0023.2/ว 8963 ลงวันที่ 20
 ธันวาคม 2559 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง (ฉบับที่ 6)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้แก พนักงานจ้างทั่ว
ไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ  ในสังกัดองคการบริหารสวน
ตําบลนากลาง
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542
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งบดําเนินงาน รวม 3,209,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 851,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 460,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ อาทิเชน บุคคล
หรือคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง บุคคลหรือคณะกรรมการดําเนิน
งานจ้างที่ปรึกษา บุคคลหรือคณะกรรมการดําเนินงานจ้างออก
แบบหรือควบคุมการกอสร้าง ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวน
ที่สุด ที่ กค 0402.5/ว85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 หลักเกณฑ
การเบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ เป็นจํานวน
เงิน 50,000 บาท
- เพื่อเป็นคาตอบแทนของคณะกรรมการเลือกตั้งประจําหนวย
เลือกตั้ง, อนุกรรมการ  หรือบุคคลที่ได้รับแตงตั้งให้ชวยเหลือใน
การปฏิบัติงานเลือกตั้ง เป็นจํานวนเงิน 400,000 บาท
- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนท้องถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปแก
พนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 (เงินรางวัลประจําป) ซึ่งสามารถดําเนินการได้
เมื่อผานเกณฑการตรวจ  ประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของ
คณะกรรมการจังหวัดและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการพนักงาน
สวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา (ก.อบต.จ.นม.) แล้ว เป็นจํานวน
เงิน 10,000 บาท
- รวมถึงหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวข้องจนถึงปัจจุบัน ฯลฯ
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนแกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานัก
งาน และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสํานักงาน หรือ
โดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสํานักงาน และ
ได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสํานักงาน หรือโดย
ลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดหรือเป็น
กะ และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือนอกกะของตนเองและให้
มอบหมายความรวมถึงคาตอบแทนตามกฎหมายวาด้วย พรบ.สภา
ตําบล และองคการบริหารสวนตําบล (แก้ไขจนถึงปัจจุบัน) และ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคการปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน รวมถึงหนังสือสั่งการ
ตางๆ ที่เกี่ยวข้องจนถึงปัจจุบัน

คาเชาบ้าน จํานวน 336,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แก พนักงาน/ข้าราชการองคการ
บริหารสวนตําบลนากลาง  ที่มีสิทธิเบิกคาเชาบ้านได้ตามที่
กฎหมายกําหนด
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ
.2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจายเงิน
คาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น
รวมถึงหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวข้องจนถึงปัจจุบัน ฯลฯ
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แก ผู้
บริหาร, พนักงานสวนท้องถิ่น และลูกจ้างประจํา ที่มีสิทธิเบิกได้
ตามที่กฎหมายกําหนด
- พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ
. 2562
- ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
- หนังสือ กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียน
- หนังสือ กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 371 ลงวัน
ที่ 22 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร กรณีบุตรของผู้มีสิทธิเปลี่ยนประเภท
สถานศึกษาในระหวางปการศึกษา 
รวมถึงหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวข้องจนถึงปัจจุบัน ฯลฯ

ค่าใช้สอย รวม 1,333,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ อาทิเชน รายจาย
เกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุ กระจาย
เสียงโทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพตางๆ คาธรรมเนียมตางๆ 
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมากที่ มท 0808.2/ว7120
 ลงวันที่ 9 ธ.ค.2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจ้าง
เหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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คาจ้างเหมาบริการล้างอัดรูป , ถายเอกสาร, เข้าปกเย็บเลม , คารับ
วารสารสิ่งพิมพ ฯลฯ

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บเลมหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ เป็นต้น
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชน
และการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

คาจ้างเหมาแรงงาน อาทิเชน จ้างเหมาเดินสายไฟ , ติดตั้ง
ไฟฟา-ประปา , สูบน้ํา ,โทรศัพท ฯลฯ

จํานวน 30,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาปักเสาพาดสายคาติดตั้งหม้อแปลง คา
จ้างเดินสาย คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการไฟฟา
-  เพื่อจายเป็นคาวางทอประปา คาติดตั้งมาตรวัดน้ํา คาจ้างเหมา
เดินทอ คาปรับปรุงระบบประปาภายนอกสถานที่ราชการ
-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการติดตั้งโทรศัพท เครื่องรับสัญญาณ
ตางๆ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชนและ
การเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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คาจ้างเหมาแรงงานทําความสะอาด , ตัดหญ้า , ตกแตงกิ่งไม้ภายใน
และนอกอาคารสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลนากลางและศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด อบต.นากลาง ฯลฯ

จํานวน 8,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการทําความสะอาดอาคารสถานที่ 
ราชการ
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชนและ
การเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

คาใช้จายในการดําเนินคดีความพิพากษา ฯลฯ จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษาของศาล
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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คาใช้จายสอบเขตรางวัดที่สาธารณะประโยชน จํานวน 50,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาสอบเขตรังวัดที่สาธารณะประโยชนในเขตพื้นที่
องคการบริหารสวนตําบลนากลาง  เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชนและ
การเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จาย ดังนี้
(1) คารับรองในการต้อนรับบุคคลและคณะบุคคลฯ 
เป็นจํานวนเงิน 10,000 บาท                
- เพื่อจายเป็นคาใช้จายคารับรองในการต้อนรับบุคคลและคณะ
บุคคล เพื่อจายเป็น คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาของขวัญ คาพิมพ
เอกสาร และคาใช้จายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งคา
บริการด้วย และคาใช้จายอื่นซึ่งจําเป็นต้องจายเกี่ยวกับการรับรอง
หรือต้องรับบุคคล หรือคณะบุคคลที่มานิเทศตรวจเยี่ยมหรือ
ทัศนศึกษา  ฯลฯ 
(2)  คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น
เป็นจํานวนเงิน 50,000 บาท    
- เพื่อจายเป็นคาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะ
กรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแตงตั้งตาม
กฎหมาย เพื่อจายเป็นคาอาหาร เครื่องดื่มตางๆ เครื่องใช้ในการ
เลี้ยงรับรอง และคาบริการอื่นๆ  ฯลฯ 
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- พระราชกฤษฎีกา วาด้วยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย คาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาของ องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นป (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 206
 ลําดับที่ 2

คาใช้จายเดินทางไปราชการ จํานวน 140,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียน  คาเบี้ยเลี้ยง  คาพาหนะ คาเชาที่
พัก  คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน  คาผานทางดวน
พิเศษ  คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และคาใช้จายอื่นๆ  ใน
การเดินทางไปราชการ  ของพนักงานสวนตําบล  พนักงานจ้าง  ผู้
บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน

คาใช้จายตามโครงการตําบลนากลางเมืองนาอยู จํานวน 40,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาดําเนินการจัดทําโครงการโคราชเมืองสะอาด
และจัดหาอุปกรณรวมทั้งต้นไม้  และการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณถนนหรือบาทวิถี  ทางเดิน
สัญจรโดยทั่วไป ม. 1 – ม. 9 (เฉพาะพื้นที่ อบต.นากลางรับผิด
ชอบ)  เชน คาจัดหากระถางพร้อมต้นไม้  ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชนและ
การเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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คาใช้จายตามโครงการนากลางสมานฉันทสามัคคี จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรมโดยการปลูกจิตสํานึกให้
ประชาชน  ผู้นําชุมชนอยูรวมกันอยางสมานฉันท ปกปอง
สถาบัน  ชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย โดยการมีสวนรวมของ
ประชาชน โดยมีคาใช้จาย เชน คาตอบแทนวิทยากร  คา
อาหาร  และเครื่องดื่ม  ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชนและ
การเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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คาใช้จายในการเลือกตั้ง จํานวน 400,000 บาท

-  เพื่อเป็นคาใช้จายในการเลือกตั้งของ อบต.นากลาง ตามที่คณะ
กรรมการการเลือกตั้งท้องถิ่นกําหนด กรณีครบวาระยุบสภาท้อง
ถิ่น กรณีแทนตําแหนงที่วางและกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง
สั่งให้มีการเลือกตั้งใหมและกรณีอื่นๆ และงานประชาสัมพันธการ
รณรงคการให้ข้อมูลขาวสารแกประชาชนให้ทราบถึงสิทธิหน้าที่
และการมีสวนรวมของการเมืองรวมถึงการเลือกตั้งสมาชิก
วุฒิสภา และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ด้วย
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6
 กรกฎาคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1705 ลง
วันที่ 20 มีนาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบ
ประมาณ การใช้จายเงินสะสมและเงินทุนสํารองเงินสะสมของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อเป็นคาใช้จายสําหรับการเลือกตั้ง
ท้องถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นป (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 207
 ลําดับที่ 4
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คาใช้จายในโครงการครอบครัวชอสะอาด จํานวน 35,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
การอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เข้ารวมการแขงขัน
กีฬาของ องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นป (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 210
 ลําดับที่ 10

คาใช้จายในโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม พนักงานสวน
ตําบล

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
การอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- พระราชกฤษฎีกา วาด้วยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
-พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นป (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 207
 ลําดับที่ 3
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คาใช้จายปรับปรุงระบบอินเตอรเน็ต อบต.นากลาง จํานวน 100,000 บาท

-  เพื่อเป็นคาใช้จายในการปรับปรุงระบบอินเตอรเน็ต อบต
.นากลาง  
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ พวงหรีด พรือพวงมาลา จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาพวงมาลัย คาชอดอกไม้ พวงหรีด หรือพวง
มาลา  สําหรับพิธีการตางๆ หรือตามวาระที่จําเป็นและมีความ
สําคัญ
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0407/ว 1284 ลงวันที่ 10
 พฤศจิกายน 2530  เรื่อง การเบิกจายคาดอกไม้เพื่อมอบให้
บุคคลตาง ๆ คาพวงมาลา และพานประดับพุมดอกไม้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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โครงการ/กิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระ
เจ้าอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาโครงการ/กิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระ
ชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 เชน พิธีการทางศาสนา ธงตรา
สัญลักษณ พานพุม คาจัดแตงสถานที่ คาอาหารและเครื่อง
ดื่ม ฯลฯ
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0407/ว 1284 ลงวันที่ 10
 พฤศจิกายน 2530  เรื่อง การเบิกจายคาดอกไม้เพื่อมอบให้
บุคคลตาง ๆ คาพวงมาลา และพานประดับพุมดอกไม้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

โครงการงานราชพิธีตางๆ จํานวน 100,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการงานราชพิธีตางๆ เชน พิธีการ
ทางศาสนา ธงตราสัญลักษณ พานพุม คาจัดแตงสถานที่ คา
อาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0407/ว 1284 ลงวันที่ 10
 พฤศจิกายน 2530  เรื่อง การเบิกจายคาดอกไม้เพื่อมอบให้
บุคคลตาง ๆ คาพวงมาลา และพานประดับพุมดอกไม้
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย คาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นป (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 201
 ลําดับที่ 3
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เชน ซอมแซมครุภัณฑตางๆ ที่ชํารุดเสียหาย ซอมแซม
สิ่งกอสร้างหรือทรัพยสินอื่นๆ  ฯลฯ
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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ค่าวัสดุ รวม 505,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับ
ปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อม
กับวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็น
ต้น อาทิเชน  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะ
กระดาษ ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เครื่อง
ตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายา
ลักษณ แผงปดประกาศ แผนปายชื่อสํานักงาน หรือหนวย
งาน แผนปายจราจรหรือแผน ปายตางๆ มูลี่,มานปรับแสง (ตอ
ผืน) พรม (ตอผืน) พระพุทธรูป พระบรมรูป
จําลอง กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร กระดาษไข ตลับผง
หมึก น้ําหมึกปริ้นท แฟม ธงชาติ สิ่งพิมพที่ได้จาการซื้อหรือจ้าง
พิมพ ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาที่
ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน หัวแรงไฟฟา เครื่องวัดกระแสไฟฟา เครื่องวัดแรงดัน
ไฟฟา มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟา เครื่องบรรจุไฟ ฟวส เทปพัน
สายไฟ หลอดไฟฟา หลอดไฟ เข็มขัดรัดไฟฟา ปลั๊กไฟฟา สวิตซ
ไฟฟา หลอดวิทยุทรานซิตเตอร และชิ้นสวนวิทยุ ลูกถ้วยสาย
อากาศ เบรกเกอร สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ จานรับ
สัญญาณดาวเทียม เครื่องรับโทรทัศน ดอกลําโพง แผงวงจร ผัง
แสดงวงจรตางๆ ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 25,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับ
ปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็น
ต้น ตามตัวอยางการจําแนกประเภทรายจายสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุ ครุภัณฑ ประกอบกับหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 อาทิ
เชน หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้ว
น้ํา จานรอง ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด ถ้วย
ชาม ช้อน ส้อม หม้อไฟฟา กระติกน้ําร้อน กระติกน้ําแข็ง น้ําจืดที่
ซื้อจากเอกชน อุปกรณที่ใช้ทําความสะอาด และอุปกรณอื่น ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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วัสดุกอสร้าง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งาน
ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน ไม้ตางๆ ค้อน คีม ชะแลง
จอบ สิ่ม เสียม เลื่อย ขวาน น้ํามันทาไม้ ทินเนอร สี ปูน
ซีเมนต ตะปู สังกะสี แปรงทาสี ปูนขาว ทอน้ําและอุปกรณ
ประปา ทอตางๆ ทอน้ําบาดาล ฯลฯ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงราย
จายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อ
จัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คา
ขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน ไขควง ประแจ แม
แรง กุญแจเลื่อน คีมล๊อค สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุก
เฉิน กรวยจราจร ยางรถยนต น้ํามันเบรก แบตเตอรี่ ถัง
น้ํามัน เบรก ครัช พวงมาลัย หม้อน้ํา หัวเทียน ล้อ ไฟเบรก ไฟ
หน้า กระจกมองข้างรถยนต เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น วัสดุสิ้นเปลือง รายจาย
ที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกัน
ภัย คาติดตั้ง อาทิเชน แก๊สหุงข้าว น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามน
ดีเซล  น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง ถาน ก๊าช ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

วันที่พิมพ : 2/9/2564  11:11:19 หน้า : 30/158



วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอ
เติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติรายจายที่
ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คา
ติดตั้ง อาทิเชน ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ พูกัน สี กระดาษเขียน
โปสเตอร ฟลม เมมโมรี่การด ฟลมสไลด รูปสีหรือขาวดําที่ได้จาก
การล้าง อัด ขยาย ภาพถายดาวเทียม ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งาน
ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง 
คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน แผนหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณบันทึกข้อมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่อง
พิมพคอมพิวเตอรเมาส  โปรแกรมคอมพิวเตอรหรือซอฟทแว
ร  CD-ROM  ตลับผงหมึกเครื่องพิมพ ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาวัสดุอื่น ประเภทวัสดุคงทน รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งาน
ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน  มิเตอรน้ํา หรือไฟฟา สมอ
เรือ ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแก๊ส หัววาลวเปด – ปดแก๊ส ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

ค่าสาธารณูปโภค รวม 520,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 360,000 บาท

-  เพื่อจายคาไฟฟาในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ รวมถึงคาใช้จาย
ที่ต้องชําระพร้อมกัน เชน คาบริการ คาภาษี ในกิจการของ
องคการบริหารสวนตําบลนากลาง
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 เรื่อง  แนวทางการ
แก้ไขปัญหาคาสาธารณูปโภคค้างชําระ
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายคาน้ําประปาในสํานักงานหรือที่สาธารณะ รวมถึงคาใช้
จายที่ต้องชําระพร้อมกัน เชน คาบริการ คาภาษี ในกิจการ
องคการบริหารสวนตําบลนากลาง
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 เรื่อง  แนวทางการ
แก้ไขปัญหาคาสาธารณูปโภคค้างชําระ
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

คาบริการโทรศัพท จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อเป็นคาโทรศัพท รวมถึงคาใช้จายเพื่อให้มาซึ่งบริการดัง
กลาว และคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เชน คาเชา
เครื่องคาเชา เลขหมายโทรศัพท คาบํารุงคูสายโทรศัพท ฯลฯ ใน
กิจการขององคการบริหารสวนตําบลนากลาง
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

 -  เพื่อจายคาไปรษณีย  คาธนาณัติ  คาดวงตรา
ไปรษณียากร  คาเชาตู้ไปรษณีย  คาธรรมเนียมการโอนเงินใน
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 
ฯลฯ ในกิจการขององคการบริหารสวนตําบลนากลาง
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 55,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เชน คา
โทรภาพ (โทรสาร)  คาเทเลกซ คาวิทยุติดตามตัว คาวิทยุสื่อ
สาร คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบอิน
เทอรเน็ต รวมถึงอินเตอรเน็ตการดและคาสื่อสารอื่นๆ เชน คาเค
เบิ้ลทีวี คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความ
รวม ถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกลาวและคาใช้จายที่เกิด
ขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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งบลงทุน รวม 987,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 987,300 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 4
 ฟุต จํานวน 1  หลัง โดยจัดหาตามราคาท้องตลาด  เนื่อง
จากราคาไมมีในมาตรฐานครุภัณฑ สํานักงานงบประมาณ (ตั้งจาย
จากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

โต๊ะพร้อมเก้าอี้ทํางานสําหรับตําแหนง ระดับ 3 จํานวน 12,000 บาท

 -  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ทํางานสําหรับ
ตําแหนง ระดับ 3  จํานวน 2 ชุด ราคาชุดละ 6,000 บาท  (โดย
จัดหาตามราคาท้องตลาด เนื่องจากราคาไมมีในมาตรฐาน
ครุภัณฑ สํานักงานงบประมาณ)
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

โครงการติดตั้งระบบเครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอรและจอรับภาพ
พร้อมเครื่องเสียง และติดตั้งระบบ ภายในห้องประชุม องคการ
บริหารสวนตําบลนากลาง  จํานวน 1 ชุด

จํานวน 250,400 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในโครงการติดตั้งระบบเครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอรและจอรับภาพพร้อมเครื่องเสียง และติด
ตั้ง ระบบ ภายในห้องประชุมองคการบริหารสวนตําบลนากลาง
จํานวน 1 ชุด อาทิเชน  
- เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอรระดับ XGA ขนาดไม น้อย
กวา 4,000 ANSI Lumens ,
- จอรับภาพชนิดมอเตอรไฟฟา ขนาดเส้นทแยงมุม ขนาด 150
 นิ้ว 
- ชุดลําโพงคอลัมน ,จอรับภาพ , ขายึดโปรเจคเตอร , ไมโครโพน
ไร้สาย , เพาเวอรมิกเซอร , ลําโพง , อุปกรณอื่นๆ ฯลฯ   
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑสํานัก งบประมาณกระทรวงการ
คลัง ฉบับเดือนธันวาคม 2563) 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV จํานวน 8,900 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) 
แบบ Smart TV จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
- ระดับความละเอียดจอภาพ 1920x768 พิกเซล
- ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดจอภาพขั้นต่ํา 40 นิ้ว
- แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight
- สามารถเชื่อมตออินเตอรเน็ตได้ (Smart TV)
- ชองตอ HDMI ไมน้อยกวา 2 ชอง เพื่อการเชื่อมตอสัญญาณภาพ
และเสียง
- ชองตอ USB ไมน้อยกวา 1 ชอง รองรับไฟลภาพ เพลงและ
ภาพยนตร
- มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว
- โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ก สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 32,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อคอมพิวเตอร สําหรับสํานักงาน จํานวน 2
ชุด (ราคาชุดละ 16,000 บาท) โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 2 แกน
หลัก (2 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อย
กวา 1.0 
GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache 
Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไมน้อยกวา 4 MB 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไม
น้อยกวา 4 GB 
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
น้อยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมน้อยกวา 1,366 x 768 Pixel 
และมีขนาดไมน้อยกวา 12 นิ้ว
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง
- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
- สามารถใช้งานได้ไมน้อยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac)
และ Bluetooth 
 (ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอร กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กําหนด)
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน จํานวน 34,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อคอมพิวเตอร สําหรับสํานักงาน จํานวน 
2 ชุด (ราคาชุดละ 17,000 บาท) โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกนหลัก (4
core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อยกวา 3.1 GHz
หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache
Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมน้อยกวา 4 MB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาด
ไมน้อยกวา 4 GB 
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
น้อยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
- มีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง
- มีแปนพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
- (ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอร กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กําหนด)
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA 
จํานวน 2 เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีกําลังไฟฟาด้านนอกไมน้อย
กวา 800 VA (480 Watts)                         
- สามารถสํารองไฟฟาได้ไมน้อยกวา 15 นาที
- (ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอร กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กําหนด)  
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น    

โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศนวงจรปด(CCTV) ชนิดเครือขาย แบบมุม
มองคงที่  พร้อมติดตั้งภายในเขตพื้นที่ตําบลนากลาง จํานวน 5 จุด

จํานวน 400,000 บาท

-  เพื่อเป็นคาใช้จายในโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศนวงจร
ปด (CCTV) ชนิดเครือขาย แบบมุมมองคงที่  ภายในเขตพื้นที่
ตําบลนากลาง จํานวน 5 จุด  พร้อมเดินสายติดตั้ง และเซ็ตระบบ
ให้กล้องทุกตัวสามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค (โดยใช้เกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องวงจรปด ฉบับ
เดือนมิถุนายน 2564)
- หนังสือ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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ครุภัณฑอื่น

จัดทําบอรดทําเนียบบุคลากรของ อบต.นากลาง จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดทําบอรดทําเนียบบุคลากรขององคการบริหาร
สวนตําบลนากลาง  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น                                

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑตางๆ (รายจาย
เพื่อซอมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑขนาดใหญ เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ)
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชน
และการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 25,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 25,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 25,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการเวทีประชาคมหมูบ้าน/ชุมชน ตําบลนากลาง จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดประชุมเวทีประชาคมหมูบ้าน 1
 ตําบลประชาพิจารณรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยมีคา
ใช้จาย อาทิเชน  กระดาษบรู๊ฟ  ปากกา  น้ําแข็ง  น้ําดื่มและวัสดุ
อุปกรณตาง ๆ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจัดทําแผนและประสาน
แผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอําเภอและตําบล พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  0891.4/ว856 ลงวันที่ 12
 มีนาคม 2553 เรื่อง การสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชน สูการ
พัฒนาท้องถิ่นและจังหวัดแบบบูรณาการ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นป (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 208
 ลําดับที่ 5
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โครงการสงเสริมสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชนตําบลนากลาง จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชนและ
ทบทวน  แผนชุมชน การประชุมประชาคมเพื่อบูรณาการรวมแผน
ชุมชน สําหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทําแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น โดยมีคาใช้จาย เชน คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คา
ปายประชาสัมพันธโครงการ คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุ
โครงการ คาจัดทําแบบสอบถาม ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และ
หนังสือ ดังนี้ 
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- พระราชกฤษฎีกา วาด้วยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. 2561
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจัดทําแผนและประสาน
แผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอําเภอและตําบล พ.ศ. 2562
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  0891.4/ว856 ลงวันที่ 12
 มีนาคม 2553 เรื่อง การสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชน สูการ
พัฒนาท้องถิ่นและจังหวัดแบบบูรณาการ
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นป (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 208
 ลําดับที่ 6
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งานบริหารงานคลัง รวม 5,540,800 บาท
งบบุคลากร รวม 4,111,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,111,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 3,300,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือน คาตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่นๆ ที่จาย
ควบกับเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปให้แก
พนักงานสวนตําบล 
- ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542  โดยคํานวณตั้งจายจํานวน 12 เดือน
- หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4
) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราคาจ้างและการให้ลูกจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ได้รับคาจ้าง (ฉบับที่ 4) 
- หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลัก
เกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานสวนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 24,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานสวนตําบล
- เป็นไปตามกฎหมาย หรือหนังสือกระทรวงการคลัง กระทรวง
มหาดไทย  กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนด
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผู้ดํารงตําแหนงผู้
บริหาร อํานวยการ ซึ่งได้รับตามระเบียบกฎหมายกําหนด
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลง
วันที่ 12 พฤษภาคม 2559
- หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม 0023.2/ว 3041 ลงวันที่ 12
 พฤษภาคม 2559 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 6)  

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 650,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน
จ้างทั่วไป และเงินปรับปรุงคาจ้างพนักงานจ้าง 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
- พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงาน
จ้าง (ฉบับที่ 6)  ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2559
- หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม 0023.2/ว 8963 ลงวันที่ 20
 ธันวาคม 2559 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง 

วันที่พิมพ : 2/9/2564  11:11:19 หน้า : 45/158



เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 95,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542

งบดําเนินงาน รวม 1,381,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 466,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําป แกพนักงานสวนท้องถิ่น
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําป
แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปแกพนักงาน
สวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2557
- หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําป
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทน คาอาหาร แกข้าราชการสวนท้องถิ่น
และพนักงานจ้าง ตามภาระงานภายในกองคลัง ที่ได้รับคําสั่งให้
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

คาเชาบ้าน จํานวน 396,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงาน/ข้าราชการ ในสังกัด
องคการบริหารสวนตําบลนากลาง ที่มีสิทธิเบิกคาเชาบ้านได้ตาม
กฏหมายกําหนด
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ
.2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจายเงิน
คาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น
รวมถึงหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวข้องจนถึงปัจจุบัน ฯลฯ
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงาน/ข้า
ราชการ ในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลนากลาง ที่มีสิทธิเบิก
ได้ตามกฎหมายกําหนด
- พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ
. 2562
- ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
- หนังสือ กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียน
- หนังสือ กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 371 ลงวัน
ที่ 22 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร กรณีบุตรของผู้มีสิทธิเปลี่ยนประเภท
สถานศึกษาในระหวางปการศึกษา
รวมถึงหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวข้องจนถึงปัจจุบัน ฯลฯ
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ค่าใช้สอย รวม 710,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการด้านการจัดเก็บรายได้ การจัดเก็บคา
ขยะภายในเขตความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบล
นากลาง ด้านการจัดทําเอกสารด้านการเงินและบัญชี พร้อมทั้งงาน
อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

จํานวน 350,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการด้านการจัดเก็บรายได้ การจัด
เก็บคาขยะภายในเขตความรับผิดชอบขององคการบริหารสวน
ตําบลนากลาง ด้านการจัดทําเอกสารด้านการเงินและบัญชี พร้อม
ทั้งงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชน
และการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คา
โฆษณาและเผยแพร คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาจ้าง
เหมาบริการ ฯลฯ

จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คา
โฆษณาและเผยแพรคาธรรมเนียมตางๆ คาลงทะเบียน คาเบี้ย
ประกัน คาจ้างเหมาบริการ คาจ้างเหมาแรงงาน คาใช้จายตางๆ ที่
มีความจําเป็นรวมทั้งคาจ้างเหมาบุคคลภายนอก คาจ้างทํา
ของ ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชนและ
การเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการภายในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผาน
ทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียน
ตาง ๆ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

ค่าวัสดุ รวม 190,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
-  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
-  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 15,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายคาไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณียากร คาเชา
ตู้ไปรษณีย คาธรรมเนียมการโอนในระบบบริการงานการเงินการ
คลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ในกิจการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค  ลาสุด

งบลงทุน รวม 48,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 48,800 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงานจํานวน 1 ตัว โดยมี
คุณลักษณะดังนี้
- เก้าอี้สํานักงานแบบมีพนักพิง มีล้อเลื่อนปรับระดับได้ เป็น
ครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ ตั้งไว้ตามราคา
ท้องตลาด
-  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บาน จํานวน 11,800 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บาน จํานวน 2
 ตู้  โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บาน มีมือจับชนิดบิด มีแผนปรับ
ระดับ 3 ชิ้น 
- มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) 
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑกําหนด)
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 34,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสํานักงาน จํานวน 2
 เครื่องโดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกน
หลัก (4 Core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อย
กวา 3.1 GHz หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
น้อยกวา 4 MB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมน้อย
กวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
- มี DVD C120-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบUSB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง
- มีแปนพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และคอมพิวเตอรกําหนด)
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 316,000 บาท
งบบุคลากร รวม 289,100 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 289,100 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 289,100 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือน คาตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่น ๆ ที่
จายควบกับเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ให้
แก พนักงานสวนตําบล 
- ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542  

งบดําเนินงาน รวม 26,900 บาท
ค่าตอบแทน รวม 11,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

- คาตอบแทนคณะกรรมการกําหนดราคากลางและคณะกรรมการ
ตรวจงานจ้าง คณะกรรมการควบคุมงาน เพื่อจายเป็นคาตอบแทน
ให้แก ข้าราชการ พนักงานจ้าง ตัวแทนประชาคม ที่ได้รับการแตง
ตั้งเป็น คณะกรรมการกําหนดราคากลาง คณะกรรมการตรวจงาน
จ้าง คณะกรรมการควบคุมงาน  ในโครงการงานกิจกรรม
ตางๆ ตามระเบียบกฎหมายกําหนด  จํานวนเงิน 2,500 บาท
- คาตอบแทนบุคคลที่ได้รับแตงตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้งผู้
บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น  เพื่อจายเป็นคาตอบแทน
ของคณะกรรมการเลือกตั้งประจําหนวยเลือกตั้ง  อนุกรรม
การ  หรือบุคคลที่ได้รับแตงตั้งให้ชวยเหลือในการปฏิบัติงานเลือก
ตั้ง  จํานวนเงิน 2,500 บาท 
- คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นเพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
ประจําป 2562  (เงินรางวัลประจําป)  จะดําเนินการจายได้ตอเมื่อ
ผานเกณฑการตรวจประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของคณะ
กรรมการจังหวัดและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลจังหวัดนครราชสีมา (ก.อบต.จ.นม.) แล้ว 
จํานวนเงิน 5,000 บาท 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
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 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว85 ลงวัน
ที่ 6 กันยายน 2561 หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทนบุคคล
หรือคณะกรรมการ
- หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําป
- ซึ่งสามารถดําเนินการได้เมื่อผานเกณฑการตรวจ  ประเมิน
ประสิทธิภาพประสิทธิผลของคณะกรรมการจังหวัดและได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา (ก.อบต.จ.นม.) แล้ว

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 1,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนแกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานัก
งาน และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสํานักงาน หรือ
โดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสํานักงาน และ
ได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสํานักงาน หรือโดย
ลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดหรือเป็น
กะ และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือนอกกะของตนเองและให้
มอบหมายความรวมถึงคาตอบแทนตามกฎหมายวาด้วย พรบ.สภา
ตําบล และองคการบริหารสวนตําบล (แก้ไขจนถึงปัจจุบัน) และ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคการปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน รวมถึงหนังสือสั่งการ
ตางๆ ที่เกี่ยวข้องจนถึงปัจจุบัน

ค่าใช้สอย รวม 13,900 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 500 บาท
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 -เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บเลมหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวน
มากที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจาย
ประจําป ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2 / 4045 ลงวันที่ 10
 ก.ค. 63 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชนและการเบิก
จายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียน  คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่
พัก  คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน  คาผานทางดวน
พิเศษ  คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และคาใช้จายอื่นๆ  ใน
การเดินทางไปราชการ  ของพนักงานสวนตําบล  พนักงานจ้าง  ผู้
บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 3,400 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ เชน ซอมแซมครุภัณฑตางๆ ที่ชํารุดเสียหาย ซอมแซมสิ่งกอ
สร้างหรือทรัพยสินอื่นๆ  ฯลฯ
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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ค่าวัสดุ รวม 2,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 1,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพและ   วัสดุคงทน
ถาวรเชน เครื่องเขียน แบบพิมพ สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อหรือการ
จ้างพิมพ ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 1,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  เชน แผนหรือจานบันทึก
ข้อมูล  เมาส  โปรแกรมคอมพิวเตอรหรือซอฟทแวร  CD-ROM  
ตลับผงหมึกเครื่องพิมพ ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 596,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 596,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อเป็นคาป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป เพื่อสนับ
สนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ตาม
กฎหมายวาด้วยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  แกอาสา
สมัครปองกันภัยฝ่ายพลเรือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยการเบิกคาใช้จายให้แกอาสาสมัครปองกันภัยฝ่ายพลเรือน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 โดยใช้อัตราคาตอบ
แทนตามระเบียบคณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
แหงชาติ วาด้วยคาใช้จายของอาสาสมัครปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ. 2560

ค่าใช้สอย รวม 456,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 216,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาแรงงาน บุคคลหรือหนวยงานอื่นให้ทํา
การอยางใดอยาง หนึ่ง เกี่ยวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย ฯลฯ
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชน
และการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสําคัญ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการปองกันและลด
อุบัติเหตุ  ทางถนนชวงเทศกาลสําคัญ ในชวงเทศกาลป
ใหม เทศกาลสงกรานต  เชน คาอุปกรณ คาปายไวนิลรณรงค
ประชาสัมพันธ ฯลฯ
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เข้ารวมการแขงขัน
กีฬาของ องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
การอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นป (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 198
 ลําดับที่ 1
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โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการอาสาสมัครปองกันภัย
ฝ่าย พลเรือน (อปพร.) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ใน
การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เชน คาสมนาคุณวิทยากร คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอุปกรณ คาปายไวนิล คา
จ้างเหมารถ คาใช้จายอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการ ฯ
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เข้ารวมการแขงขัน
กีฬาของ องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
การอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นป (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 199
 ลําดับที่ 2
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โครงการอบรมเด็กและเยาวชนในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ตําบล
นากลาง

จํานวน 40,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการ เชน คาสมนาคุณวิทยากร 
คาชุดตรวจสารเสพติด คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
อุปกรณ คาปายไวนิล ฯลฯ
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เข้ารวมการแขงขัน
กีฬาของ องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
การอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นป (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 200
 ลําดับที่ 3

วันที่พิมพ : 2/9/2564  11:11:19 หน้า : 64/158



ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องแตงกาย รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับ
คาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิ
เชน เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายยศและสังกัด ถุง
เท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ เครื่องแตงกายชุด
ฝึก โขน ละคร ฯลฯ
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องดับเพลิงประเภทวัสดุสิ้นเปลืองราย
จายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุเชน คาขนสง คาภาษี คาประกัน
ภัย คาติดตั้ง  อาทิเชน ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,459,660 บาท

งบบุคลากร รวม 1,119,660 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,119,660 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 780,780 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน คาตอบแทนเงินเดือน เงินเพิ่มอื่นๆ ที่จาย
ครบกับเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป  ให้แก
พนักงานสวนท้องถิ่น/ข้าราชการสวนท้องถิ่น  ในสังกัดองคการ
บริหารสวนตําบลนากลาง
- ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542  โดยคํานวณตั้งจายจํานวน 12 เดือน

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผู้ดํารงตําแหนงผู้
บริหารงาน ตําแหนงนักบริหารงาน อบต.และนักบริหารงานทั่ว
ไป ซึ่งได้รับตามระเบียบกฎหมายกําหนด
- ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542  

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 296,880 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้าง ในสังกัดของ
องคการบริหารสวนตําบลนากลาง
- ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558
- หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36
 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
- หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม 0023.2/ว 8963 ลงวันที่ 20
 ธันวาคม 2559 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง (ฉบับที่ 6)
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งบดําเนินงาน รวม 340,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 45,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้กับผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน
ตอองคการบริหารสวนตําบล เชน คาตอบแทนผู้ควบคุมงาน คา
ตอบแทนกรรมการตางๆ และจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่น
สําหรับพนักงานสวนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ  (เงินรางวัล
ประจําป) ฯลฯ
- หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว85 ลงวัน
ที่ 6 กันยายน 2561 หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทนบุคคล
หรือคณะกรรมการ
- หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปซึ่ง
สามารถดําเนินการได้เมื่อผานเกณฑการตรวจ  ประเมิน
ประสิทธิภาพประสิทธิผลของคณะกรรมการจังหวัดและได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา (ก.อบต.จ.นม.) แล้ว
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนแกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานัก
งาน และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสํานักงาน หรือ
โดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสํานักงาน และ
ได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสํานักงาน หรือโดย
ลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดหรือเป็น
กะ และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือนอกกะของตนเองและให้
มอบหมายความรวมถึงคาตอบแทนตามกฎหมายวาด้วย พรบ.สภา
ตําบล และองคการบริหารสวนตําบล (แก้ไขจนถึงปัจจุบัน) และ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคการปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน รวมถึงหนังสือสั่งการ
ตางๆ ที่เกี่ยวข้องจนถึงปัจจุบัน
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาชวยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการ
ท้องถิ่น/พนักงานสวนตําบลและ/หรือผู้มีสิทธิ์พึงได้รับ
- พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ
. 2562
- ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
- หนังสือ กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียน
- หนังสือ กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 371 ลงวัน
ที่ 22 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร กรณีบุตรของผู้มีสิทธิเปลี่ยนประเภท
สถานศึกษาในระหวางปการศึกษา
- รวมถึงหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวข้องจนถึงปัจจุบัน ฯลฯ
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ค่าใช้สอย รวม 240,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ คาบอกรับวารสาร , คาเย็บหนังสือ , 
คาจ้างเหมาแรงงาน , คาธรรมเนียมตางๆ และคาถายรับรองสําเนา
เอกสาร ฯลฯ

จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายตาง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ คาบอกรับ
วารสาร  คาเย็บหนังสือ คาจ้างเหมาแรงงาน คาธรรมเนียม
ตาง ๆ  คาคัดถายรับรองสําเนาเอกสาร ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชนและ
การเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการจัดกิจกรรมตางๆ ของกองการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม เชน กิจกรรมวันชาเลนเดย (CHALLENGE DAY) ฯลฯ

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมโครงการตางๆ ของกองการ
ศึกษาฯ  เชน กิจกรรมวันชาเลนเดย (Challenge Day) ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เข้ารวมการแขงขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ.2559
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คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียน  คาเบี้ยเลี้ยง  คาพาหนะ คาเชาที่
พัก  คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ  คาธรรมเนียมในการใช้สนามบินและคาใช้จายอื่นๆ  ใน
การเดินทางไปราชการ  ของพนักงานสวนตําบล  พนักงาน
จ้าง  ฯลฯ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย คาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินเพื่อให้ใช้งาน
ได้ตามปกติ เชน คาซอมแซมทรัพยสิน ครุภัณฑตาง ๆ  คาบํารุง
รักษาทรัพยสิน ฯลฯ
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น.
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ค่าวัสดุ รวม 55,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพและวัสดุคงทน
ถาวรฯ เชน เครื่องเขียน แบบพิมพ สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อหรือ
การจ้างพิมพ ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาแบตเตอรี่  ยางรถยนต  หัวเทียน  ฟลมกรอง
แสง ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาน้ํามันดีเซล  เบนซิน  น้ํามันเครื่อง  น้ํามัน
จาระบี  เป็นต้น
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดทําแผนผัง  แผนภูมิประชาสัมพันธ  แผงปด  
ประกาศ  กระดาษเขียน  โปสเตอร   ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผน หรือจาน
บันทึกข้อมูล  เมาส  โปรแกรมคอมพิวเตอร หรือซอฟแวร  
CD-ROM  ตลับผงหมึกเครื่องพิมพ ฯลฯ
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 9,510,960 บาท
งบบุคลากร รวม 2,190,380 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,190,380 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 913,860 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานในหนวยงาน
ตั้งจายจากเงินอุดหนุน  จํานวน  812,700  บาท
ตั้งจายจากเงินรายได้     จํานวน  101,160  บาท
- ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542  โดยคํานวณตั้งจายจํานวน 12 เดือน

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,168,520 บาท

- เพื่อเป็นคาตอบแทนหรือเงินที่จายเพิ่มให้แกพนักงานจ้าง หรือ
เงินคาจ้างพนักงานจ้าง กรณีที่รัฐบาลจัดสรรให้ แกผู้ดูแลเด็ก (ผด
ด.) ไมพอจาย
ตั้งจายจากเงินอุดหนุน  จํานวน  690,260  บาท
ตั้งจายจากเงินรายได้     จํานวน 478,260  บาท
- ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542  โดยคํานวณตั้งจายจํานวน 12 เดือน
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ  เชน เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้
แกพนักงานจ้างและปรับปรุงเงินเพิ่มการครองชีพ
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุน  จํานวน 54,000 บาท
ตั้งจายจากเงินรายได้     จํานวน  54,000  บาท
- ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542  โดยคํานวณตั้งจายจํานวน 12 เดือน

งบดําเนินงาน รวม 3,235,780 บาท
ค่าตอบแทน รวม 65,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนแกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานัก
งาน และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสํานักงาน หรือ
โดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสํานักงาน และ
ได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสํานักงาน หรือโดย
ลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดหรือเป็น
กะ และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือนอกกะของตนเองและให้
มอบหมายความรวมถึงคาตอบแทนตามกฎหมายวาด้วย พรบ.สภา
ตําบล และองคการบริหารสวนตําบล (แก้ไขจนถึงปัจจุบัน) และ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคการปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน รวมถึงหนังสือสั่งการ
ตางๆ ที่เกี่ยวข้องจนถึงปัจจุบัน
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้กับผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน
ตอองคการบริหารสวนตําบล เชน  คาตอบแทนกรรมการ
ตางๆ และจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวน
ท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ  (เงินรางวัลประจําป) ฯลฯ
- หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว85 ลงวัน
ที่ 6 กันยายน 2561 หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทนบุคคล
หรือคณะกรรมการ
- หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปซึ่ง
สามารถดําเนินการได้เมื่อผานเกณฑการตรวจ  ประเมิน
ประสิทธิภาพประสิทธิผลของคณะกรรมการจังหวัดและได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา (ก.อบต.จ.นม.) แล้ว
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาชวยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการท้อง
ถิ่น/พนักงานสวนตําบลและ/หรือผู้มีสิทธิ์พึงได้รับ
- พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ
. 2562
- ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
- หนังสือ กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียน
- หนังสือ กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 371 ลงวัน
ที่ 22 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร กรณีบุตรของผู้มีสิทธิเปลี่ยนประเภท
สถานศึกษาในระหวางปการศึกษา รวมถึงหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่
เกี่ยวข้องจนถึงปัจจุบัน ฯลฯ
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ค่าใช้สอย รวม 1,668,780 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจายเป็นคาถายสําเนาเอกสาร คา
ใช้จายตางๆ ที่มีความจําเป็น รวมทั้งคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกคา
จ้างทําของ คาธรรมเนียมตางๆ คาลงทะเบียน ฯลฯ

จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ เพื่อจายเป็นคาถายสําเนาเอกสาร  คาใช้จายตาง ๆ  ที่มี
ความจําเป็น รวมทั้งคาจ้างเหมาบุคคลภายนอก คาจ้างทําของ คา
ธรรมเนียมตางๆ คาลงทะเบียน ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชนและ
การเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (รายหัว) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านนากลาง จํานวน 23,650 บาท

- เพื่อจายเป็นคากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  (รายหัว) สําหรับศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบ้านนากลาง (430 บาท/คน/ป)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924
 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นป (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 (ฉบับที่ 1) หน้าที่ 1 ลําดับที่ 1
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คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (รายหัว) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านนาใหญ จํานวน 18,060 บาท

- เพื่อจายเป็นคากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (รายหัว) ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบ้านนาใหญ  (430 บาท/คน/ป)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท. 0816.2/ว 2786
 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม  2562  เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยรายได้และการจายเงินของสถานศึกษาสังกัด
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924
 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นป (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 (ฉบับที่ 1) หน้าที่  1 ลําดับที่ 2
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คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (รายหัว) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านหนอง
บอน

จํานวน 13,760 บาท

- เพื่อจายเป็นคากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (รายหัว) ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบ้านหนองบอน เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และ
หนังสือ  ดังนี้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท. 0816.2/ว 2786
 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม  2562  เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยรายได้และการจายเงินของสถานศึกษาสังกัด
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924
 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นป (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 (ฉบับที่ 1) หน้าที่  1 ลําดับที่ 3

วันที่พิมพ : 2/9/2564  11:11:20 หน้า : 81/158



คาเครื่องแบบนักเรียน (รายหัว) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านนากลาง จํานวน 16,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเครื่องแบบนักเรียน  (รายหัว) สําหรับศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบ้านนากลาง (300 บาท/คน/ป)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท. 0816.2/ว 2786
 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม  2562  เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยรายได้และการจายเงินของสถานศึกษาสังกัด
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924
 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นป (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 (ฉบับที่ 1) หน้าที่ 2 ลําดับที่ 4
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คาเครื่องแบบนักเรียน (รายหัว) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านนาใหญ จํานวน 12,600 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเครื่องแบบนักเรียน (รายหัว) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บ้านนาใหญ (300 บาท/คน/ป)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท. 0816.2/ว 2786
 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม  2562  เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยรายได้และการจายเงินของสถานศึกษาสังกัด
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924
 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นป (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 (ฉบับที่ 1) หน้าที่  2 ลําดับที่ 5
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คาเครื่องแบบนักเรียน (รายหัว) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบอน จํานวน 9,600 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเครื่องแบบนักเรียน  (รายหัว) สําหรับศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบ้านหนองบอน (300 บาท/คน/ป)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท. 0816.2/ว 2786
 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม  2562  เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยรายได้และการจายเงินของสถานศึกษาสังกัด
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924
 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นป (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 (ฉบับที่ 1) หน้าที่ 2 ลําดับที่ 6
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คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านนากลาง จํานวน 93,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สําหรับศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบ้านนากลาง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท. 0816.2/ว 2786
 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม  2562  เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยรายได้และการจายเงินของสถานศึกษาสังกัด
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924
 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นป (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 (ฉบับที่ 1) หน้าที่ 3 ลําดับที่ 7
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คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านนาใหญ จํานวน 71,400 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สําหรับศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาใหญ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท. 0816.2/ว 2786
 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม  2562  เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยรายได้และการจายเงินของสถานศึกษาสังกัด
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924
 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นป (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 (ฉบับที่ 1) หน้าที่ 3 ลําดับที่ 7
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คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบอน จํานวน 54,400 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สําหรับศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบอน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท. 0816.2/ว 2786
 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม  2562  เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยรายได้และการจายเงินของสถานศึกษาสังกัด
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924
 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นป (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 (ฉบับที่ 1) หน้าที่ 3 ลําดับที่ 7
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คาใช้จายโครงการแขงขันกีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการแขงขันกีฬาศูนยพัฒนา
เด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลนากลาง เชน คาเงิน
รางวัล คาจัดตกตางสถานที่ คาอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้ 
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เข้ารวมการแขงขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ.2559
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นป (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 84
 ลําดับที่ 1

คาใช้จายโครงการทัศนศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการทัศนศึกษา ของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เชน คาบัตรเข้าชมสวนสัตว  คาจ้างเหมารถ
รับ-สง คาอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ สําหรับนักเรียนของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก  ในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลนากลาง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เข้ารวมการแขงขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ.2559
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นป (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 84
 ลําดับที่ 2
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คาใช้จายในการจัดกิจกรรมของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมของเด็กนักเรียนศูนย
พัฒนาเด็ก ในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลนากลาง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เข้ารวมการแขงขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ.2559
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นป (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 85
 ลําดับที่ 5

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 90,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียน  คาเบี้ยเลี้ยง  คาพาหนะ คาเชาที่
พัก  คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน  คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และคาใช้จายอื่นๆ  ใน
การเดินทางไปราชการ  ของพนักงานสวนตําบล  พนักงาน
จ้าง  ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน

วันที่พิมพ : 2/9/2564  11:11:20 หน้า : 89/158



คาหนังสือเรียน (รายหัว) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านนากลาง จํานวน 11,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาหนังสือเรียน (รายหัว) สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บ้านนากลาง (200 บาท/คน/ป)
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924
 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นป (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 (ฉบับที่ 1) หน้าที่  4 ลําดับ
ที่ 10

คาหนังสือเรียน (รายหัว) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านนาใหญ จํานวน 8,400 บาท

- เพื่อจายเป็นคาหนังสือเรียน (รายหัว) สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บ้านนาใหญ (200 บาท/คน/ป)
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924
 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นป (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 (ฉบับที่ 1) หน้าที่  4 ลําดับ
ที่ 11
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คาหนังสือเรียน (รายหัว) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบอน จํานวน 6,400 บาท

- เพื่อจายเป็นคาหนังสือเรียน (รายหัว) สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองบอน (200 บาท/คน/ป)
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924
 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นป (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 (ฉบับที่ 1) หน้าที่  4 ลําดับ
ที่ 12

คาอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านนากลาง จํานวน 282,980 บาท

- เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านนากลาง
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924
 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นป (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 (ฉบับที่ 1) หน้าที่  6ลําดับที่ 16

คาอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านนาใหญ จํานวน 216,090 บาท

- เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านนาใหญ
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924
 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นป (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 (ฉบับที่ 1) หน้าที่  6 ลําดับ
ที่ 17

วันที่พิมพ : 2/9/2564  11:11:21 หน้า : 91/158



คาอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบอน จํานวน 164,640 บาท

- เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านหนอง
บอน
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924
 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นป (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 (ฉบับที่ 1) หน้าที่  6ลําดับที่ 18

คาอุปกรณการเรียน (รายหัว) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านนากลาง จํานวน 11,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาอุปกรณการเรียน (รายหัว) สําหรับศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบ้านนากลาง (200 บาท/คน/ป)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท. 0816.2/ว 2786
 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม  2562  เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยรายได้และการจายเงินของสถานศึกษาสังกัด
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924
 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นป (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 (ฉบับที่ 1) หน้าที่ 5 ลําดับที่ 13
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คาอุปกรณการเรียน (รายหัว) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านนาใหญ จํานวน 8,400 บาท

- เพื่อจายเป็นคาอุปกรณการเรียน (รายหัว) สําหรับศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบ้านนาใหญ (200 บาท/คน/ป)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท. 0816.2/ว 2786
 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม  2562  เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยรายได้และการจายเงินของสถานศึกษาสังกัด
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924
 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นป (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 5
 ลําดับที่ 14

คาอุปกรณการเรียน (รายหัว) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบอน จํานวน 6,400 บาท

- เพื่อจายเป็นคาอุปกรณการเรียน (รายหัว) สําหรับศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบ้านหนองบอน (200 บาท/คน/ป)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท. 0816.2/ว 2786
 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม  2562  เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยรายได้และการจายเงินของสถานศึกษาสังกัด
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924
 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นป (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 (ฉบับที่ 1) หน้าที่ 5 ลําดับที่ 15
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โครงการวันเด็กแหงชาติ  ประจําป พ.ศ.2565 จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการวันเด็กแหง
ชาติ ประจําป พ.ศ.2565 เชน คาอาหาร - เครื่องดื่ม  คาของขวัญ
ของรางวัล ฯลฯ สําหรับเด็กผู้รวมกิจกรรม   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เข้ารวมการแขงขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ.2559
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นป (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 84
 ลําดับที่ 3

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ เชน คาซอมแซมทรัพยสินครุภัณฑ
ตางๆ คาบํารุงรักษาทรัพยสิน ฯลฯ
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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ค่าวัสดุ รวม 1,292,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพและวัสดุคงทน
ถาวร ฯ เชน เครื่องเขียน แบบพิมพ สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อหรือ
การจ้างพิมพ ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 1,082,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาไม้กวาด  ไม้ถูพื้น  น้ํายาล้างจาน  น้ํายาถู
พื้น ฯลฯสําหรับเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนยพัฒนา
เด็กเล็กในเขตพื้นที่ตําบลนากลาง
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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วัสดุกอสร้าง จํานวน 45,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสร้าง เชน อิฐ ปูน ทราย ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 45,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  เชน  แผนหรือจาน
บันทึกข้อมูล เมาส โปรแกรมคอมพิวเตอร หรือซอรฟแวร  CD -
 ROM  ตลับหมึกเครื่องพิมพ ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

วัสดุการศึกษา จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
องคการบริหารสวนตําบลนากลาง เชน สื่อการเรียนการสอน ของ
เลน ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 210,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาไฟฟาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กรวมถึงคาใช้จายที่
ต้องชําระพร้อม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 45,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาน้ําปะปาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กรวมถึงคาใช้จาย
ที่ต้องชําระพร้อม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 45,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคมของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กรวมถึงคาใช้จายที่ต้องชําระพร้อม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

งบลงทุน รวม 2,250,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 250,800 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเก้าอี้สํานักงาน มีล้อเลื่อน สามารถปรับระดับ
ได้ จํานวน 1 ตัว 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นครุภัณฑที่ไมมีกําหนดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ จัด
หาตามราคาท้องตลาด
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จัดซื้อโต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้แสตนเลส  จํานวน  12  ชุด จํานวน 18,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาโต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้แสตนเลส จํานวน 12 ชุด
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นครุภัณฑที่ไมมีกําหนดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ จัด
หาตามราคาท้องตลาด

ตู้กระจกบานเลื่อน จํานวน 8,000 บาท

- เพื่อจายเป็นตู้กระจกบานเลื่อน ขนาด 118.5 x 40.6 x 87
 ซม.  จํานวน 1 ตู้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นครุภัณฑที่ไมมีกําหนดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ จัด
หาตามราคาท้องตลาด

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน จํานวน 11,800 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน จํานวน 2 ตู้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ 2563
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ตู้เหล็กเอนกประสงค จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตู้เหล็กเอนกประสงค 
ขนาด 118.5 x 40.6 x 200 ซม.  จํานวน 1 ตู้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นครุภัณฑที่ไมมีกําหนดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ จัด
หาตามราคาท้องตลาด

ครุภัณฑอื่น

จัดซื้อเครื่องเลนเด็กกลางแจ้ง จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเครื่องเสนเด็กกลางแจ้ง
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นครุภัณฑที่ไมมีกําหนดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ จัด
หาตามราคาท้องตลาด

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,000,000 บาท
คากอสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ

โครงการกอสร้างอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบอน จํานวน 2,000,000 บาท

- เพื่อจายตามโครงการกอสร้างอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองบอน รายละเอียดตามแบบอบต.นากลางกําหนด (ตั้งจาย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา)
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,834,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,834,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนบ้าน
นากลาง

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาสนับสนุนโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนัก
เรียนโรงเรียนบ้านนากลาง
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924
 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นป (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่  87
 ลําดับที่ 12

อุดหนุนโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านนา
ใหญ

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาสนับสนุนโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนัก
เรียนโรงเรียนบ้านนาใหญ
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924
 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นป (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่  88
 ลําดับที่ 14

วันที่พิมพ : 2/9/2564  11:11:21 หน้า : 102/158



อุดหนุนโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนบ้าน
หนองบอน

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาสนับสนุนโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนัก
เรียนโรงเรียนบ้านหนองบอน
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924
 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นป (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่  90
 ลําดับที่ 18

อุดหนุนโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนบ้าน
ห้วยตะคร้อ

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาสนับสนุนโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนัก
เรียนโรงเรียนบ้านห้วยตะคร้อ
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924
 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นป (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่  89
 ลําดับที่ 16
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อุดหนุนโครงการสร้างภูมิคุ้มกันจากปัญหายาเสพติด โรงเรียนบ้าน
นากลาง

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาสนับสนุนโครงการสร้างภูมิคุ้มกันจากปัญหายา
เสพติดโรงเรียนบ้านนากลาง
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924
 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นป (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่  88
 ลําดับที่ 13

อุดหนุนโครงการสร้างภูมิคุ้มกันจากปัญหายาเสพติด โรงเรียนบ้าน
นาใหญ

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาสนับสนุนโครงการสร้างภูมิคุ้มกันจากปัญหายา
เสพติดโรงเรียนบ้านนาใหญ
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924
 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นป (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่  89
 ลําดับที่ 15
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อุดหนุนโครงการสร้างภูมิคุ้มกันจากปัญหายาเสพติด โรงเรียนบ้าน
หนองบอน

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาสนับสนุนโครงการสร้างภูมิคุ้มกันจากปัญหายา
เสพติดโรงเรียนบ้านหนองบอน
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924
 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นป (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่  91
 ลําดับที่ 19

อุดหนุนโครงการสร้างภูมิคุ้มกันจากปัญหายาเสพติด โรงเรียนบ้าน
ห้วยตะคร้อ

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาสนับสนุนโครงการสร้างภูมิคุ้มกันจากปัญหายา
เสพติดโรงเรียนบ้านห้วยตะคร้อ
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924
 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นป (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่  90
 ลําดับที่ 17
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อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แกโรงเรียนในเขตองคการบริหาร
สวนตําบลนากลาง

จํานวน 1,764,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แกโรงเรียน
ในเขตองคการบริหารสวนตําบลนากลาง
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924
 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นป (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 87
 ลําดับที่ 10

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 70,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการจัดกิจกรรมโครงการตางๆ ของกองการศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมโครงการตาง ๆ ของ
กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อหนังสือพิมพ  วารสารสิ่งพิมพ ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 5,487,300 บาท

งบบุคลากร รวม 2,092,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,092,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 650,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือน พนักงานสวนตําบล จํานวน 2 อัตรา 
ตําแหนง ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุข
- ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542  

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็น เงินประจําตําแหนงรายเดือนของ ผู้ดํารงตําแหนงผู้
บริหาร อํานวยการ ซึ่งได้รับตามระเบียบกฎหมายกําหนด
- ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542  
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,250,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้าง ในสังกัดของ
องคการบริหารสวนตําบลนากลาง
- ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558
- หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36
 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
- หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม 0023.2/ว 8963 ลงวันที่ 20
 ธันวาคม 2559 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง (ฉบับที่ 6)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้าง  
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการมาตราฐานการบริหารงาน
บุคคลสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 9)
 - หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท. 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธค. 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวนภาระคา
ใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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งบดําเนินงาน รวม 3,034,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 75,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจําป 2564 (เงิน
โบนัสประจําป) จะดําเนินการจายได้ตอเมื่อผานเกณฑการตรวจ
ประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของคณะกรรมการจังหวัดและ
ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา (ก.อบต.จ.นม.) แล้ว
- เพื่อจายเป็นคาป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป เพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่ง
พิง ได้แกอาสาสมัครธรรมาภิบาลท้องถิ่นที่มีภูมิลําเนาอยูใน
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นแหงพื้นที่หรือพื้นที่ใกล้เคียงที่ได้รับคํา
สั่งชวยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่ง
พิง จากผู้บริหารท้องถิ่นแหงนั้น ให้เป็นไปตามหลัก
เกณฑ เงื่อนไข และอัตราตามที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําป
แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นและการเบิกคาใช้จาย พ.ศ.2562
  ลว. 7 มิถุนายน 2562
- หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว85 ลงวัน
ที่ 6 กันยายน 2561 หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทนบุคคล
หรือคณะกรรมการ
- หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําป
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทน คาอาหารแกข้าราชการท้องถิ่นและ
พนักงานจ้างซึ่งทํางานนอกเวลาตามภาระงานภายในกองสาธารณ
สุข ที่ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลางานอื่นๆเป็นกรณีพิเศษ
หรือวันหยุดราชการเป็นครั้งคราว
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคการปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน 
- รวมถึงหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวข้องจนถึงปัจจุบัน

คาเชาบ้าน จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบล/ข้าราชการสวน
ท้องถิ่น ตามสิทธิ์เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
คาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

ค่าใช้สอย รวม 2,189,200 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คากําจัดขยะมูลฝอย จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากําจัดขยะมูลฝอย ตามบันทึกข้อตกลงการกําจัด
ขยะมูลฝอยระหวางอบต.นากลางกับเทศบาลตําบลสูงเนิน ใน
อัตรา กก.ละ 0.35 บาท (350 บาท/1ตัน)
- ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560
 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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คาขุดถมดินและฝังกลบขยะ จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาขุดดินถมดินและฝังกลบขยะ จะดําเนินการเป็น
ครั้งคราวตามความจําเป็น กรณีบอขยะขององคการบริหารสวน
ตําบลนากลาง ไมสามารถรองรับขยะได้อันอาจสงผลเสียตอทาง
ราชการและอาจทําให้ประชาชนเดือดร้อน (รายละเอียดตาม
องคการบริหารสวนตําบลนากลางกําหนด)
- ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560
 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 730,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายตางๆ คาจ้างเหมาบุคคลภายนอกดําเนิน
การอยางใดอยางหนึ่งเชน  คาเย็บหนังสือ คาตักสิ่งปฏิกูล คา
ระวางบรรทุก คาเชาที่ทรัพยสิน คาจ้างเหมาบริการคาจ้างเหมา
บุคคล หรือหนวยงานอื่นให้ทําการอยางใดอยางหนึ่ง เกี่ยวกับ
รักษาความสะอาด การกําจัดขยะ
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชนและ
การเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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คาสื่อประชาสัมพันธและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อให้มาซึ่งบริการ อาทิเชน รายจายเกี่ยว
กับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวสารทางวิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพตาง ๆ คาธรรมเนียม
ตางๆ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชนและ
การเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการดําเนินงานควบคุมโรค จํานวน 100,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานควบคุมโรคโครงการ
ตาง ตามหนังสือสั่งการ ได้แก โรคไข้หวัด 2011, โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา (COVID-19) เชน คาวิทยากร คาอาหารเครื่องดื่ม คาจ้าง
เหมาบริการ คาอุปกรณ คาน้ํายาปองกันโรค คาปายโครงการและ
คาใช้จายอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการ
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว2120 ลว
 9 เมษายน 2563
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 081.3
/ว1375  ลว 8 พฤษภาคม 2563
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท มท
 0808.2/ว1433 ลว 14 พฤษภาคม 2563
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  มท มท 0808.2/ว2787
 ลว 15 พฤษภาคม 2563
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย คาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
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คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนอบรม คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชา
ที่พัก ฯลฯ คาใช้จายอื่นๆในการเดินทางไปราชการของพนักงาน 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน

โครงการรณรงคปองกันและและควบคุมโรคไข้เลือดออก จํานวน 230,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการรณรงคปองกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก เชน คาทรายอะเบท คาสารเคมีกําจัดยุงลาย คา
จ้างเหมารถนําฉีดพนยุง คาตอบแทนแกบุคคลที่มาสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการ
- พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557

โครงการสงเสริมเยาวชนไทยรักษโลก รักษาสิ่งแวดล้อม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสงเสริมเยาวชนไทยรักษ
โลก รักษาสิ่งแวดล้อม คาตอบแทนบุคลากรที่ปฏิบัติงาน คา
อาหาร อาหารวาง คาเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ คาตอบแทน
วิทยากร และคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการ 
- พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2542
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นป (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 99
 ลําดับที่ 7
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โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตําบลนากลาง จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุตําบลนากลาง  คาตอบแทนบุคลากรที่ปฏิบัติงาน คา
อาหาร อาหารวาง คาเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ คาตอบแทน
วิทยากร และคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการ 
- พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ.2542
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน   
ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟาจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี

จํานวน 65,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการขับเคลื่อนโครงการสัตวปลอด
โรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ
.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ เพื่อจาย
เป็นคาวัคซีน คาวัสดุอุปกรณ เพื่อขับเคลื่อนโครงการสัตวปลอด
โรค คนปลอดภัย ตัวละ 30 บาท ตามจํานวนประชากร
สุนัข/แมว ที่สํารวจ ทั้งที่มีเจ้าของและไมมีเจ้าของและคาใช้จาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการ 
 - หนังสือ ดวนที่สุด ที่ นม 0023.34/ ว.416 ลงวันที่ 31
 มกราคม 2562 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณสําหรับการดําเนิน
งานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม)
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นป (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 95
 ลําดับที่ 1
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โครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว ตามโครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัย จาก  
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟา
จุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการขับเคลื่อนโครงการสัตวปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ 
- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกผู้ปฏิบัติงาน ในการสํารวจข้อมูล
จํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตว โดยทําการสํารวจปละ 2 ครั้ง ตัว
ละ 3 บาทตอครั้ง ของการสํารวจและขึ้นทะเบียน
 - หนังสือ ดวนที่สุด ที่ นม 0023.34/ ว.416 ลงวันที่ 31
 มกราคม 2562 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณสําหรับการดําเนิน
งานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม)
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นป (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 96
 ลําดับที่ 2
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การรณรงคปองกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การ
รณรงคปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
- เพื่อขับเคลื่อนโครงการ ตามแนวทางพระราชดําริ โครงการสัตว
ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ
.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ เพื่อจาย
เป็นคาตอบแทน สํารวจและขึ้นทะเบียนสุนัข/แมว ทั้งที่มีเจ้าของ
และไมมีเจ้าของ ปละ 2 ครั้ง ตัวละ 3 บาทตอครั้ง คาวัคซีน คา
วัสดุอุปกรณ ตัวละ 30 บาท ตามจํานวนประชากรสุนัข/แมว ที่
สํารวจคาอาหารและเครื่องดื่ม คาจ้างเหมาบริการ คา
อุปกรณ และคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการ
- หนังสือ ดวนที่สุด ที่ นม 0023.34/ ว.416 ลงวันที่ 31
 มกราคม 2562 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณสําหรับการดําเนิน
งานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม)
- พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นป (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 98
 ลําดับที่ 5

โครงการอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะและรณรงคคัดแยกขยะใน
ครัวเรือน

จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการรณรงคลดปริมาณขยะและคัด
แยกขยะเชน คาวิทยากร คาอุปกรณ คาปายโครงการและอื่นๆที่
เกี่ยวเนื่องกับโครงการ
- พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ.2542 
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นป (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 189
 ลําดับที่ 3
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โครงการอบรมให้ความรู้การปองกันโรคไข้เลือดออก จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการอบรมการปองกันควบคุมโรคไข้
เลือดออก อบรมให้ความรู้เรื่องการปองกันโรค การเตรียมความ
พร้อมกับสถานการณไข้เลือดออก เชน คาวิทยากร คาอาหาร
เครื่องดื่ม คาจ้างเหมาบริการ คาอุปกรณ คาปาย
โครงการ  และ คาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการ
- พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นป (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 100
 ลําดับที่ 9

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 139,200 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อให้สามารถใช้
งานตามปกติ เป็นไปตามพระราชบัญญัติและระเบียบดังนี้
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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ค่าวัสดุ รวม 770,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน คาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้
ตาง ๆ เชน กระดาษ แบบพิมพ แฟม หมึกโรเนียว ฯลฯ ตั้งจาย
จากเงินรายได้
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
 - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน แบตเตอรี่ ฯลฯ
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 90,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ตาง ๆ เชน แปรงขัดห้อง
น้ํา  ไม้กวาด ผงซักฟอก สบู ฯลฯ เพื่อใช้ในงานกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
จํานวนเงิน  30,000 บาท
- จัดซื้อถังขยะ ขนาดบรรจุไมน้อยกวา 200 ลิตร 
จํานวนเงิน  60,000 บาท
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องใช้เกี่ยวกับยานพาหนะและขน
สง เชน แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ํากลั่น ฯลฯ ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 400,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ เพื่อใช้ในการปฏิบัติ
ราชการ (รถนเรนทร เครื่องพนหมอกควัน) หรือสนับสนุนหนวย
งานอื่นที่ดําเนินการในพื้นที่ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาตรหรือการแพทย เชน คาเคมี
ภัณฑ ในการปองกันและควบคุมโรคติดตอ โรคไข้เลือด
ออก น้ํายาเคมีสําหรับพนยุง,น้ํายาเคมีดับเพลิงและเวชภัณฑยา,ถุง
มือ,สําลี,ผ้าพันแผล ฯลฯ
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกายให้กับคนงานประจํารถ
ขยะ เชน เสื้อ รองเท้าบู๊ธ ผ้าปดปากและจมูก ถุงมือ ผ้ากัน
เปื้อน ฯลฯ
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนบันทึก
ข้อมูล หมึก และคาใช้จายอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้ ฯลฯ
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิย.59 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกรายจายตามงบประมาณ

งบลงทุน รวม 181,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 181,100 บาท
ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

ตู้ลําโพงขยายเสียงเคลื่อนที่ล้อลาก จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้ลําโพงขยายเสียงเคลื่อนที่ล้อลาก
- ลําโพงขยายเสียงเคลื่อนที่ล้อลาก 2 ทิศทาง  
- ดอกลําโพงเสียงทุ้มขนาด 15 นิ้ว 
- รองรับ USB SD - Card MP-3 สามารถรองรับวิทยุได้ 
- มีระบบสงสัญญาณไร้สาย บูลทูธ(Bluetooth)ได้ 
- มีกําลังขยายเสียง 450 วัตต 
- มีล้อลากเวลาเคลื่อนย้าย 
(โดยจัดหาตามราคาท้องตลาด  เนื่องจากราคาไมมีในมาตรฐาน
ครุภัณฑ สํานักงานงบประมาณ)
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ก สําหรับสํานักงาน จํานวน 16,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ คอมพิวเตอรสําหรับสํานักงาน โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
 - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 2 แกน
หลัก (2 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไมน้อย
กวา 1.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่
ต้องใช้ความสามารถใน  การประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย
 - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
น้อยกวา 4 MB6 
 - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไม
น้อยกวา 4 GB 
 - มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
น้อยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
 - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมน้อย
กวา 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไมน้อยกวา 12 นิ้ว 
 - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง - มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไม
น้อยกวา 1 ชอง
 - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมน้อยกวา 1
 ชอง - สามารถใช้งานได้ไมน้อยกวา Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 
- เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วัน
ที่ 12 พฤษภาคม 2563 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา (18หน้า/นาที) จํานวน 2,600 บาท

-  เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา(18หน้า/นาที)
 - มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 600 x 600 dpi
 - มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 18 หน้า
ตอนาที(ppm)
 - มีหนวยความจํา(Memory)ขนาดไมน้อยกวา 8 MB
 - ชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
น้อยกวา 1 ชอง
 - มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 150 แผน
 - สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter , Legal และ Custom
- โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 2,500 บาท

- เพื่อจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA มี Cotrast Ratio 
ไมน้อยกวา 600:1 
- มีกําลังไฟด้านนอกไมน้อยกวา 800 VA ( 480 Watts) โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑตางๆ (รายจาย
เพื่อซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ )
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

งบเงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค/เฉพาะกิจจากกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น

จํานวน 180,000 บาท

- อุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข  
- ตามหนังสือ ดวนที่สุด จังหวัดนครราชสีมา ที่ นม 0023.34/ว
 1636 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เพื่อสนับสนุนให้ชุมชน/หมู
บ้าน แหงละ 20,000 บาท จํานวน 9 หมูบ้าน โดยจัดทําโครงการ
ตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข อยางน้อย 3 โครงการ ให้มี
ความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่ชุมชน/หมูบ้าน เชน
1.โครงการอบรมหมอหมูบ้านในพระราชประสงค 
2.โครงการสืบสานพระปณิธานสมเด็จยา ต้านภัยมะเร็งเต้านม 
3.การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯสยามบรมราชกุมารี สยามบรมราชกุมารี 
4.การปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก ของสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
5.การสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็ก ของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
6.การควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
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7.การควบคุมโรคมาลาเรีย ของสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
8.การพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
9.โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด๗้พระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟา
จุฬาภรณวลัยลักษณ อุคราชกุมารี 
10.โครงการชวยลดการติดเอดสจากแมสูลูก สภากาชาดไทย พระ
เจ้าวรวงศเธอ พระองคเจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ
11.โครงการรณรงคปองกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด TO be number one (ศูนยเพื่อนใจวันรุนในชุมชน/หมู
บ้าน) ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณ
วดี หรือโครงการตามพระราชดําริอื่นๆ
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 90,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 90,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการแบงปันน้ําใจสูชุมชน จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการแบงปันน้ําใจสูชุมชนโดยเยี่ยม
บ้านและครอบครัวรวมไปถึงการให้ความชวยเหลือผู้ยากไร้ผู้ด้อย
โอกาสและไร้ที่พึ่ง เป็นการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนยาก
จนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องดังนี้
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในฝึก
อบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวย
เหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2560
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น(ดวนที่
สุด) ที่ มท. 0808.2/ว2145 ลงวันที่ 11 ต.ค. 2560
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น(ดวนที่
สุด) ที่ มท. 0810.6/ว24 ลงวันที่ 4 ม.ค. 2561
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น(ดวนที่
สุด) ที่ มท. 0810.7/ว6768 ลงวันที่ 29 พ.ย. 2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้
จาย ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 101
 ลําดับที่ 1
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โครงการสานสัมพันธรักครอบครัว จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการสานสัมพันธรักครอบครัว  
เพื่อสงเสริมให้ครอบครัวได้มีกิจกรรมรวมกันสร้างความอบอุนภาย
ในครอบครัวระหวาง 3 วัย  ให้มีความเข้มแข็งและลดปัญหาความ
รุนแรงและสงเสริมด้านสุขภาพอนามัยด้านการศึกษารวมไปถึง
ด้านเศรษฐกิจและสังคม  โดยเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องดังนี้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในฝึก
อบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวย
เหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 101
 ลําดับที่ 3

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 3,170,600 บาท

งบบุคลากร รวม 2,002,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,002,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,500,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือน คาตอบแทนเงินเดือน เงินเพิ่มอื่นๆ ที่จาย
ครบกับเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป  ให้แก
พนักงานสวนท้องถิ่น/ข้าราชการสวนท้องถิ่น  ในสังกัดองคการ
บริหารสวนตําบลนากลาง โดยคํานวณตั้งจายจํานวน 12 เดือน
- ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542  
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผู้ดํารงตําแหนงผู้
บริหารงาน ตําแหนงนักบริหารงาน อบต.และนักบริหารงานทั่ว
ไป (ผู้อํานวยการกองชาง) ซึ่งได้รับตามระเบียบกฎหมายกําหนด
- ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542  

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 400,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้าง ในสังกัดของ
องคการบริหารสวนตําบลนากลาง
- หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36
 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
- หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม 0023.2/ว 8963 ลงวันที่ 20
 ธันวาคม 2559 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง (ฉบับที่ 6)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานจ้าง  ใน
สังกัดองคการบริหารสวนตําบลนากลาง
- ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542  
- รวมถึงหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวข้องจนถึงปัจจุบัน ฯลฯ
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งบดําเนินงาน รวม 1,007,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 320,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้กับผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน
ตอองคการบริหารสวนตําบล เชน คาตอบแทนผู้ควบคุมงาน คา
ตอบแทนกรรมการตางๆ และจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่น
สําหรับพนักงานสวนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ  (เงินรางวัล
ประจําป) ฯลฯ
- หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว85 ลงวัน
ที่ 6 กันยายน 2561 หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทนบุคคล
หรือคณะกรรมการ
- หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําป
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง และให้มอบหมายความรวม
ถึงคาตอบแทนตามกฎหมายวาด้วย พรบ.สภาตําบล และองคการ
บริหารสวนตําบล (แก้ไขจนถึงปัจจุบัน) และตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคการปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน รวมถึงหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยว
ข้องจนถึงปัจจุบัน
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562

คาเชาบ้าน จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แก พนักงาน/ข้าราชการองคการ
บริหารสวนตําบลนากลาง  ที่มีสิทธิเบิกคาเชาบ้านได้ตามที่
กฎหมายกําหนด
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ
.2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจายเงิน
คาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น
- รวมถึงหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวข้องจนถึงปัจจุบัน ฯลฯ
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานสวนท้อง
ถิ่น และที่มีสิทธิเบิกได้ตามที่กฎหมายกําหนด
- พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ
. 2562
- ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
- หนังสือ กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียน
- หนังสือ กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 371 ลงวัน
ที่ 22 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร กรณีบุตรของผู้มีสิทธิเปลี่ยนประเภท
สถานศึกษาในระหวางปการศึกษา
- รวมถึงหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวข้องจนถึงปัจจุบัน ฯลฯ
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ค่าใช้สอย รวม 460,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ เชน คาจ้างเหมาบริการ คาระวางบรรทุก คาเชา
ทรัพยสิน คาธรรมเนียมตางๆ คาเย็บปก เข้าเลม คาจ้างเหมาสูบ
น้ํา คาติดตั้งไฟฟา คาติดตั้งประปา คาติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้ง
อุปกรณ ครุภัณฑตางๆ ฯลฯ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชนและ
การเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักรของพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง และผู้มี
สิทธิ์เบิกจาย เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่
พัก ฯลฯ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน ครุภัณฑที่ดิน
และสิ่งกอสร้าง รวมทั้งทรัพยสินอื่น เชน วัสดุตาง ๆ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น.

ค่าวัสดุ รวม 225,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานตาง ๆ
 เชน กระดาษ ปากกา 
ดินสอ ตรายาง แบบพิมพตาง ๆ ฯลฯ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรี่ 
ยางนอก ยางใน หัวเทียน แมแรง หม้อน้ํารถยนต ฯลฯ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น วัสดุสิ้นเปลือง รายจาย
ที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกัน
ภัย คาติดตั้ง อาทิเชน แก๊สหุงข้าว น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามน
ดีเซล  น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง ถาน ก๊าช ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน เมมโมรี่การ
ด ฟลม ภาพถายดาวเทียม พูกัน สี แผนซีดี ฯลฯ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพ สายเคเบิ้ล เมนบอรด แรม เมาส แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส ฯลฯ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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วัสดุสํารวจ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํารวจ เชน บันไดอลูมิเนียม เครื่องดึง
สายโทรศัพท ฯลฯ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

วัสดุอื่น จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอื่นๆ เชน มิเตอรน้ํา มิเตอรไฟฟา วัสดุ
ที่ไมเข้าระเบียบวิธีงบประมาณอื่นๆ ฯลฯ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 2,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย เชน คาไปรษณีย คาดวงตรา
ไปรษณียากร คาธนาณัติ ฯลฯ  
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค  

งบลงทุน รวม 61,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 61,600 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 KVA จํานวน 11,600 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟาขนาด 1 KVA จํานวน 2
 เครื่อง   
–มีกําลังไฟฟาด้านนอกไม้น้อยกวา 1KVA (600 Watts)  
–สามารถสํารองไฟฟาได้ไมน้อยกวา 15 นาที
(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอร กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กําหนด)      
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ครุภัณฑอื่น

กระจกโค้ง จํานวน 50,000 บาท

- กระจกโค้ง ครุภัณฑอื่นที่ไมสามารถจัดเข้าประเภทครุภันฑใน
กลุมตัวอยางนี้ได้ ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

งบเงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

อุดหนุนการประปาสวนภูมิภาค จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายอุดหนุนให้กับการประปาสวนภูมิภาค เพื่อดําเนินการ
ขยายเขตประปาตําบลนากลาง ตามประมาณการของการประปา
สวนภูมิภาค
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4750 ลง
วันที่ 14 สิงหาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมเเนวทางปฏิบัติฯวาด้วยเงิน
อุดหนุนของ อปท. พ.ศ. 2559 เเละ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นป (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 186
 ลําดับที่ 1
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งานไฟฟ้าและประปา รวม 400,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท
วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน หลอดไฟฟา สาย
ไฟ เบรกเกอร ปลั๊ก สวิตซ ขาหลอดไฟฟา  ฯลฯ เป็นไปตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248  ลว. 27 มิ.ย. 2559 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

ค่าสาธารณูปโภค รวม 50,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาไฟฟาสาธารณะ สวนเกินสิทธิ์ เป็นไปตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248  ลว. 27 มิ.ย. 2559 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
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งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นอุดหนุนให้กับการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัด
นครราชสีมา  ตามประมาณการของการไฟฟาสวนภูมิภาค
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และพ.ศ.2562  แก้ไขเพิ่ม
เติมจนถึงปัจจุบัน
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4750 ลง
วันที่ 14 สิงหาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมเเนวทางปฏิบัติฯวาด้วยเงิน
อุดหนุนของ อปท. พ.ศ. 2559 เเละ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นป (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 186
 ลําดับที่ 2
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 210,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 210,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 210,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการพัฒนาศักยภาพสตรี ผู้สูงอายุ ผู้
พิการ รวมไปถึงการจัดกิจกรรม การศึกษาดูงาน และการสง
เสริม ด้าน  การศึกษาด้านเศรษฐกิจสังคม ศาสนา
วัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกด้าน
ให้แก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้พิการเชน คารับรอง  คาใช้จายเกี่ยว
กับสถานที่และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัด
งาน ฯลฯ โดยเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องดังนี้.-
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในฝึก
อบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬา  และการสงนักกีฬาเข้ารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้
จาย ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 102
 ลําดับที่ 1

วันที่พิมพ : 2/9/2564  11:11:21 หน้า : 141/158



โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปผลผลิตการเกษตร/การพัฒนา
บรรจุภัณฑ

จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปผล
ผลิตการเกษตร /การพัฒนาบรรจุภัณฑ เพื่อสงเสริมผลผลิตทาง
การเกษตร ยกระดับราคาสินค้าให้ชุมชน โดยเป็นไปตามระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องดังนี้.-
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในฝึก
อบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา  และการสงนักกีฬาเข้ารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวย
เหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น (ดวนที่
สุด) ที่ มท. 0808.2/ว2145 ลงวันที่ 11 ต.ค. 2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น (ดวนที่
สุด) ที่ มท. 0810.6/ว24 ลงวันที่ 4 ม.ค. 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น (ดวนที่
สุด) ที่ มท. 0810.7/ว6768 ลงวันที่ 29 พ.ย. 2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้
จาย ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 104
 ลําดับที่ 1
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โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพตําบลนากลาง จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพตําบล
นากลางเพื่อสงเสริมให้คนในชุมชนมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้
ครอบครัวของคนในชุมชนตําบลนากลางชุมชน โดยเป็นไปตาม
ระเบียบที่เกี่ยวข้องดังนี้.-
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในฝึก
อบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2559                                   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวย
เหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น(ดวนที่
สุด) ที่ มท. 0808.2/ว2145 ลงวันที่ 11 ต.ค. 2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น(ดวนที่
สุด) ที่ มท. 0810.6/ว24 ลงวันที่ 4 ม.ค. 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น(ดวนที่
สุด) ที่ มท. 0810.7/ว6768 ลงวันที่ 29 พ.ย. 2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้
จาย ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 104
 ลําดับที่ 2
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 350,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 310,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 280,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการสนับสนุนกีฬาตําบล จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการสนับสนุนกีฬาตําบล เพื่อ
เข้ารวมการแขงขัน เชน คาชุดกีฬา คาอาหาร ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เข้ารวมการแขงขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นป (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 204
 ลําดับที่ 11

โครงการแขงขันกีฬา "นากลางคัพ" ครั้งที่ 10 จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการแขงขันกีฬา "นาก
ลางคัพ" ครั้งที่ 10 เชน เงินรางวัล เงินคาตอบแทนกรรมการ คา
ตกแตงสถานที่ คาวัสดุอุปกรณ ในการแขงขัน ฯลฯ 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เข้ารวมการแขงขัน
กีฬาของ องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นป (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 201
 ลําดับที่ 2
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โครงการแขงขันกีฬาต้านยาเสพติด "นากลางเกมส" ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ.2565

จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการแขงขันกีฬาต้านยา
เสพติด "นากลางเกมส" ประจําป พ.ศ.2565 เชน เงินรางวัล เงิน
คาตอบแทนกรรมการ คาตกแตงสถานที่ คาวัสดุอุปกรณ ในการ
แขงขัน ฯลฯ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เข้ารวมการแขงขัน
กีฬาของ องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นป (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 201
 ลําดับที่ 1

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาอุปกรณกีฬาให้กับหมูบ้านตาง ๆ (ตั้งจายจากเงิน
รายได้  ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนกลุมโรงเรียนนากลาง จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาอุดหนุนกลุมโรงเรียนนากลาง (ตั้งจายจากเงิน
รายได้  ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924
 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2
) พ.ศ. 2563

วันที่พิมพ : 2/9/2564  11:11:21 หน้า : 146/158



งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 250,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 250,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในพิธีศาสนาและรัฐพิธี จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานพิธีการทางศาสนา 
งานรัฐพิธีและงานวันสําคัญตาง ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และ
หนังสือ ดังนี้ 
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- พระราชกฤษฎีกา วาด้วยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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โครงการบวงสรวงสักการะอนุสาวรียท้าวสุรนารี ประจําป พ.ศ.2565 จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาในการดําเนินโครงการบวงสรวง
สักการะ อนุสาวรียท้าวสุรนารี ชน คารําบวงสรวง คาพิธีทาง
ศาสนา พิธีพราหมณ คาอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- พระราชกฤษฎีกา วาด้วยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นป (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 201
 ลําดับที่ 3

โครงการปฏิบัติธรรม (วัดนาใหญ) จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการปฏบัติธรรม (วัดนา
ใหญ) เชน คาจัดสถานที่ คาเครื่องไทยธรรม คาภัตตาหาร ฯลฯ
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เข้ารวมการแขงขันกีฬา
ของ องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นป (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 202
 ลําดับที่ 4
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โครงการปฏิบัติธรรม (วัดห้วยตะคร้อ) จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการปฏบัติธรรม 
(วัดห้วยตะคร้อ) เชน คาจัดสถานที่ คาเครื่องไทยธรรม คา
ภัตตาหาร ฯลฯ
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เข้ารวมการแขงขันกีฬา
ของ องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นป (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 202
 ลําดับที่ 6

โครงการประเพณีกินเขาค่ํา ประจําป พ.ศ. 2565 จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดงานกินเขาค่ํา ประจําป พ.ศ
.2565เชน  คาเตรียมสถานที่ อาหารเครื่องดื่ม คา
วัสดุ อุปกรณ ฯลฯ เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราช
กฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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โครงการประเพณีลอยกระทง  ประจําป พ.ศ. 2564 จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการประเพณีลอย
กระทงประจําป พ.ศ.2564 เชน เงินรางวัล เงินคาตอบแทน
กรรมการ คาตกแตงสถานที่ คาประดิษฐกระทง ฯลฯ 
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เข้ารวมการแขงขัน
กีฬาของ องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นป (พ.ศ.2561-2565
)  หน้าที่  204 ลําดับที่ 10
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โครงการประเพณีแหเทียนพรรษา ประจําป พ.ศ. 2565 จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นในการดําเนินโครงการประเพณีแหเทียนพรรษา
ประจําป พ.ศ. 2565 เชน คาจัดหาต้นเทียน จัดซื้อเทียนถวาย
วัดในเขตตําบลนากลาง  วัสดุอุปกรณและคาใช้จายอื่นๆ  ฯลฯ
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นป (พ.ศ.2561-2565
)  หน้าที่  203 ลําดับที่ 9
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง รวม 650,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 650,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 500,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ เชน คาจ้างเหมาบริการ คาระวางบรรทุก คาเชา
ทรัพยสิน คาธรรมเนียมตางๆ คาเย็บปก เข้าเลม คาจ้างเหมาสูบ
น้ํา คาติดตั้งไฟฟา คาติดตั้งประปา คาติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้ง
อุปกรณ ครุภัณฑตางๆ ฯลฯ         จํานวนเงิน 100,000 บาท
- คาออกแบบและควบคุมงาน ที่จายให้เอกชน นิติบุคคล หรือ
นิติบุคคลภายนอก                    จํานวนเงิน 100,000 บาท
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชนและ
การเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน ครุภัณฑ ที่ดิน
และสิ่งกอสร้าง รวมทั้งคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน
อื่น เชน วัสดุอื่นๆ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น.

ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท
วัสดุกอสร้าง จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจัดซื้อวัสดุกอสร้าง เชน สี ตะปู สังกะสี หินตาง ๆ 
ปูน ทราย ฯลฯ เพื่อใช้ในการประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอ
เติม หรือปรับปรุงสิ่งกอสร้างตางๆ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค  
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 324,500 บาท

งบดําเนินงาน รวม 315,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 215,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการปรับปรุงบํารุงต้นไม้ฟื้นฟูธรรมชาติ จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการปรับปรุงบํารุงต้นไม้ฟื้นฟู
ธรรมชาติ  เชน คาฝึกอบรม คาปายไวนิล คาจ้างเหมารถ คา
วัสดุ คาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการ ฯ
- ตาม พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการใช้จายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงานการจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬาขององคปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 193
ลําดับที่ 5
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โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ร.10 จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ร
.10 เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ โดย
ปลูกป่าในพื้นที่สาธารณะในเขตพื้นที่ชุมชนท้องถิ่น เชน บริเวณ
โรงเรียน วัด สถานที่ราชการ ฯลฯ เพื่อให้เกิดประโยชนการฟื้นฟู
สภาพป่าอนุรักษที่เสื่อม คาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการ ฯ
- ตาม พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการใช้จายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงานการจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬาขององคปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 192
ลําดับที่ 1

โครงการฝึกอบรมสงเสริมอาชีพการเกษตร จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสงเสริมอาชีพ เชน คาฝึก
อบรม คาปายไวนิล คาจ้างเหมารถ คาวัสดุ คาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยว
เนื่องกับโครงการ ฯ
- ตาม พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการใช้จายในการฝึก
อบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงานการจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬาขององคปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 105
ลําดับที่ 2
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โครงการสงเสริมการทําเกษตรรูปแบบผสมผสาน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสงเสริมการทําเกษตรรูปแบบ
ผสมผสาน เชน คาฝึกอบรม คาปายไวนิล คาจ้างเหมารถ คา
วัสดุ คาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการ ฯ
- ตาม พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการใช้จายในการฝึก
อบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงานการจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬาขององคปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 106
ลําดับที่ 4

โครงการสงเสริมการผลิตพันธุพืชคุณภาพดี/ผลิตข้าวด้วยวิธีเกษตร
อินทรีย

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสงเสริมการผลิตพันธุพืช
คุณภาพดี/ผลิตข้าวด้วยวิธีเกษตรอินทรีย เชน คาฝึกอบรม คาปาย
ไวนิล คาจ้างเหมารถ คาวัสดุ คาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับ
โครงการ ฯ
- ตาม พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการใช้จายในการฝึก
อบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงานการจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬาขององคปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 106
ลําดับที่ 5
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ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุการเกษตร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับ
ปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิ
เชน เคียว สปริงเกลอร (Sprinkler) อบหมุน จานพรวน ผา
นไถ คราดพรวนดินระหวางแถว เครื่องดักแมลง ตะแกรงรอนเบน
โธส อวน (สําเร็จรูป) กระชัง ปุย ยาปองกันและกําจัดสัตรูพืชและ
สัตว อาหารสัตว  
พืชและสัตว พันธุสัตวปกและสัตวน้ํา น้ําเชื้อพันธุสัตว วัสดุเพาะ
ชํา อุปกรณในการขยายพันธุพืช เชน ใบ มีด เชือก ผ้าใบหรือ
พลาสติก หน้ากากปองกันแก๊สพิษ ฯลฯ
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

งบลงทุน รวม 9,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 9,500 บาท
ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จํานวน  1  เครื่อง จํานวน 9,500 บาท

- จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จํานวน  1  เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะเฉพาะสังเขปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กอง
มาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ 2563
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ เชน คาฝึกอบรม คาปายไวนิล คาจ้าง
เหมารถ คาวัสดุ คาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการ ฯ
- ตาม พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการใช้จายในการฝึก
อบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557                        
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงานการจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬาขององคปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 192
ลําดับที่ 3
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