
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลนาหนองทุม

อําเภอนากลาง   จังหวัดหนองบัวลําภู

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 61,015,688 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 17,516,199 บาท
งบกลาง รวม 17,516,199 บาท

งบกลาง รวม 17,516,199 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 341,514 บาท

- เพื่อสงเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละ 5 
ของคาจ้าง พร้อมกับหักคาจ้างของพนักงานจ้างเทศบาลตําบล
นาหนองทุมสงเป็นเงินสมทบในอัตราเดียวกันด้วย
- เพื่อสงเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละ 5 
ของคาจ้าง พร้อมกับหักคาจ้างของพนักงานจ้างตําแหนงครูผู้ดูแล
เด็ก และพนักงานจ้างในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาล
ตําบลนาหนองทุม สงเป็นเงินสมทบในอัตราเดียวกันด้วย
- ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1620
ลงวันที่ 22 เมษายน 2562

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 14,000 บาท

- เพื่อสงเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนกรณีลูกจ้างประสบ
อันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย ฯลฯ
- ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 12,585,600 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงที่มีอายุ 60 ปี
บริบูรณ์ ขึ้นไปในเขตรับผิดชอบที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑ์การจายเบี้ยยังชีพผู้
สูงอายุขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ที่ได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับเทศบาลตําบล
นาหนองทุมไว้แล้ว โดยจายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้น
บันไดสําหรับผู้สูงอายุ ตามโครงการสร้างหลักประกันด้านราย
ได้แกผู้สูงอายุ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว2130
ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 3,165,600 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นเบี้ยยังชีพความพิการของผู้ป่วยพิการในเขตรับผิด
ชอบ ที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ ที่กําหนดที่ได้แสดงความจํานงโดย
การขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับเทศบาล
ตําบลนาหนองทุมแล้ว ตามโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทาง
สังคมให้แกผู้พิการและทุพพลภาพ ตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว2130
ลงวันที่ 12 กรกฏาคม 2565

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 48,000 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในเขตรับผิดชอบ คน
ละ 500 บาท/เดือน ที่แพทย์ได้รับรองและทําการวินิจฉัย
แล้ว และรายได้ไมเพียงพอตอการยังชีพ หรือถูกทอดทิ้ง ขาดผู้
อุปการะดูแล ไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ 
ตามโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแกผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว2130
ลงวันที่ 12 กรกฏาคม 2565
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เงินสํารองจาย จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน หรือความจําเป็นเรง
ดวน หรือกรณีเกิดสาธารณภัย หรือกรณีการดําเนินการ
ป้องกันเหตุที่จะเกิด เชน อุบัติภัย ฯลฯ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ว 4657
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

รายจายตามข้อผูกพัน

(1) เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ จํานวน 203,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสบทบกองทุนหลักประกันสุขภาพของเทศบาล
ตําบลนาหนองทุม (กองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ) ตาม
อัตราที่ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติกําหนด
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการตั้งงบประมาณของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหง
ชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
ดําเนินงาน และบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ 
มท 0891.4/ว 2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553
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(2) คาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย จํานวน 45,270 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นคาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศ
ไทย โดยคํานวณจากรายรับจริงของปีงบประมาณที่ลวงมา (ยก
เว้นเงินกู้ เงินอุดหนุนทุกประเภท) ในอัตราดังนี้ รายรับจริงของปี
งบประมาณที่ลวงมา x ร้อยละ 1/6 (0.00167) ดําเนินการตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยรายจายของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเกี่ยวกับคาบํารุงสมาคม พ.ศ. 2555
- หนังสือสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย 
ที่ ส.ท.ท. 432/2564 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2564
- ประกาศสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย เรื่อง การ
ชําระคาบํารุงให้แกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย ลง
วันที่ 6 ธันวาคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 813,215 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จ/บํานาญ (ก.บ.ท.) อัตรา
ร้อยละ 3 ของรายได้ในงบประมาณรายจายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566
- ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2500 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ตามกฎกระทรวงการหักเงินจากประมาณการรายรับในงบ
ประมาณรายจายประจําปี สมทบเข้าเป็นกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการท้องถิ่น พ.ศ. 2563
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.5/ ว 6038 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2563
- ตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
สวนท้องถิ่น กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.5/ว 31 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 8,522,952 บาท

งบบุคลากร รวม 6,739,080 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 695,520 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี 1 คน
ในอัตราเดือนละ 27,600 บาท 12 เดือน 
รวมเป็นเงิน 331,200 บาท
- เพื่อใช้จายเป็นเงินเดือนรองนายกเทศมนตรี 
2 คน ในอัตราเดือนละ 15,180 บาท 12 เดือน 
รวมเป็นเงิน 364,320 บาท
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินเดือน
เงินคาตอบแทน และผลประโยชน์ตอบแทนอยางอื่น
ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุม
กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนง
นายกเทศมนตรี จํานวน 1 คน 
เดือนละ 4,000 บาท 12 เดือน 
รวมเป็นเงิน 48,000 บาท
-เพื่อใช้จายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนง
รองนายกเทศมนตรี จํานวน 1 คน 
เดือนละ 3,000 บาท 12 เดือน 
รวมเป็นเงิน 36,000 บาท
-เพื่อใช้จายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนง
รองนายกเทศมนตรี จํานวน 1 คน 
เดือนละ 3,000 บาท 12 เดือน 
รวมเป็นเงิน 36,000 บาท     
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินเดือน
เงินคาตอบแทน และผลประโยชน์ตอบแทนอยางอื่น
ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุม
กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

วันที่พิมพ์ : 5/9/2565  14:12:48 หน้า : 6/126



คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นคาตอบแทนพิเศษ
นายกเทศมนตรี จํานวน 1 คน 
เดือนละ 4,000 บาท 12 เดือน
รวมเป็นเงิน 48,000 บาท
- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษ
รองนายกเทศมนตรี จํานวน 1 คน
เดือนละ 3,000 บาท 12 เดือน 
รวมเป็นเงิน 36,000 บาท
- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษ
รองนายกเทศมนตรี จํานวน 1 คน
เดือนละ 3,000 บาท 12 เดือน 
รวมเป็นเงิน 36,000 บาท
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินเดือน
เงินคาตอบแทน และผลประโยชน์ตอบแทนอยางอื่น
ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุม
กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารสวนตําบล

จํานวน 198,720 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการนายกเทศมนตรี จํานวน 1 คน
เดือนละ 9,660 บาท 12 เดือน
รวมเป็นเงิน 115,920 บาท
- เพื่อใช้จายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือน
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จํานวน 1 คน
เดือนละ 6,900 บาท 12 เดือน
รวมเป็นเงิน 82,800 บาท
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินเดือน
เงินคาตอบแทน และผลประโยชน์ตอบแทนอยางอื่น
ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุม
กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 1,490,400 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นคาตอบแทน
ประธานสภาเทศบาลตําบลนาหนองทุม 
จํานวน 1 คน เดือนละ 15,180 บาท 12 เดือน
รวมเป็นเงิน 182,160 บาท
- เพื่อใช้จายเป็นคาตอบแทน
รองประธานสภาเทศบาลตําบลนาหนองทุม
จํานวน 1 คน เดือนละ 12,420 บาท 12 เดือน
รวมเป็นเงิน 149,040 บาท
- เพื่อใช้จายเป็นคาตอบแทน
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลนาหนองทุม
จํานวน 10 คน  เดือนละ 9,660 บาท/คน
12 เดือน รวมเป็นเงิน 1,159,200 บาท
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินเดือน
เงินคาตอบแทน และผลประโยชน์ตอบแทนอยางอื่น
ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุม
กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,114,440 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 2,528,640 บาท

เพื่อใช้จายเป็นเงินเดือนให้พนักงานเทศบาลสามัญ 
พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ตามตําแหนง
และอัตราที่ ก.ท. กําหนด โดยคํานวณตั้งจายไว้ไมเกิน 
12 เดือน ดังนี้ 
- ตําแหนง ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น) 
- ตําแหนง รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น)
- ตําแหนง หัวหน้าสํานักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป อํานวยการท้องถิ่น )
- ตําแหนง หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ
(นักบริหารงานทั่วไป อํานวยการท้องถิ่น)
- ตําแหนง นักจัดการงานทั่วไป
- ตําแหนง เจ้าพนักงานธุรการ
- และตําแหนงอื่นๆ หรือตามการปรับปรุงระดับตําแหนง
หรือปรับปรุงแผนอัตรากําลัง
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542
- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 90,120 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ให้กับพนักงาน
เทศบาลตําบลนาหนองทุมที่มีสิทธิ์ได้รับ ประกอบด้วย
- เงินเพิ่มพิเศษปลัดเทศบาล
- เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)ฯลฯ
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542
- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 186,000 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นเงินประจําตําแหนงผู้บริหาร เงินประจําตําแหนง
ประเภทบริหารงานท้องถิ่นและอํานวยการท้องถิ่น ตามระเบียบวา
ด้วยเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงตามบัญชีเงินประจําตําแหนง
ของพนักงานสวนท้องถิ่น
- เงินประจําตําแหนงปลัดเทศบาล
- เงินประจําตําแหนงรองปลัดเทศบาล
- เงินประจําตําแหนงหัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
- เงินประจําตําแหนงหัวหน้าฝ่ายอํานวยการ
- และเงินประจําตําแหนงตําแหนงอื่น ที่มีระเบียบหรือกฎหมาย
กําหนดให้ได้รับเงินประจําตําแหนง
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542
- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 308,040 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นคาจ้างประจําให้แกลูกจ้างประจํา
พร้อมเงินปรับปรุงคาจ้างประจําตามตําแหนง 
ตามอัตราที่ ก.ท. กําหนด โดยคํานวณตั้งจายไว้
ไมเกิน 12 เดือน ดังนี้
- ตําแหนง นักทรัพยากรบุคคล (ลูกจ้างประจํา)
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542
- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 929,640 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้าง 
ตามอัตราที่กําหนดโดยคํานวณตั้งจายไว้ไมเกิน 12 เดือน ตาม
ประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างฯ ดังนี้
- ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
- ตําแหนง ผู้ชวยนักทรัพยากรบุคคล (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
- ตําแหนง พนักงานขับรถยนต์ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
- ตําแหนง พนักงานขับรถยนต์ (พนักงานจ้างทั่วไป)
- ตําแหนง นักการภารโรง
- ตําแหนง พนักงานจ้างทั่วไป (จํานวน 4 อัตรา)
- และตําแหนงอื่นๆ หรือตามการปรับปรุงแผนอัตรากําลัง 
- ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ 
มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 72,000 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง
เทศบาลตําบลนาหนองทุม ตามประกาศ ก.ท. เรื่อง กําหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานสวนท้อง
ถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นได้รับ
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 
- ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ 
มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
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งบดําเนินงาน รวม 1,691,972 บาท
ค่าตอบแทน รวม 111,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการการซื้อหรือ
จ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ได้กําหนดให้บุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิด
ชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐได้รับคาตอบ
แทนตามที่กระทรวงการคลังกําหนด
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2850 
ลงวันที่ 12 กันยายน 2561
- หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด 
ที่ กค 0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของข้า
ราชการ พนักงานสวนท้องถิ่นของเทศบาลตําบลนาหนองทุมที่ได้
รับคําสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ดําเนินการตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินคาตอบแทน
นอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

คาเชาบ้าน จํานวน 36,000 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นคาเชาบ้านของพนักงานเทศบาล
ตําบลนาหนองทุม สําหรับผู้มีสิทธิ์ได้รับคาเชาบ้าน
ตามหลักเกณฑ์แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
หรือมีการแก้ไขครั้งลาสุดในปีงบประมาณปัจจุบัน
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรให้แกพนักงาน
สวนท้องถิ่น ให้แกพนักงานสวนท้องถิ่นหรือลูกจ้างประจํา ผู้ได้รับ
บํานาญปกติ หรือผู้ได้รับบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตรขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563

ค่าใช้สอย รวม 681,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

(1) คาจัดทําเอกสาร คาเย็บหนังสือ คาเข้าเลม คาถายเอกสาร ฯลฯ จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นคาจัดทําเอกสาร คาเย็บหนังสือ คาเข้าเลม คา
ถายเอกสาร แผนพัฒนาตําบล เทศบัญญัติงบ
ประมาณ เทศบัญญัติตางๆ รายงานการประชุม เอกสารคูมือการ
ปฏิบัติงาน รายงานทางการเงินและเอกสารอื่นที่ต้องทําเป็น
เลม ฯลฯ ดําเนินการตาม
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560
- ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

(2) คาจ้างเหมาบุคคลทั่วไป  ให้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย หรือ
งานตางๆ

จํานวน 432,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกให้ปฏิบัติหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย
- ดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
พ.ศ. 2560
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 4657
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
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(3) คาเบี้ยประกันภัยรถยนต์ จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดทําประกันภัยทรัพย์สิน (รถ
ราชการ) ของเทศบาลตําบลนาหนองทุม 
ทั้งนี้ เป็นไปตามกฎหมายวาด้วยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และ
หลักเกณฑ์ตามที่คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัยกําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดทําประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

(4) คาจัดทําและบริการพื้นที่เก็บฐานข้อมูลระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์

จํานวน 7,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดทําและบริการพื้นที่เก็บข้อมูลระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ของเทศบาลตําบลนาหนองทุม
- ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560
- ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 260 
ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2561

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นคารับรองและพิธีการตางๆ ในการต้อนรับบุคคล
หรือคณะบุคคล และคาใช้จายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง รวม
ทั้งคาบริการและคาใช้จายอื่นๆ ซึ่งจําเป็นต้องจายเกี่ยวกับการ
รับรอง โดยตั้งจายไว้ไมเกิน 1 % ของรายได้จริงของปีงบ
ประมาณที่ลวงมา ดําเนินการตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

(1)  คาเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักรแกข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ฯลฯ โดย
มีคาใช้จายประกอบด้วยคาเชาที่พักระหวางเดินทาง คาเบี้ย
เลี้ยง คาเดินทาง คาพาหนะ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 หรือแก้ไขจนถึงปีปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม 
(พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 101 ลําดับที่ 4

(2) โครงการอบรมเพิ่มความรู้พัฒนาทักษะ ประสิทธิภาพการปฏิบัติ
งาน

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการอบรมเพิ่มความรู้พัฒนาทักษะ
และประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และสงเสริมพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรเทศบาลตําบลนาหนองทุม ประกอบด้วยผู้บริหาร
เทศบาล พนักงานเทศบาล สมาชิกสภาท้องถิ่น ลูกจ้าง ฯลฯ
 ดําเนินการตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
- แผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม
(พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 100 ลําดับที่ 2

(3) โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้
บริหารท้องถิ่น กรณีมีการให้จัดการเลือกตั้งใหมตามประกาศคณะ
กรรมการการเลือกตั้ง
- หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ดวนที่สุด
ที่ ลต 0014 / 7539 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2564
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
0818.2/ว 4149 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564
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(4) คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นคาธรรมเนียม คาลงทะเบียน
การฝึกอบรมสัมมนาตางๆ ของคณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ฯลฯ 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557 หรือที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปีปัจจุบัน
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 4657
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน
ตางๆ ที่ชํารุดเสียหายให้อยูในสภาพดีและสามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ ดําเนินการตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ค่าวัสดุ รวม 345,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นคาวัสดุสํานักงาน กระดาษ  ดินสอ 
ตรายาง แฟ้ม ฯลฯ ดําเนินการตาม
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 
ลงวันที่ 27 เมษายน 2565
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 4657
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
 ฯลฯ ดําเนินการตาม
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 
ลงวันที่ 27 เมษายน 2565
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 4657
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อใช้จายเป็นคาวัสดุและอุปกรณ์งานบ้านงาน
ครัว เชน ช้อน ส้อม แก้วน้ํา สบู ผงซักฟอก ฯลฯ  ดําเนินการตาม
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 
ลงวันที่ 27 เมษายน 2565
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 4657
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

วัสดุกอสร้าง จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสร้างหรือวัสดุอื่น อันมีลักษณะเกี่ยวเนื่อง
ประกอบกันสําหรับการประกอบ ดัดแปลง ตอเติม บํารุงรักษา
หรือซอมแซมทรัพย์สินและครุภัณฑ์ ฯ
ดําเนินการตาม
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 
ลงวันที่ 27 เมษายน 2565
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 4657
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน ยางรถ
ยนต์ แบตเตอรี่ ไฟหน้า ไฟเบรก ฯลฯ ดําเนินการตาม
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 
ลงวันที่ 27 เมษายน 2565
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 4657
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นของยานพาหนะและ
ขนสง รวมทั้งเครื่องมือ เครื่องใช้ที่ต้องใช้น้ํามันเป็นเชื้อเพลิงและ
หลอลื่น ดําเนินการตาม
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 
ลงวันที่ 27 เมษายน 2565
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 4657
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อใช้จายในการจัดซื้อวัสดุการเกษตร หรือวัสดุที่เกี่ยวข้องกับ
การเกษตร เชน วัสดุเพาะชํา อุปกรณ์ในการขยาย
พันธุ์พืช จอบ เสียม ปุย คราด เคียว ยาป้องกันและกําจัด
ศัตรูพืชและสัตว์ ผ้าใบ ฯลฯ
- ดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 
ลงวันที่ 27 เมษายน 2565
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 4657
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพรในกิจกรรมอันจําเป็น
จะต้องประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ ดําเนินการตาม
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 080/8.2/ว 1627 
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นคาวัสดุที่ใช้ในการที่เกี่ยวข้องกับ
คอมพิวเตอร์ เชน หมึกเครื่องพิมพ์ อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล เมาส์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ ดําเนินการตาม
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 
ลงวันที่ 27 เมษายน 2565
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 4657
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 554,972 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 481,972 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นคาไฟฟ้าของสํานักงานเทศบาลตําบลนาหนอง
ทุม คาไฟฟ้าระบบประปาหมูบ้าน
และคาไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตําบลนาหนอง
ทุม ฯลฯ ดําเนินการตาม 
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560
- ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 260 
ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 
ลงวันที่ 27 เมษายน 2565

คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นคาโทรศัพท์พื้นฐานในสํานักงานเทศบาลตําบลนา
หนองทุม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตําบลนาหนอง
ทุม ดําเนินการตาม
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560
- ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 260 
ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 
ลงวันที่ 27 เมษายน 2565
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คาบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นคาธรรมเนียมและคาไปรษณีย์
ที่จําเป็นต้องติดตอกับบุคคล นิติบุคคลหรือหนวยงานภาย
นอก ฯลฯ ดําเนินการตาม
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560
- ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 260 
ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 
ลงวันที่ 27 เมษายน 2565

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นคาติดตั้งและคาบริการเกี่ยวกับการใช้ระบบ
อินเตอร์เน็ต รวมทั้งคาบริการที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ จากการใช้บริการ
อินเตอร์เน็ตของเทศบาลตําบลนาหนองทุมและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัดเทศบาลตําบลนาหนองทุม ดําเนินการตาม
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560
- ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 260 
ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 
ลงวันที่ 27 เมษายน 2565
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คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จํานวน 8,000 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นคาเชาพื้นที่เว็บไซต์บนอินเตอร์เน็ต คาใช้จาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องตลอดสัญญาจ้าง 12 เดือน พร้อมรักษาเสถียร
ภาพของเว็บไซต์เทศบาลตําบลนาหนองทุม ดําเนินการตาม
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560
- ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 260 
ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 
ลงวันที่ 27 เมษายน 2565

งบลงทุน รวม 91,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 91,900 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

(1) โต๊ะหมู บูชา จํานวน 8,000 บาท

-เพื่อใช้จายเป็นคาจัดซื้อ โต๊ะหมู บูชา 
มีคุณลักษณะเฉพาะพอสังเขปตามมาตรฐานครุภัณฑ์
สํานักงบประมาณดังนี้
1) ทําด้วยไม้สัก
2) มีโต๊ะหมูบูชา 9 ตัว ความกว้างตัวละ 9 นิ้ว
3) มีฐานรองโต๊ะหมู ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 4657 
ลงวันที่ 30  มิถุนายน 2565
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(2) เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 12,000 btu จํานวน 18,500 บาท

-เพื่อใช้จายเป็นคาจัดซื้อ เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง 
(ระบบ Inverter) ขนาด 12,000 บีทียู  
รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์สํานักงบประมาณฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 4657 
ลงวันที่ 30  มิถุนายน 2565

(3) โต๊ะพับเอนกประสงค์ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อใช้จายเป็นคาจัดซื้อ โต๊ะพับเอนกประสงค์
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไมมีกําหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
และมีความจจําเป็นต้องจัดซื้อตามราคาที่เคยจัดซื้อในท้องถิ่น
โดยประหยัดหรือหากมีการกําหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
ขึ้นภายหลังให้จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 4657 
ลงวันที่ 30  มิถุนายน 2565
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ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

(1)  เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จํานวน 19,000 บาท

-เพื่อใช้จายเป็นคาจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 
จํานวน 2 เครื่อง
มีคุณลักษณะเฉพาะพอสังเขปตามมาตรฐานครุภัณฑ์
สํานักงบประมาณดังนี้
1) เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย
2) เครื่องยนต์ขนาดไมน้อยกวา 1.4 แรงม้า
3) ปริมาตรกระบอกสูบไมน้อยกวา 30 ซีซี
4) พร้อมใบมีด ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 4657 
ลงวันที่ 30  มิถุนายน 2565
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม 
(พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 3 หน้าที่ 93 ลําดับที่ 8
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

(1) เครื่องพิมพ์ Multifunction  เลเซอร์ หรือ LED สี จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อใช้จายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction  
เลเซอร์ LED สี
มีคุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พอสังเขปดังนี้
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier 
และ Scanner 
ภายในเครื่องเดียวกัน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไมน้อยกวา 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดําสําหรับกระดาษ A4 
ไมน้อยกวา 20 หน้าตอนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสําหรับกระดาษ A4 
ไมน้อยกวา 20 หน้าตอนาที (ppm)
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมน้อยกวา 256 MB ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 4657 
ลงวันที่ 30  มิถุนายน 2565

(2) เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จํานวน 11,400 บาท

-เพื่อใช้จายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA
จํานวน 2 เครื่อง มีคุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พอสังเขปดังนี้
- มีกําลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไมน้อยกวา 1 kVA (600 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15 นาที
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 4657 
ลงวันที่ 30  มิถุนายน 2565
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

(1) คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ กรณีซอม
แซมบํารุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง  หรือเครื่องจักรกล
ขนาดใหญ  และการซอมแซมนั้นกระทบตอโครงสร้างหลักหรือ
กระทําตอโครงสร้างหลัก เชน ซอมเครื่องยนต์ ซอมคัทซี ฯลฯ
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 4657
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม(พ.ศ. 2566 -
 2570) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 3 หน้าที่ 94 ลําดับที่ 12 

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 740,640 บาท
งบบุคลากร รวม 623,640 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 623,640 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 226,080 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นเงินเดือนให้พนักงานเทศบาลสามัญ พร้อมทั้งเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ตามตําแหนงและอัตราที่ ก.ท. กําหนด
โดยคํานวณตั้งจายไว้ไมเกิน 12 เดือน ดังนี้ 
- ตําแหนง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
- และตําแหนงอื่นๆ หรือตามการปรับปรุงระดับตําแหนง หรือ
ปรับปรุงแผนอัตรากําลัง ดําเนินการตาม
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542
- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ 
มท 0809.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 385,560 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้าง ตามอัตราที่
กําหนดโดยคํานวณตั้งจายไว้ไมเกิน 12 เดือน 
ตามประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ดังนี้  
- ตําแหนง ผู้ชวยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)   
- ตําแหนง พนักงานทั่วไป (จํานวน 1 อัตรา)
- และตําแหนงอื่นๆ หรือตามการปรับปรุงแผนอัตรากําลัง ดําเนิน
การตาม
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542
- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ 
มท 0809.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

- เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง
เทศบาลตําบลนาหนองทุม ตามประกาศ ก.ท. เรื่อง กําหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงาน สวนท้อง
ถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นได้รับ
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ดําเนินการตาม
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542
- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

วันที่พิมพ์ : 5/9/2565  14:12:48 หน้า : 28/126



งบดําเนินงาน รวม 95,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 75,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

(1) คาจัดทําเอกสาร คาเย็บหนังสือ คาเข้าเลม คาถายเอกสาร ฯลฯ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นคาจัดทําเอกสาร คาเย็บหนังสือ คาเข้าเลม คา
ถายเอกสารแผนพัฒนาตําบล เทศบัญญัติงบประมาณ 
เทศบัญญัติตางๆ รายงานการประชุม เอกสารคูมือการปฏิบัติงาน 
รายงานทางการเงิน และเอกสารอื่นที่ต้องทําเป็นเลม ฯลฯ ดําเนิน
การตาม
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560
- ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 4657
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

(1) คาเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักรแกข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ฯลฯ โดย
มีคาใช้จายประกอบด้วยคาเชาที่พักระหวางเดินทาง คาเบี้ย
เลี้ยง คาเดินทาง คาพาหนะ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 หรือแก้ไขจนถึงปีปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม 
(พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 101 ลําดับที่ 7
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(2) โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทําแผนพัฒนาตําบล จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการประชุมประชาคม
เพื่อจัดทําแผนพัฒนาตําบล ระดับหมูบ้านและระดับตําบล และ
การแก้ไข การเพิ่มเติม หรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น การรับฟังความคิดเห็น ปัญหา ความต้องการของประชาชนใน
พื้นที่ ฯลฯ โดยมีคาใช้จายประกอบด้วยคาป้ายโครงการ คา
อาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุ อุปกรณ์ เอกสารที่ต้องใช้
ในการดําเนินการ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจัดทําแผน
พัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หรือแก้ไขจนถึงปีปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม 
(พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 101 ลําดับที่ 5

(3) คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นคาธรรมเนียม คาลงทะเบียน
การฝึกอบรมสัมมนาตางๆ ของคณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ฯลฯ 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557 หรือที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปีปัจจุบัน
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 4657
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

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

- เพื่อใช้จายเป็นคาวัสดุสํานักงาน กระดาษ  ดินสอ 
ตรายาง แฟ้ม ฯลฯ ดําเนินการตาม
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 
ลงวันที่ 27 เมษายน 2565
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 4657
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นคาวัสดุที่ใช้ในการที่เกี่ยวข้องกับ
คอมพิวเตอร์ เชน หมึกเครื่องพิมพ์ อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล เมาส์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ ดําเนินการตาม
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 
ลงวันที่ 27 เมษายน 2565
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 4657
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
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งบลงทุน รวม 22,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 22,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

(1) เครื่องคอมพิวเตอร์แบบโน๊ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 22,000 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล
มีคุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พอสังเขปดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) 
และ 8 แกนเสมือน (8 Thread)และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณ
นาฬิกาได้
ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผล
สูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) 
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมน้อยกวา 4 GHz 
จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน
ขนาดไมน้อยกวา 8 MB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไม
น้อยกวา 8 GB ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 4657 
ลงวันที่ 30  มิถุนายน 2565
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งานบริหารงานคลัง รวม 3,685,680 บาท
งบบุคลากร รวม 2,911,680 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,911,680 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 2,079,960 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้พนักงานเทศบาลสามัญ พร้อมทั้งเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนประจําปีตามตําแหนงและอัตราที่ ก.ท
. กําหนด โดยคํานวณตั้งจายไว้ไมเกิน 12 เดือน ดังนี้
- ตําแหนง ผู้อํานวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานคลัง อํานวยการท้องถิ่น)
- ตําแหนง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
(นักบริหารงานคลัง อํานวยการท้องถิ่น)
- ตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชี
- ตําแหนง นักวิชาการพัสดุ
- ตําแหนง นักวิชาการจัดเก็บรายได้
- ตําแหนง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
- และตําแหนงอื่นๆ หรือการปรับปรุงระดับตําแหนงหรือปรับปรุง
แผนอัตรากําลัง ดําเนินการตาม 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542
- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผู้อํานวยการกองคลัง
- เงินประจําตําแหนงหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
- และเงินประจําตําแหนงตําแหนงอื่นที่มีระเบียบหรือกฎหมาย
กําหนดให้ได้รับเงินประจําตําแหนง ดําเนินการตาม
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542
- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 735,720 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้าง ตามอัตราที่กําหนด
โดย คํานวณตั้งจายไว้ไมเกิน 12  เดือน ตามประกาศ ก.ท
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ดังนี้
- ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)
- ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)
- ตําแหนง พนักงานจ้างทั่วไป (จํานวน 3 อัตรา)
- และตําแหนงอื่นๆ หรือตามการปรับปรุงแผนอัตรากําลัง ดําเนิน
การตาม
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542
- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท

- เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว พนักงานจ้าง
เทศบาลตําบลนาหนองทุม ตามประกาศ ก.ท. เรื่อง กําหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานสวนท้อง
ถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นได้รับ
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ดําเนินการตาม
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542
- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
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งบดําเนินงาน รวม 760,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 70,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการการซื้อหรือ
จ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ได้กําหนดให้บุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิด
ชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐได้รับคาตอบ
แทนตามที่กระทรวงการคลังกําหนด
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2850 
ลงวันที่ 12 กันยายน 2561
- หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด 
ที่ กค 0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของข้า
ราชการ พนักงานสวนท้องถิ่นของเทศบาลตําบลนาหนองทุมที่ได้
รับคําสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ดําเนินการตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินคาตอบแทน
นอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร เงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น ดําเนิน
การตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
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ค่าใช้สอย รวม 625,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

(1) คาจัดทําเอกสาร  คาเย็บหนังสือ  คาเข้าเลม   คาถายเอกสาร 
ฯลฯ

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นคาจัดทําเอกสาร คาเย็บหนังสือ คาเข้าเลม คา
ถายเอกสาร แผนพัฒนาตําบล เทศบัญญัติงบ
ประมาณ เทศบัญญัติตางๆ รายงานการประชุม เอกสารคูมือการ
ปฏิบัติงาน รายงานทางการเงินและเอกสารอื่นที่ต้องทําเป็น
เลม ฯลฯ ดําเนินการตาม
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560
- ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

(2) คาจ้างเหมาบุคคลทั่วไป  ให้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย หรือ
งานตางๆ

จํานวน 540,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกให้ปฏิบัติหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย
- ดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
พ.ศ. 2560
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 4657
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นคารับรองและพิธีการตางๆ ในการต้อนรับบุคคล
หรือคณะบุคคล และคาใช้จายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง รวม
ทั้งคาบริการและคาใช้จายอื่นๆ ซึ่งจําเป็นต้องจายเกี่ยวกับการ
รับรอง โดยตั้งจายไว้ไมเกิน 1 % ของรายได้จริงของปีงบ
ประมาณที่ลวงมา ดําเนินการตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563  
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

(1)  คาเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักรแกข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ฯลฯ โดย
มีคาใช้จายประกอบด้วยคาเชาที่พักระหวางเดินทาง คาเบี้ย
เลี้ยง คาเดินทาง คาพาหนะ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 หรือแก้ไขจนถึงปีปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม 
(พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 102 ลําดับที่ 9

(2) โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดเก็บภาษีนอก
สถานที่โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาวัสดุ คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม ฯลฯ ดําเนินการตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 4657
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
- แผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม 
(พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 102 ลําดับที่ 8

(3) คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นคาธรรมเนียม คาลงทะเบียน
การฝึกอบรมสัมมนาตางๆ ของคณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ฯลฯ 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557 หรือที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปีปัจจุบัน
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 4657
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

วันที่พิมพ์ : 5/9/2565  14:12:48 หน้า : 37/126



คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน
ตางๆ ที่ชํารุดเสียหายให้อยูในสภาพดีและสามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ ดําเนินการตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นคาวัสดุสํานักงาน กระดาษ ดินสอ ตรา
ยาง แฟ้ม ฯลฯ ดําเนินการตาม
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 
ลงวันที่ 27 เมษายน 2565
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 4657
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นของยานพาหนะและ
ขนสงเครื่องมือ เครื่องใช้ที่ต้องใช้น้ํามันเป็นเชื้อเพลิงและหลอ
ลื่น ฯลฯ ดําเนินการตาม
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 
ลงวันที่ 27 เมษายน 2565
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 4657
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพรในกิจกรรมอันจําเป็น
จะต้องประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ ดําเนินการตาม
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 
ลงวันที่ 27 เมษายน 2565
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 4657
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นคาวัสดุที่ใช้ในการที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ 
เชน หมึกเครื่องพิมพ์ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เมาส์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ
 ดําเนินการตาม
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 
ลงวันที่ 27 เมษายน 2565
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 4657
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท
คาบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นคาธรรมเนียมและคาไปรษณีย์
ที่จําเป็นต้องติดตอกับบุคคล นิติบุคคลหรือหนวยงานภาย
นอก ฯลฯ ดําเนินการตาม
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560
- ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 260 
ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 
ลงวันที่ 27 เมษายน 2565

งบลงทุน รวม 14,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 14,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

(1) ตู้เก็บเอกสาร ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 11,400 บาท

-เพื่อใช้จายเป็นคาจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ตู้เหล็กแบบ 2
 บาน จํานวน 2 หลัง มีคุณลักษณะตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
สํานักงบประมาณพอสังเขป ดังนี้ 
1) มีมือจับชนิดบิด
2) มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
3) คุณสมบัติตํามมําตรฐํานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 4657 
ลงวันที่ 30  มิถุนายน 2565

วันที่พิมพ์ : 5/9/2565  14:12:48 หน้า : 40/126



ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

(1) เครื่องพิมพ์ เลเซอร์  หรือLED ขาวดํา จํานวน 2,600 บาท

-เพื่อใช้จายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือLED ขาวดํา
มีคุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พอสังเขปดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไมน้อยกวา 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์สําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 18 หน้า
ตอนาที (ppm)
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมน้อยกวา 32 MB
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
น้อยกวา 1 ชอง
- มีถาดใสกระดาษได้รวมกันไมน้อยกวา 150 แผน
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกําหนดขนาด
ของกระดาษเองได้ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 4657 
ลงวันที่ 30  มิถุนายน 2565
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 265,340 บาท
งบบุคลากร รวม 194,640 บาท

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

- เพื่อใช้จายเป็นเงินเดือนให้พนักงานเทศบาลสามัญ 
พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ตามตําแหนง
และอัตราที่ ก.ท. กําหนดโดยคํานวณตั้งจายไว้ไมเกิน 
12 เดือน ดังนี้ 
- ตําแหนง นักวิชาการตรวจสอบภายใน
- และตําแหนงอื่นๆ ตามการปรับปรุงระดับตําแหนง หรือปรับปรุง
แผนอัตรากําลัง
- หนังสือสํานักงาน ก.ท. ที่ มท 0809.2/ว 165 
ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563
- ประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้าง
การแบงสวนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงาน
ของพนักงานเทศบาล และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหาร
งานบุคคลในเทศบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563 
ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

งบดําเนินงาน รวม 35,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 25,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรให้แกพนักงาน
สวนท้องถิ่น ให้แกพนักงานสวนท้องถิ่นหรือลูกจ้างประจํา ผู้ได้รับ
บํานาญปกติ หรือผู้ได้รับบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตรขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
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ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นคาวัสดุสํานักงาน กระดาษ  ดินสอ 
ตรายาง แฟ้ม ฯลฯ ดําเนินการตาม
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 
ลงวันที่ 27 เมษายน 2565
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 4657
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นคาวัสดุที่ใช้ในการที่เกี่ยวข้องกับ
คอมพิวเตอร์ เชน หมึกเครื่องพิมพ์ อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล เมาส์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ ดําเนินการตาม
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 
ลงวันที่ 27 เมษายน 2565
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 4657
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

งบลงทุน รวม 35,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 35,700 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อใช้จายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวล
ผลแบบที่ 2
(จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) 
มีคุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พอสังเขปดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 8 แกน
หลัก (8 core) และ 
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16 แกนเสมือน (16 Thread)และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณ
นาฬิกาได้
ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผล
สูง (Turbo Boost หรือ Max Boost)
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมน้อยกวา 4.3 GHz 
จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ 
(Level) เดียวกันขนาดไมน้อยกวา 8 MB
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวย
ความจําขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics
Processing Unit ที่สามารถใช้หนวยความจําหลักในการแสดง
ภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ
3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไมน้อยกวา 2 GB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา 8 GB
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 2 TB ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 4657 
ลงวันที่ 30  มิถุนายน 2565

(2) เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จํานวน 5,700 บาท
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-เพื่อใช้จายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA
มีคุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พอสังเขปดังนี้
- มีกําลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไมน้อยกวา 1 kVA (600 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15 นาที
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 4657 
ลงวันที่ 30  มิถุนายน 2565

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 4,615,960 บาท

งบบุคลากร รวม 2,829,960 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,829,960 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 787,800 บาท

 เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้พนักงานเทศบาสามัญ พร้อมทั้งเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนประจําปี ตามตําแหนงและอัตราที่ ก.ท. กําหนด โดย
คํานวณตั้งจายไว้ไม เกิน 12 เดือน ดังนี้
- ตําแหนง หัวหน้าฝ่ายปกครอง
(นักบริหารงานทั่วไป อํานวยการท้องถิ่น)
- ตําแหนง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- และตําแหนงอื่นๆ ตามการปรับปรุงระดับตําแหนง หรือปรับปรุง
แผนอัตรากําลัง
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542
- หนังสือสํานักงาน ก.จ ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 5,880 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มพิเศษเพื่อการสู้รบ (พ.ส.ร) ให้แกพนักงาน
เทศบาลสามัญที่มีสิทธิ์ได้รับ
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542
- หนังสือสํานักงาน ก.จ ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

เงินประจําตําแหนง จํานวน 18,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงหัวหน้าฝ่ายปกครอง ประเภท
อํานวยการท้องถิ่น ตามระเบียบหรือกฎหมายวาด้วยเงินเดือนและ
เงินประจําตําแหนง ตามบัญชีเงินประจําตําแหนงของพนักงาน
สวนท้องถิ่น  
- และเงินประจําตําแหนงตําแหนงอื่น ที่มีระเบียบหรือกฎหมาย
กําหนดให้ได้รับเงินประจําตําแหนง
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542
หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ 0809.2/ว 138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,862,280 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้างตามอัตราที่กําหนด
โดยคํานวณตั้งจายไว้ไมเกิน 12 เดือน ตามประกาศ ก.ท. เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ดังนี้ 
- ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ 
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)   
- ตําแหนง พนักงานดับเพลิง 
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)    
- ตําแหนง พนักงานดับเพลิง 
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)    
- ตําแหนง พนักงานดับเพลิง 
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)    
- ตําแหนง พนักงานประจํารถดับเพลิง 
(พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 9 อัตรา)
- และตําแหนงอื่นๆ หรือตามการปรับปรุงแผนอัตรากําลัง
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542
- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ 
มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 156,000 บาท

- เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างเทศบาลตําบลนา
หนองทุม ตามประกาศ ก.ท. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์การให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
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งบดําเนินงาน รวม 1,760,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 66,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการการซื้อหรือ
จ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ได้กําหนดให้บุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิด
ชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐได้รับคาตอบ
แทนตามที่กระทรวงการคลังกําหนด
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2850 
ลงวันที่ 12 กันยายน 2561
- หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด 
ที่ กค 0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561

คาเชาบ้าน จํานวน 36,000 บาท

 เพื่อใช้จายเป็นคาเชาบ้านของพนักงานเทศบาล
ตําบลนาหนองทุม สําหรับผู้มีสิทธิ์ได้รับคาเชาบ้าน
ตามหลักเกณฑ์แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
หรือมีการแก้ไขครั้งลาสุดในปีงบประมาณปัจจุบัน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร เงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น ดําเนิน
การตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
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ค่าใช้สอย รวม 1,264,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

(1) คาจัดทําเอกสาร คาเย็บหนังสือ คาเข้าเลม คาถายเอกสาร ฯลฯ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นคาจัดทําเอกสาร คาเย็บหนังสือ  คาเข้าเลม คา
ถายเอกสาร และเอกสารอื่นที่ต้องทําเป็นเลม ฯลฯ ดําเนินการ
ตาม
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560
- ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 4657
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

(2) คาเปลี่ยนออกซิเจนรถกู้ชีพกู้ภัย จํานวน 5,000 บาท

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

(3) คาจ้างเหมาบุคคลทั่วไป ให้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย หรือ
งานตางๆ

จํานวน 864,000 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นคาจ้างเหมาบุคคลทั่วไป ให้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายหรืองานตางๆที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งมิใชเป็นการ
ประกอบดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งกอสร้าง ดําเนินการตาม
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4759 
ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2564
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 
ลงวันที่ 27 เมษายน 2565
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 4657
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
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(4) คาน้ํายาดับเพลิงบรรจุในถังดับเพลิงเคมี จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาน้ํายาดับเพลิงบรรจุในถังดับเพลิงเคมี ดําเนินการ
ตาม
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.3/ว 2826 
ลงวันที่ 17 กันยายน 2553
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3028 
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

(1)  คาเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักรแกข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ฯลฯ โดย
มีคาใช้จายประกอบด้วย คาเชาที่พักระหวางเดินทาง คาเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง คาพาหนะ ฯลฯ ดําเนินการตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ. 2561 หรือแก้ไขเพิ่มเติมถึงปีปัจจุบัน
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 4657
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม 
(พ.ศ. 2566 - 25670 หน้าที่ 143 ลําดับที่ 1

(2) โครงการจัดตั้งจุดตรวจ  7  วัน อันตราย  ชวงเทศกาลปีใหม จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดตั้งจุดตรวจ
7 วันอันตราย ชวงเทศกาลปีใหม โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย
คาตอบแทน  คาลวงเวลา คาใช้สอย  คาวัสดุ  ฯลฯ ดําเนินการ
ตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง ดวนที่สุด 
ที่ มท 0810.4/ว 661 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 4657
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
- แผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม
(พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 103 ลําดับที่ 3
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(3)โครงการจัดตั้งจุดตรวจ 7 วันอันตราย ชวงเทศกาลสงกรานต์ จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดตั้งจุดตรวจ
7 วันอันตราย ชวงเทศกาลสงกรานต์ โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย
คาตอบแทน คาลวงเวลา คาใช้สอย คาวัสดุ ฯลฯ ดําเนินการตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง ดวนที่สุด 
ที่ มท 0810.4/ว 661 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 4657
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
- แผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม
(พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 103 ลําดับที่ 4

(4) โครงการกิจกรรมวัน อปพร จํานวน 10,000 บาท

-   เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรม
วัน อปพร. เพื่อสร้างขวัญและกําลังใจให้กับ อปพร. เจ้าหน้าที่
ประจําศูนย์ อปพร. ตลอดจน อาสาสมัคร อปพร. ฯลฯในการ
ปฏิบัติหน้าที่ ที่เสียสละและอุทิศตนอันเป็นประโยชน์แกสวน
รวม อํานาจหน้าที่ตาม 
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ปัจจุบัน
- แผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม
(พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 104 ลําดับที่ 7
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(5) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาษาภัยพิบัติ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อใช้จายตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติ โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาตอบแทน คาลวงเวลา 
คาใช้สอย คาวัสดุ ฯลฯ ดําเนินการตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0229/ว 7367
ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 5329
ลงวันที่ 26 ธันวาคม  2562 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 440 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 4657
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
- แผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม
(พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 105  ลําดับที่ 10

(6) โครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในโครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในชุมชนภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาล
ตําบลนาหนองทุม โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาวัสดุ อุปกรณ์
ในการดําเนินงาน คาอาหาร เครื่องดื่ม คาวิทยากร ฯลฯ
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ปัจจุบัน
- แผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม
(พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 105 ลําดับที่ 13
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(7) โครงการฝึกอบรมทบทวนเพิ่มศักยภาพให้กับอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในโครงการฝึกอบรมทบทวนเพิ่มศักยภาพให้
กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เพื่อให้มีความพร้อมในการ
ให้บริการประชาชนหรือสาธารณะ โดยมีคาใช้จายประกอบ
ด้วย คาอาหาร เครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ ดําเนินการตาม
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ปัจจุบัน
- แผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม
(พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 103 ลําดับที่ 2

(8) โครงการสร้างความปลอดภัยทางน้ําแกเด็ก จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในโครงการสร้างความปลอดภัยทางน้ําแกเด็ก
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตําบลนาหนองทุม เพื่อให้เด็กมี
ความรู้ ทักษะการเอาตัวรอดกรณีประสบภัยหรือเหตุฉุกเฉินทาง
น้ํา โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาวัสดุ อุปกรณ์ คา
อาหาร เครื่องดื่ม ฯลฯ
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ปัจจุบัน
- แผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม
(พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 105 ลําดับที่ 9

(9) คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นคาธรรมเนียม คาลงทะเบียน
การฝึกอบรมสัมมนาตางๆ ของคณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ฯลฯ 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557 หรือที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปีปัจจุบัน
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 
ลงวันที่ 27 เมษายน 2565
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 4657
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อใช้เป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพย์สินและครุภัณฑ์ตาม
ปกติ เชน คาซอมแซมรถบรรทุกน้ํา คาบํารุงรักษาทรัพย์สิน
อื่นๆ ที่ต้องได้รับการบํารุงรักษาให้อยูในสภาพปกติ เนื่องจากการ
เสื่อมสภาพ ฯลฯ ดําเนินการตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 
ลงวันที่ 27 เมษายน 2565
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 4657
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

ค่าวัสดุ รวม 430,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นคาวัสดุสํานักงาน กระดาษ  ดินสอ 
ตรายาง แฟ้ม ฯลฯ ดําเนินการตาม
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 
ลงวันที่ 27 เมษายน 2565
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 4657
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อใช้จายเป็นคาวัสดุและอุปกรณ์งานบ้านงานครัว(ตู้เก็บ
อุปกรณ์ดับเพลิง ชุดดับเพลิง) ช้อน ส้อม แก้วน้ํา สบู ผงซัก
ฟอก ฯลฯ  ดําเนินการตาม
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 
ลงวันที่ 27 เมษายน 2565
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 4657
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นของยานพาหนะและ
ขนสง รวมทั้งเครื่องมือ เครื่องใช้ที่ต้องใช้น้ํามันเป็นเชื้อเพลิงและ
หลอลื่น ดําเนินการตาม
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 
ลงวันที่ 27 เมษายน 2565
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 4657
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาในการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ อาทิ ทรายอะเบท สําหรับกําจัดลูกน้ํายุงลาย น้ํายาพน
หมอกควัน สําหรับฉีดพนกําจัดยุงลายในชุมชน แอลกอฮอล์ 
เจลล้างมือ น้ํายาฆาเชื้อโรค หน้ากากอนามัย ฯลฯ
- ดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 4657
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพรในกิจกรรมอันจําเป็น
จะต้องประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ ดําเนินการตาม
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 
ลงวันที่ 27 เมษายน 2565
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 4657
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องแตงกาย เครื่องแบบ/ชุดปฏิบัติงาน 
ถุงเท้า ถุงมือ หมวก ชุด PPE ฯลฯ สําหรับบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
ด้านสาธารณสุข
- ดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 4657
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นคาวัสดุที่ใช้ในการที่เกี่ยวข้องกับ
คอมพิวเตอร์ เชน หมึกเครื่องพิมพ์ อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล เมาส์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ ดําเนินการตาม
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 
ลงวันที่ 27 เมษายน 2565
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 4657
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 50,000 บาท

-  เพื่อใช้จายเป็นคาวัสดุดับเพลิง เชนน้ํายาดับเพลิง น้ํายาเคมี ไม้
ตบไฟ ฯลฯ
ดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ 2560 
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด  ที่  มท
  0808.2/ว  1248
ลงวันที่  27  มิถุนายน  พ.ศ.2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 
ลงวันที่ 27 เมษายน 2565
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 4657
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
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วัสดุจราจร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อใช้จายในการจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในงานจราจร อาทิ กรวย
จราจร สัญญญาณไฟจราจร กระบองไฟ ป้ายเตือน ฯลฯ
ดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ 2560 
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด  ที่  มท
  0808.2/ว  1248
ลงวันที่  27  มิถุนายน  พ.ศ.2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 
ลงวันที่ 27 เมษายน 2565
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 4657
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

งบลงทุน รวม 26,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 26,000 บาท
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

(1) ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ การแพทย์ ประจํารถกู้ชีพ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อใช้จายเป็นคาจัดซื้อครุภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ประจํารถกู้
ชีพ เชน ขวาน คีมตัดเหล็ก กรวยจราจรเล็ก ฯลฯ
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไมมีกําหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
และมีความจจําเป็นต้องจัดซื้อตามราคาที่เคยจัดซื้อในท้องถิ่น
โดยประหยัดหรือหากมีการกําหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
ขึ้นภายหลังให้จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 4657 
ลงวันที่ 30  มิถุนายน 2565
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม 
(พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ ... ลําดับที่....
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ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

(1) เครื่องทําน้ําร้อน -น้ําเย็น จํานวน 6,000 บาท

-เพื่อใช้จายเป็นคาจัดซื้อเครื่องทําน้ําร้อน-น้ําเย็น
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไมมีกําหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
และมีความจจําเป็นต้องจัดซื้อตามราคาที่เคยจัดซื้อในท้องถิ่น
โดยประหยัดหรือหากมีการกําหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
ขึ้นภายหลังให้จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 4657 
ลงวันที่ 30  มิถุนายน 2565

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,775,580 บาท

งบบุคลากร รวม 1,124,880 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,124,880 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 743,760 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นเงินเดือนให้พนักงานเทศบาลสามัญ พร้อมทั้งเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ตามตําแหนงและอัตราที่ ก.ท. กําหนด
โดยคํานวณตั้งจายไว้ไมเกิน 12 เดือน ดังนี้ 
- ตําแหนง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา
  (นักบริหารงานการศึกษา อํานวยการท้องถิ่น) 
- ตําแหนง นักวิชาการศึกษา
- และตําแหนงอื่นๆ หรือตามการปรับปรุงระดับตําแหนงหรือการ
ปรับปรุงแผนอัตรากําลัง ดําเนินการตาม
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542
- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558    
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 18,000 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นเงินประจําตําแหนงหัวหน้าฝ่ายบริหารงานการ
ศึกษา    
- และเงินประจําตําแหนงตําแหนงอื่นที่มีระเบียบหรือกฎหมาย
กําหนดให้ได้รับเงินประจําตําแหนง
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542
- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 351,120 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้าง ตามอัตราที่
กําหนด โดยคํานวณตั้งจายไว้ไมเกิน 12 เดือน ตามประกาศ ก.ท
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างฯ ดังนี้
- ตําแหนง ผู้ชวยนักวิชาการศึกษา 
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)    
- ตําแหนง พนักงานจ้างทั่วไป (จํานวน 1 อัตรา)
- และตําแหนงอื่นๆ ตามการปรับปรุงแผนอัตรากําลัง
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542
- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

- เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างเทศบาลตําบลนา
หนองทุม ตามประกาศ ก.ท. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์การให้พนักงาน สวนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542
- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

งบดําเนินงาน รวม 608,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 36,000 บาท
คาเชาบ้าน จํานวน 36,000 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นคาเชาบ้านของพนักงานเทศบาล
ตําบลนาหนองทุม สําหรับผู้มีสิทธิ์ได้รับคาเชาบ้าน
ตามหลักเกณฑ์แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
หรือมีการแก้ไขครั้งลาสุดในปีงบประมาณปัจจุบัน

ค่าใช้สอย รวม 527,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

(1) คาจัดทําเอกสาร คาเย็บหนังสือ คาเข้าเลม คาถายเอกสาร ฯลฯ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นคาจัดทําเอกสาร คาเย็บหนังสือ คาเข้าเลม คา
ถายเอกสาร เอกสารที่ต้องทําเป็นเลม ฯลฯ ดําเนินการตาม
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 
ลงวันที่ 27 เมษายน 2565
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 4657
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

วันที่พิมพ์ : 5/9/2565  14:12:48 หน้า : 61/126



(2) คาจ้างเหมาบุคคลทั่วไป ให้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย หรือ
งานตางๆ

จํานวน 432,000 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นคาจ้างเหมาบุคคลทั่วไป ให้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายหรืองานตางๆที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งมิใชเป็นการ
ประกอบดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งกอสร้าง ดําเนินการตาม
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4759 
ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2564
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 
ลงวันที่ 27 เมษายน 2565
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 4657
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

(1)  คาเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักรแกข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ฯลฯ โดย
มีคาใช้จายประกอบด้วย คาเชาที่พักระหวางเดินทาง คาเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง คาพาหนะ ฯลฯ ดําเนินการตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ. 2561 หรือแก้ไขเพิ่มเติมถึงปีปัจจุบัน
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 4657
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม 
(พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 108 ลําดับที่ 11
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(2) คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นคาธรรมเนียม คาลงทะเบียน
การฝึกอบรมสัมมนาตางๆ ของคณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ฯลฯ 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557 หรือที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปีปัจจุบัน
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 
ลงวันที่ 27 เมษายน 2565
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 4657
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

(3) โครงการจัดการแขงขันกีฬาชุมชนต้านภัยยาเสพติด จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อใช้จายตามโครงการจัดการแขงขันกีฬาชุมชนต้านภัยยาเสพ
ติด

 โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาเชาที่พักระหวางเดินทาง คาเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ ฯลฯ ดําเนินการตาม
-  ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้
จายในการจัดงาน 
การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการแขงขันกีฬา
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 4657
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม 
(พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 3 หน้าที่ 16 ลําดับที่ 7
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ค่าวัสดุ รวม 45,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นคาวัสดุสํานักงาน กระดาษ  ดินสอ 
ตรายาง แฟ้ม ฯลฯ ดําเนินการตาม
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 
ลงวันที่ 27 เมษายน 2565
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 4657
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพรในกิจกรรมอันจําเป็น
จะต้องประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ ดําเนินการตาม
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 
ลงวันที่ 27 เมษายน 2565
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 4657
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นคาวัสดุที่ใช้ในการที่เกี่ยวข้องกับ
คอมพิวเตอร์ เชน หมึกเครื่องพิมพ์ อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล เมาส์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ ดําเนินการตาม
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 
ลงวันที่ 27 เมษายน 2565
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 4657
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
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งบลงทุน รวม 42,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 42,700 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

(1) ตู้เก็บเอกสารกระจกบานเลื่อนกึ่งทึบ จํานวน 7,000 บาท

-เพื่อใช้จายเป็นคาจัดซื้อ ตู้เก็บเอกสารกระจกบานเลื่อนกึ่งทึบ
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไมมีกําหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
และมีความจจําเป็นต้องจัดซื้อตามราคาที่เคยจัดซื้อในท้องถิ่น
โดยประหยัดหรือหากมีการกําหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
ขึ้นภายหลังให้จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 4657 
ลงวันที่ 30  มิถุนายน 2565

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อใช้จายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวล
ผลแบบที่ 2
(จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) 
มีคุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พอสังเขปดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 8 แกน
หลัก (8 core) และ 
16 แกนเสมือน (16 Thread)และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณ
นาฬิกาได้
ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผล
สูง (Turbo Boost หรือ Max Boost)
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมน้อยกวา 4.3 GHz จําน
วน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ 
(Level) เดียวกันขนาดไมน้อยกวา 8 MB
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
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1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวย
ความจําขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics
Processing Unit ที่สามารถใช้หนวยความจําหลักในการแสดง
ภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ
3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไมน้อยกวา 2 GB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา 8 GB
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 2 TB ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 4657 
ลงวันที่ 30  มิถุนายน 2565

(2) เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จํานวน 5,700 บาท

-เพื่อใช้จายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA มี
คุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พอสังเขปดังนี้
- มีกําลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไมน้อยกวา 1 kVA (600 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15 นาที
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 4657 
ลงวันที่ 30  มิถุนายน 2565

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 7,950,433 บาท
งบบุคลากร รวม 3,059,160 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,059,160 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 2,127,000 บาท
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- เพื่อใช้จายเป็นเงินเดือนให้พนักงานครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาท้องถิ่นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตําบลนา
หนองทุม พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีตามตําแหนง
และอัตราที่กําหนด โดยคํานวณตั้งจายไว้ไมเกิน 12 เดือน ดังนี้
(1) ตําแหนง ครูผู้ดูแลเด็ก คศ.1 (จํานวน 3 อัตรา)
(2) ตําแหนง ครูผู้ดูแลเด็ก คศ.2 (จํานวน 3 อัตรา)
และตําแหนงอื่นๆ หรือตามการปรับปรุงระดับตําแหนง
หรือการปรับปรุงแผนอัตรากําลัง
- ดําเนินการตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.4/ว 1592 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

เงินวิทยฐานะ จํานวน 260,400 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นเงินวิทยฐานะให้พนักงานครูชํานาญการ และ
ตําแหนงอื่นๆ ที่มีการปรับปรุงแผนอัตรากําลัง โดยตั้งจายไว้ไม
เกิน 12 เดือน ดําเนินการตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.4/ว 1592 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 628,800 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้าง ตามอัตราที่
กําหนด โดยคํานวณตั้งจายไว้ไมเกิน 12 เดือน ดังนี้ 
- ตําแหนง ครูผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างตามภารกิจ)  
(จํานวน 4 อัตรา)  
- และตําแหนงอื่นๆ ตามการปรับปรุงแผนอัตรากําลัง
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.4/ว 1592 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานถายโอน จํานวน 42,960 บาท

- เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างเทศบาลตําบลนา
หนองทุม ตามประกาศ ก.ท. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์การให้พนักงาน สวนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542
- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

งบดําเนินงาน รวม 2,730,273 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,436,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

(1) คาจัดทําเอกสาร  คาเย็บหนังสือ  คาเข้าเลม   คาถายเอกสาร 
ฯลฯ

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นคาจัดทําเอกสาร คาเย็บหนังสือ คาเข้าเลม คา
ถายเอกสาร แผนพัฒนาตําบล เทศบัญญัติงบ
ประมาณ เทศบัญญัติตางๆ รายงานการประชุม เอกสารคูมือการ
ปฏิบัติงาน รายงานทางการเงินและเอกสารอื่นที่ต้องทําเป็น
เลม ฯลฯ ดําเนินการตาม
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560
- ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

วันที่พิมพ์ : 5/9/2565  14:12:48 หน้า : 68/126



รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

(1)  คาเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 30,000 บาท

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

(2) โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาด็กเล็ก 
จํานวน 4 ศูนย์

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการปฐมนิเทศและ
ประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 4 ศูนย์ 
โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาใช้สอย คาวัสดุ ฯลฯ
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา 
และการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- อํานาจหน้าที่ตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่14) พ.ศ.2562 หรือที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปีปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม
(พ.ศ. 2566 - 2570)  หน้าที่ 106 ลําดับที1่
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(3) โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดงานวันเด็ก
ประจําปี พ.ศ. 2564 โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาใช้สอย 
คาวัสดุ อุปกรณ์ตางฯ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ดําเนินการตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 หรือที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปีปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม
(พ.ศ. 2566 - 2570)  หน้าที่ 106 ลําดับที่ 2

(4) โครงการสงเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่นรายการพัฒนาข้า
ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสงเสริมศักยภาพการศึกษา
ท้องถิ่นการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาใช้สอย คาวัสดุ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นปี 
พ.ศ.2557 หรือแก้ไขจนถึงปีปัจจุบัน
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 4) พ.ศ 2561 หรือที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปีปัจจุบัน
- ดําเนินการตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 หรือที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปีปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม
(พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 107ลําดับที่ 9

(5) โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,276,000 บาท

 - เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา ดังรายละเอียดตอไปนี้      
(1) รายการอาหารกลางวันสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลนาหนองทุม แยกเป็น
(1.1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสวาง จํานวน 55 คน
จํานวน  282,975  บาท
(1.2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูดินทอง จํานวน 30 คน
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จํานวน  154,350  บาท
(1.3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาหนองทุม จํานวน 25 คน
จํานวน  128,625  บาท
(1.4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหมานศรีทอง จํานวน 50 คน
จํานวน  257,250  บาท
- อัตรามื้อละ 21 บาทตอคน จํานวน 245 วัน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม (พ.ศ.2566-
2570) หน้าที่ 108 ลําดับที1่2
(2) รายการคาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จัดสรรสําหรับเด็ก
ปฐมวัย 
(อายุ 2-5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แยกเป็น
(2.1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสวาง จํานวน 55 คน
จํานวน  93,500  บาท
(2.2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูดินทอง จํานวน 30 คน
จํานวน  51,000  บาท
(2.3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาหนองทุม จํานวน 25 คน
จํานวน  42,500  บาท
(2.4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหมานศรีทอง จํานวน 50 คน
จํานวน  85,000  บาท
- อัตราคนละ 1,700 บาท/ปี
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม (พ.ศ.2566-
2570) หน้าที่ 108ลําดับที1่3
(3)  รายการคาหนังสือเรียน จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5
 ปี)
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แยกเป็น
(3.1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสวาง จํานวน 55 คน
จํานวน  11,000  บาท
(3.2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูดินทอง จํานวน 30 คน
จํานวน  6,000  บาท
(3.3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาหนองทุม จํานวน 25 คน
จํานวน  5,000  บาท
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(3.4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหมานศรีทอง จํานวน 50 คน
จํานวน  10,000  บาท
- อัตราคนละ 200 บาทตอปี
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม (พ.ศ.2566-
2570) หน้าที่ 108 ลําดับที1่4
(4)  รายการคาอุปกรณ์การเรียน จัดสรรสําหรับเด็ก
ปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี)
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แยกเป็น
(4.1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสวาง จํานวน 55 คน 
จํานวน  11,000  บาท
(4.2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูดินทอง จํานวน 30 คน
จํานวน  6,000  บาท
(4.3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาหนองทุม จํานวน 25 คน
จํานวน  5,000  บาท
(4.4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหมานศรีทอง จํานวน 50 คน
จํานวน  10,000  บาท
- อัตราคนละ 200 บาทตอปี
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม (พ.ศ.2566-
2570) หน้าที่  109 ลําดับที่ 15
(5) รายการคาเครื่องแบบนักเรียน จัดสรรสําหรับเด็ก
ปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี)
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แยกเป็น
(5.1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสวาง จํานวน 55 คน
จํานวน  16,500  บาท
(5.2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูดินทอง จํานวน 30 คน
จํานวน  9,000  บาท
(5.3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาหนองทุม จํานวน 25 คน
จํานวน  7,500  บาท
(5.4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหมานศรีทอง จํานวน 50 คน
จํานวน  15,000  บาท
- อัตราคนละ 300 บาทตอปี
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- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม (พ.ศ.2566-
2570) หน้าที่ 109 ลําดับที่ 16
(6)  รายการคากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดสรรสําหรับเด็ก
ปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี)
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แยกเป็น
(6.1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสวาง จํานวน 55 คน
จํานวน  23,650  บาท
(6.2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูดินทอง จํานวน 30 คน
จํานวน  12,900  บาท
(6.3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาหนองทุม จํานวน 25 คน
จํานวน  10,750  บาท
(6.4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหมานศรีทอง จํานวน 50 คน
จํานวน  21,500  บาท
- อัตราคนละ 430 บาทตอปี
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565- เป็นไปตามแผนพัฒนา
เทศบาลตําบลนาหนองทุม (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 109 ลําดับ
ที่ 17

(6) โครงการสงเสริมและสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาล จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อใช้จายตามโครงการสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรม
ตามนโยบายของรัฐโดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาใช้สอย 
คาวัสดุ ฯลฯ
- เป็นไปตามอํานาจหน้าที่ตาม พระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม
(พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 113 ลําดับที่ 28

(7) คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 30,000 บาท
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- เพื่อใช้จายเป็นคาธรรมเนียม คาลงทะเบียน
การฝึกอบรมสัมมนาตางๆ ของคณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ฯลฯ 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557 หรือที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปีปัจจุบัน
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 
ลงวันที่ 27 เมษายน 2565
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 4657
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน
ตางๆ ที่ชํารุดเสียหายของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตําบล
นาหนองทุมให้อยูในสภาพดี สามารถใช้งานได้ปกติ 
ดําเนินการตาม
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2565

ค่าวัสดุ รวม 1,294,273 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นคาวัสดุสํานักงาน กระดาษ  ดินสอ 
ตรายาง แฟ้ม ฯลฯ ดําเนินการตาม
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 
ลงวันที่ 27 เมษายน 2565
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 4657
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 1,274,273 บาท

 - เพื่อใช้จายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดเทศบาลตําบลนาหนองทุม  แยกเป็น       
(1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสวาง จํานวน 55 คน
จํานวน  105,391  บาท
(2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูดินทอง จํานวน 30 คน
จํานวน  57,486  บาท
(3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาหนองทุม จํานวน 25 คน
จํานวน  47,905  บาท
(4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหมานศรีทอง จํานวน 50 คน
จํานวน  95,810  บาท
-อัตราคนละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน         
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม
(พ.ศ. 2566 - 2570)  หน้าที่ 110 ลําดับที่ 18
-  เพื่อใช้จายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนสังกัดสํานัก
งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่      เทศบาล
ตําบลนาหนองทุม  แยกเป็น       
        (1)  โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ 
จํานวน  120  คน จํานวน  229,944  บาท
        (2)  โรงเรียนบ้านอาบช้าง  จํานวน    125     คน
จํานวน  239,525  บาท
        (3)  โรงเรียนบ้านโนนสวางบวรวิทยา  
จํานวน    140    คน จํานวน  268,268  บาท
        (4)  โรงเรียนนาหนองทุมโนนสูงวิทยา  จํานวน  120  คน
จํานวน  229,944  บาท
 - อัตราคนละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน      
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม
(พ.ศ. 2566 - 2570)  หน้าที่ 110 ลําดับที่ 19    
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งบเงินอุดหนุน รวม 2,161,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,161,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

(1) โครงการอาหารกลางวันสถานศึกษาสังกัดหนวยงานอื่น จํานวน 2,121,000 บาท

- เพื่ออุดหนุนสําหรับโครงการอาหารกลางวันสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่เทศบาล
ตําบลนาหนองทุม แยกเป็น  
(1)  โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์  จํานวน   120   คน
จํานวน  504,000  บาท
(2)  โรงเรียนบ้านอาบช้าง                    จํานวน    125     คน
จํานวน  525,000  บาท
(3)  โรงเรียนบ้านโนนสวางบวรวิทยา      จํานวน    140    คน
จํานวน  588,000  บาท
(4)  โรงเรียนนาหนองทุมโนนสูงวิทยา      จํานวน  120  คน
จํานวน  504,000  บาท
 - อัตรามื้อละ 21 บาทตอคน จํานวน 200 วัน
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565       
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม 
(พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 111 ลําดับที่ 21

(2) โครงการแขงขันกีฬาต้านยาเสพติดภายในสถานศึกษา โรงเรียน
บ้านอาบช้าง

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่ออุดหนุนโครงการแขงขันกีฬาต้านยาเสพติดภายในสถาน
ศึกษา โรงเรียนบ้านอาบช้าง
- ตามอํานาจหน้าที่ ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย
ของประชาชนการสงเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม
(พ.ศ. 2566 - 2570 ) หน้าที่ 111 ลําดับที่ 22
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(3) โครงการแขงขันกีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด โรงเรียนบ้านโนน
สวางบวรวิทยา

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่ออุดหนุนโครงการแขงขันกีฬาภายในต้านภัยยาเสพ
ติด โรงเรียนบ้านโนนสวางบวรวิทยา
- ตามอํานาจหน้าที่ ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย
ของประชาชนการสงเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม
(พ.ศ. 2566 - 2570 ) หน้าที่ 112 ลําดับที่ 24

(4) โครงการแขงขันกีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด โรงเรียนหนองแต้
ศึกษาประชาสรรค์

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่ออุดหนุนโครงการแขงขันกีฬาภายในต้านภัยยาเสพ
ติด โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์
- ตามอํานาจหน้าที่ ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย
ของประชาชนการสงเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม
(พ.ศ. 2566 - 2570 ) หน้าที่  112 ลําดับที่ 25

(5) โครงการแขงขันกีฬาภายในต้านยาเสพติด โรงเรียนนาหนองทุม
โนนสูงวิทยา

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่ออุดหนุนโครงการแขงขันกีฬาภายในต้านยาเสพติด โรงเรียน
นาหนองทุมโนนสูงวิทยา
แขงขันกีฬาต้านยาเสพติดภายในสถานศึกษา
- ตามอํานาจหน้าที่ ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย
ของประชาชนการสงเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม
(พ.ศ. 2566 - 2570 ) หน้าที่  112 ลําดับที่ 23
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งานระดับมัธยมศึกษา รวม 10,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

(1) โครงการรณรงค์ตอต้านยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่ออุดหนุนโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมตามโครงการรณรงค์ตอ
ต้านยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชนภายใต้ชื่อ "โครงการกีฬา
ต้านยาเสพติด To Be Number 1 รวมกับเทศบาลตําบลนาหนอง
ทุม ครั้งที่ 1"
- อํานาจหน้าที่ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชนการสงเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม
(พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 113ลําดับที่ 27

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 3,218,984 บาท

งบบุคลากร รวม 816,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 816,600 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 625,920 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปี ตามตําแหนงและอัตราที่ ก.ท. กําหนด โดยตั้ง
จายไว้ไมเกิน 12 เดือน ดังนี้
- ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุข
- ตําแหนง เจ้าพนักงานสาธารณสุข
- และตําแหนงอื่นๆ หรือตามการปรับปรุงระดับตําแหนงหรือการ
ปรับปรุงแผนอัตรากําลัง
- ดําเนินการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- หนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558

วันที่พิมพ์ : 5/9/2565  14:12:48 หน้า : 78/126



คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 190,680 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้างตามอัตราที่
กําหนด โดยคํานวนตั้งจายไว้ไมเกิน 12 เดือน ตามประกาศ ก.ท
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างฯ ดังนี้
- ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)
- และตําแหนงอื่นๆ หรือตามการปรับปรุงแผนอัตรากําลัง
- ดําเนินการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- หนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 2,352,384 บาท
ค่าตอบแทน รวม 65,600 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการการซื้อหรือ
จ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ได้กําหนดให้บุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิด
ชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐได้รับคาตอบ
แทนตามที่กระทรวงการคลังกําหนด
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2850 
ลงวันที่ 12 กันยายน 2561
- หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด 
ที่ กค 0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561

คาเชาบ้าน จํานวน 36,000 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นคาเชาบ้านของพนักงานเทศบาล
ตําบลนาหนองทุม สําหรับผู้มีสิทธิ์ได้รับคาเชาบ้าน
ตามหลักเกณฑ์แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
หรือมีการแก้ไขครั้งลาสุดในปีงบประมาณปัจจุบัน
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 9,600 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรให้แกพนักงาน
สวนท้องถิ่น ให้แกพนักงานสวนท้องถิ่นหรือลูกจ้างประจํา ผู้ได้รับ
บํานาญปกติ หรือผู้ได้รับบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตรขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563

ค่าใช้สอย รวม 1,851,784 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

(1) คาจัดทําเอกสาร คาเย็บหนังสือ คาเข้าเลม คาถายเอกสาร ฯลฯ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นคาจัดทําเอกสาร คาเย็บหนังสือ คาเข้าเลม คา
ถายเอกสาร แผนพัฒนาตําบล เทศบัญญัติงบ
ประมาณ เทศบัญญัติตางๆ รายงานการประชุม เอกสารคูมือการ
ปฏิบัติงาน รายงานทางการเงินและเอกสารอื่นที่ต้องทําเป็น
เลม ฯลฯ ดําเนินการตาม
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560
- ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

(2) คาจ้างเหมา คาบริการสําหรับทิ้งขยะ จํานวน 400,000 บาท

 เพื่อใช้จายเป็นคาจ้างเหมาบริการ สําหรับสถานที่สําหรับทิ้ง
ขยะฯ ดําเนินการตาม
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536  
ลงวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562  
หรือที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปีปัจจุบัน
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2565

วันที่พิมพ์ : 5/9/2565  14:12:48 หน้า : 80/126



(3) คาจ้างเหมาบุคคลทั่วไป ให้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย หรือ
งานตางๆ

จํานวน 864,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกให้ปฏิบัติหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย
- ดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
พ.ศ. 2560
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2565

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

(1)  คาเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักรแกข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ฯลฯ โดย
มีคาใช้จายประกอบด้วยคาเชาที่พักระหวางเดินทาง คาเบี้ย
เลี้ยง คาเดินทาง คาพาหนะ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 หรือแก้ไขจนถึงปีปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม 
(พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 120 ลําดับที่ 19

(2) โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อใช้จายตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
ในชุมชน การป้องกันการแพรระบาดของไข้เลือดออก โดยมีคาใช้
จายประกอบด้วย คาใช้สอย คาวัสดุอุปกรณ์ตางฯ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562  หรือที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปีปัจจุบัน
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2565
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม
(พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 114 ลําดับที่ 6
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(3) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันการแพรระบาดของโรคพิษ
สุนัขบ้า

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
ป้องกันการแพรระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าการฉีดวัคซีน สุนัข สัตว์
เลี้ยง เพื่อตัดวงจรการแพรระบาดของโรค ฯลฯ ดําเนินการตาม
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 14) พ.ศ. 2562  
- หนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 
ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2565
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม 
(พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 114 ลําดับที่ 4 

(4) โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดตอ โรคอุบัติใหม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อใช้จายในการดําเนินโครงการป้องกันควบคุมโรคอุบัติ
ใหม อาทิ โรคโควิด-19 เป็นต้น ดําเนินการตาม
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 หรือที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงปีปัจจุบัน
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2565
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม
(พ.ศ. 2566 - 2570 ) หน้าที่ 115 ลําดับที่ 7

(5)โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการจัดการขยะ และการกําจัดขยะ
อินทรีย์

จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อใช้จายในการดําเนิน    โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการ
จัดการขยะ และการกําจัดขยะอินทรีย์ ดําเนินการตาม
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 หรือที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงปีปัจจุบัน
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2565
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม
(พ.ศ. 2566 - 2570 ) หน้าที่ 114 ลําดับที่ 2
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(6) โครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข
ประจําปี 2565 อาทิ โครงการโครงการอบรมหมอหมูบ้านในพระ
ราชประสงค์ฯ โครงการสืบสานพระราชปณิธาณสมเด็จยา ต้าน
มะเร็งเต้านมโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพ
เด็ก โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและ
เด็ก ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ฯลฯ
โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาตอบแทนคาใช้สอย คาวัสดุ ฯลฯ
 (เลือกทําอยางน้อย 3 โครงการฯ)
- หนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 
ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2565
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม
(พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 116 ลําดับที่ 10 หน้าที่ 117 ลําดับ
ที่11

(7)โครงการสํารวจสุนัขและแมว สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จํานวน 152,784 บาท

- เพื่อใช้จายในการดําเนินโครงการสํารวจสุนัขและแมว สัตว์
ปลอดโรคคนปลอดภัย 
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 หรือที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงปีปัจจุบัน
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2565
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม
(พ.ศ. 2566 - 2570 ) หน้าที่ 115 ลําดับที่ 5
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(8) คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นคาธรรมเนียม คาลงทะเบียน
การฝึกอบรมสัมมนาตางๆ ของคณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ฯลฯ 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557 หรือที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปีปัจจุบัน
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 
ลงวันที่ 27 เมษายน 2565
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 4657
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

ค่าวัสดุ รวม 435,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นคาวัสดุสํานักงาน กระดาษ  ดินสอ 
ตรายาง แฟ้ม ฯลฯ ดําเนินการตาม
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 
ลงวันที่ 27 เมษายน 2565
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 4657
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัวเชน ช้อน ส้อม แก้ว
น้ํา สบู ผงซักฟอก ถังขยะ ถังขยะในครัวเรือน ถังขยะเปียก ถัง
ขยะอันตราย  ฯลฯ ดําเนินการตาม
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 
ลงวันที่ 27 เมษายน 2565
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 4657
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นของยานพาหนะและ
ขนสง รวมทั้งเครื่องมือ เครื่องใช้ที่ต้องใช้น้ํามันเป็นเชื้อเพลิงและ
หลอลื่น ดําเนินการตาม
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 
ลงวันที่ 27 เมษายน 2565
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 4657
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาในการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ อาทิ ทรายอะเบท สําหรับกําจัดลูกน้ํายุงลาย น้ํายาพน
หมอกควัน สําหรับฉีดพนกําจัดยุงลายในชุมชน แอลกอฮอล์ 
เจลล้างมือ น้ํายาฆาเชื้อโรค หน้ากากอนามัย ฯลฯ
- ดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพรในกิจกรรมอันจําเป็น
จะต้องประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ ดําเนินการตาม
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 
ลงวันที่ 27 เมษายน 2565
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 4657
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นคาจัดซื้อ ชุดอุปกรณ์งานเก็บขยะ เชน ถุงมือ
ยาง รองเท้าบู้ท ฯลฯดําเนินการตาม
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 
ลงวันที่ 27 เมษายน 2565
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 4657
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นคาวัสดุที่ใช้ในการที่เกี่ยวข้องกับ
คอมพิวเตอร์ เชน หมึกเครื่องพิมพ์ อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล เมาส์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ ดําเนินการตาม
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 
ลงวันที่ 27 เมษายน 2565
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 4657
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
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งบลงทุน รวม 50,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

(1) คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ กรณีซอม
แซมบํารุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง  หรือเครื่องจักรกล
ขนาดใหญ  และการซอมแซมนั้นกระทบตอโครงสร้างหลักหรือ
กระทําตอโครงสร้างหลัก เชน ซอมเครื่องยนต์ ซอมคัทซี ฯลฯ
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2565
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม 
(พ.ศ. 2566 - 2570)  ฉับเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 หน้าที่ 94 ลําดับที่ 14

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 1,379,440 บาท

งบบุคลากร รวม 1,117,440 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,117,440 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 740,160 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นเงินเดือนให้พนักงาเทศบาลสามัญ 
พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ตามตําแหนง
และอัตราที่ ก.ท.กําหนด โดยคํานวณตั้งจายไว้ไมเกิน 
12 เดือน ดังนี้
- ตําแหนง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม อํานวยการท้องถิ่น)
- ตําแหนง นักพัฒนาชุมชน
- และตําแหนงอื่นๆ หรือการปรับปรุงระดับตําแหนง
หรือปรับปรุงแผนอัตรากําลัง
- ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542
- หนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 18,000 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นเงินประจําตําแหนงหัวหน้าฝ่ายบริหารงาน
สวัสดิการสังคม ประเภทอํานวยการท้องถิ่น ตามกฎหมายวาด้วย
เงินเดือนและเงินประจําตําแหนง ตามบัญชีเงินประจําตําแหนง
ของพนักงานสวนท้องถิ่น
- และเงินประจําตําแหนงตําแหนงอื่นที่มีระเบียบหรือกฎหมาย
กําหนดให้ได้รับเงินประจําตําแหนง
- ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542
- หนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 347,280 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้าง ตามอัตราที่กําหนด
โดยคํานวณตั้งจายไว้ไมเกิน 12 เดือน ตามประกาศ ก.ท.
เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างฯ ดังนี้
- ตําแหนง ผู้ชวยนักพัฒนาชุมชน (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
- ตําแหนง พนักงานจ้างทั่วไป (จํานวน 1 อัตรา)
- และตําแหนงอื่นๆ ตามการปรับปรุงแผนอัตรากําลัง
- ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542
- หนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

- เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง
เทศบาลตําบลนาหนองทุม ตามประกาศ ก.ท. เรื่อง
กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้
พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวฯ
- ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542
- หนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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งบดําเนินงาน รวม 226,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 36,000 บาท
คาเชาบ้าน จํานวน 36,000 บาท

 เพื่อใช้จายเป็นคาเชาบ้านของพนักงานเทศบาล
ตําบลนาหนองทุม สําหรับผู้มีสิทธิ์ได้รับคาเชาบ้าน
ตามหลักเกณฑ์แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
หรือมีการแก้ไขครั้งลาสุดในปีงบประมาณปัจจุบัน

ค่าใช้สอย รวม 135,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

(1) คาจัดทําเอกสาร คาเย็บหนังสือ คาเข้าเลม คาถายเอกสาร ฯลฯ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นคาจัดทําเอกสาร คาเย็บหนังสือ คาเข้าเลม คา
ถายเอกสาร แผนพัฒนาตําบล เทศบัญญัติงบ
ประมาณ เทศบัญญัติตางๆ รายงานการประชุม เอกสารคูมือการ
ปฏิบัติงาน รายงานทางการเงินและเอกสารอื่นที่ต้องทําเป็น
เลม ฯลฯ ดําเนินการตาม
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560
- ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

(1)  คาเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักรแกข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ฯลฯ โดย
มีคาใช้จายประกอบด้วยคาเชาที่พักระหวางเดินทาง คาเบี้ย
เลี้ยง คาเดินทาง คาพาหนะ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 หรือแก้ไขจนถึงปีปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม 
(พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 121 ลําดับที่ 1
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(2) โครงการจัดงานนเรศวรและกาชาดจังหวัดหนองบัวลําภู จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดงานนเรศวรและ
กาชาดจังหวัดหนองบัวลําภูจัดงานออกร้านแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชน
และการประชาสัมพันธ์สินค้าชุมชน เป็นการบํารุงและสงเสริม
การประกอบอาชีพของประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีรายได้
เพียงพอตอการดํารงชีวิต และสามารถพึ่งพาตนเองได้อยางยั่งยืน
โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาป้ายประชาสัมพันธ์
คาใช้สอย คาวัสดุฯลฯ ดําเนินการตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
- อํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 หรือที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปีปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม
(พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 122 ลําดับที่ 6

(3) โครงการสงเสริมกลุมอาชีพประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมกลุมอาชีพประดิษฐ์
ดอกไม้จันทน์
- อํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 หรือที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปีปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม
(พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 94 ลําดับที่ 12

(4)โครงการอบรมสงเสริมการการผูกผ้า จับจีบผ้าในงานพิธีตางๆ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อใช้จายตามโครงการอบรมสงเสริมการการผูกผ้า จับจีบผ้าใน
งานพิธีตางๆ
- อํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 หรือที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปีปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม
(พ.ศ. 2566 - 2570)  ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 หน้าที่ 13 ลําดับที่ 4
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(5) โครงการอบรมสงเสริมการฝึกอาชีพชางปั้นปูนชุมชน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อใช้จายตามโครงการอบรมสงเสริมการฝึกอาชีพชางปั้นปูน
ชุมชน
- อํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 หรือที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปีปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม(พ.ศ. 2566 -
 2570)  ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 หน้าที่ 13 ลําดับที่ 3

(6) คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นคาธรรมเนียม คาลงทะเบียน
การฝึกอบรมสัมมนาตางๆ ของคณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ฯลฯ 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557 หรือที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปีปัจจุบัน
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 
ลงวันที่ 27 เมษายน 2565
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 4657
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

ค่าวัสดุ รวม 55,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นคาวัสดุสํานักงาน กระดาษ  ดินสอ 
ตรายาง แฟ้ม ฯลฯ ดําเนินการตาม
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 
ลงวันที่ 27 เมษายน 2565
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 4657
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพรในกิจกรรมอันจําเป็น
จะต้องประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ ดําเนินการตาม
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 
ลงวันที่ 27 เมษายน 2565
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 4657
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นคาวัสดุที่ใช้ในการที่เกี่ยวข้องกับ
คอมพิวเตอร์ เชน หมึกเครื่องพิมพ์ อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล เมาส์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ ดําเนินการตาม
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 
ลงวันที่ 27 เมษายน 2565
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 4657
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
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งบลงทุน รวม 6,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 6,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

(1) เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 6,000 บาท

-เพื่อใช้จายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน
(สําหรับหัวหน้าฝ่ายสงเสริมสวัสดิการสังคม นักพัฒนาชุมชน ฯลฯ)
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไมมีกําหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
และมีความจจําเป็นต้องจัดซื้อตามราคาที่เคยจัดซื้อในท้องถิ่น
โดยประหยัดหรือหากมีการกําหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
ขึ้นภายหลังให้จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 4657 
ลงวันที่ 30  มิถุนายน 2565

งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล

(1) อุดหนุนกาชาดจังหวัดหนองบัวลําภู จํานวน 30,000 บาท

- เพื่ออุดหนุนกาชาดจังหวัดหนองบัวลําภูในกิจการตางๆ เพื่อ
ประโยชน์ในการสงเคราะห์ราษฎร การพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน 
ผู้สูงอายุ และผู้พิการฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 4657
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าและประปา รวม 1,356,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 1,356,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,356,000 บาท
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

(1)โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ําเพื่อการเกษตร หมูที่ 5 (สายนา
นายสุพัฒน์- นานายแกนจันทร์)

จํานวน 120,000 บาท

- เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอนากลาง
ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ําเพื่อการเกษตร หมูที่ 5 (สาย
นานายสุพัฒน์- นานายแกนจันทร์)
(รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลนาหนองทุมกําหนด)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม(พ.ศ. 2566 -
 2570) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 3 หน้าที่ 46 ลําดับที่ 16  

(2) โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง+แรงต่ํา+หม้อแปลง หมูที่ 10  
(สายทางนานายสําราญ - นานางเจริญ)

จํานวน 424,000 บาท

- เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอนากลาง
ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง+แรงต่ํา+หม้อแปลง หมูที่ 10
 (สายทางนานายสําราญ - นานางเจริญ)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม 
(พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 3 หน้าที่ 49 ลําดับที่ 31
(รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลนาหนองทุมกําหนด)  

(3) โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา หมูที่ 14 (สายทางนานายอภิธาน 
- สํานักสงฆ์พุทธวจน)

จํานวน 96,000 บาท

- เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอนากลาง
ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงหมูที่ 14 (สายทางนานาย
อภิธาน - สํานักสงฆ์พุทธวจน)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม 
(พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 3 หน้าที่ 51 ลําดับที่ 42 
(รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลนาหนองทุมกําหนด)  
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(4) โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง+แรงต่ํา+หม้อแปลง หมูที่ 15  
(สายทางนานายขุน - วัดป่าบ้านอาบช้าง)

จํานวน 288,000 บาท

- เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอนากลาง
ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง+แรงต่ํา+หม้อแปลง หมูที่ 15
 (สายทางนานายขุน - วัดป่าบ้านอาบช้าง)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม 
(พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 3 หน้าที่ 53 ลําดับที่ 53 
(รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลนาหนองทุมกําหนด)  

(5) โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา หมูที่ 15 ( หน้าบ้านนายบัวลอย) จํานวน 12,000 บาท

- เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอนากลาง
ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา หมูที่ 15 ( หน้าบ้านนายบัว
ลอย)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม 
(พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 3 หน้าที่ 53 ลําดับที่ 55 
(รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลนาหนองทุมกําหนด)  

(6) โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ําเพื่อการเกษตร หมูที่ 20 (สายทาง
นานายสุวรรณ - นานายประหยัด - นานายออนสา - นานางสุมาลี - 
นานางสงวน)

จํานวน 36,000 บาท

- เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอนากลาง
ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ําเพื่อการเกษตร หมูที่ 20 (สาย
ทางนานายสุวรรณ - นานายประหยัด - นานายออนสา - นานาง
สุมาลี - นานางสงวน)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม 
(พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 3 หน้าที่ 55 ลําดับที่ 61
(รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลนาหนองทุมกําหนด)  

(7) โครงการขายเขตไฟฟ้าแรงสูง+หม้อแปลง หมูที่ 20 (สายทางไป
โรงงานน้ําตาล)

จํานวน 380,000 บาท

- เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอนากลาง
ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง+หม้อแปลง หมูที่ 20 (สาย
ทางไปโรงงานน้ําตาล)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม 
(พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 3 หน้าที่ 55 ลําดับที่ 62 
(รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลนาหนองทุมกําหนด)  
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 80,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 80,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 80,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

(1) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (อุดหนุน ศอปส.จ. 
หนองบัวลําภู)

จํานวน 40,000 บาท

- เพื่ออุดหนุนศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดหนองบัวลําภู (ศป.ปส.จ.หนองบัวลําภู) ตามโครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 4657
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม 
(พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 126 ลําดับที่ 10

(2) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอําเภอนากลาง (อุด
หนุน ศอปส.อ.นากลาง)

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่ออุดหนุนศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติ
อําเภอนากลาง (ศป.ปส.อ.นากลาง) ตามโครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดอําเภอนากลาง
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 4657
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม 
(พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 126 ลําดับที่ 9
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(3) โครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร
ตามยุทธศาสตร์ชาติ(อุดหนุน สภ.นากลาง)

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่ออุดหนุนสถานีตํารวจภูธรอําเภอนากลาง ตามโครงการ
โครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ(อุดหนุน สภ.นากลาง)
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 4657
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ รวม 649,200 บาท

งบบุคลากร รวม 649,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 649,200 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 631,200 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นเงินเดือนให้พนักงานเทศบาลสามัญ พร้อมทั้งเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ตามตําแหนงและอัตราที่ ก.ท. กําหนด
โดยคํานวณตั้งจายไว้ไมเกิน 12 เดือน ดังนี้  
- ตําแหนง หัวหน้าฝ่ายสงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(นักบริหารงานการศึกษา อํานวยการท้องถิ่น) 
- ตําแหนง นักสันทนาการ   
- และตําแหนงอื่นๆ หรือตามการปรับปรุงระดับตําแหนงหรือการ
ปรับปรุงแผนอัตรากําลัง
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542
- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก. อบต. ที่ มท0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 18,000 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นเงินประจําตําแหนงหัวหน้าฝ่ายสงเสริมการ
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประเภทอํานวยการท้องถิ่น ตาม
กฎหมายวาด้วยเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง ตามบัญชีเงิน
ประจําตําแหนง ตามกฎหมายวาด้วยเงินเดือนและเงินประจํา
ตําแหนงของพนักงานสวนท้องถิ่น 
- และเงินประจําตําแหนง ตําแหนงอื่นที่มีระเบียบหรือกฎหมาย
กําหนดให้ได้รับเงินประจําตําแหนง
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542
- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก. อบต. ที่ มท0809.2/ว 138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

งานกีฬาและนันทนาการ รวม 5,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 5,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 5,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

(1) โครงการแขงขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ อําเภอนากลาง จังหวัด
หนองบัวลําภู

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาดําเนินการรวมโครงการแขงขันกีฬาท้องถิ่น
สัมพันธ์ อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู เพื่อเสริมสร้างความ
สามัคคีและสงเสริมการออกกําลังกาย
-  ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้
จายในการจัดงาน 
การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการแขงขันกีฬา
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม
(พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 133 ลําดับที่ 3
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 195,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 175,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 175,000 บาท
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นคารับรองและพิธีการตางๆ ในการต้อนรับบุคคล
หรือคณะบุคคล และคาใช้จายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง รวม
ทั้งคาบริการและคาใช้จายอื่นๆ ซึ่งจําเป็นต้องจายเกี่ยวกับการ
รับรอง รวมทั้งคาจัดซื้อ พานพุม ธงชาติ ธงตรา
สัญลักษณ์ ธูป เทียน ฯลฯ โดยตั้งจายไว้ไมเกิน 1 % ของรายได้
จริงของปีงบประมาณที่ลวงมา ดําเนินการตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 
ลงวันที่ 27 เมษายน 2565
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 4657
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

(1) โครงการสงเสริมกิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นคาดําเนินโครงการสงเสริมกิจกรรมวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา เชน วันวิสาขบูชา วันออกพรรษา ฯลฯ
-  ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้
จายในการจัดงาน 
การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการแขงขันกีฬา
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5547 
ลงวันที่ 28 กันยายน 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 4657
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม 
(พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 134 ลําดับที่ 5

(2) โครงการบุญผะเหวด(พระเวสฯ) จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อใช้จายตามโครงการบุญเผวด(พระเวสฯ) รวมกับ
ประชาชน เป็นการสงเสริมและสืบสาน อนุรักษ์วัฒนธรรมและ
ประเพณีของท้องถิ่น
ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้
จายในการจัดงาน 
การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการแขงขันกีฬา
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5547 
ลงวันที่ 28 กันยายน 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 4657
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
- เป็นไปตามแผนพํฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม 
(พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 134 ลําดับที่ 5
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(3) โครงการจัดงานบุญบั้งไฟ จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อใช้จายตามโครงการจัดงานบุญบั้งไฟ
รวมกับประชาชน เป็นการสงเสริมและสืบสาน อนุรักษ์วัฒนธรรม
และประเพณีของท้องถิ่น
-ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้
จายในการจัดงาน 
การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการแขงขันกีฬา
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5547 
ลงวันที่ 28 กันยายน 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 4657
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม 
(พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 133 ลําดับที่ 2

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

(1) อุดหนุนอําเภอนากลาง ตามโครงการงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี  
งานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสสําคัญ

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่ออุดหนุนอําเภอนากลางตามโครงการงานพระราชพิธี งานรัฐ
พิธี งานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสสําคัญ   
- ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม 
(พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 135 ลําดับที่ 12
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง รวม 8,913,280 บาท

งบบุคลากร รวม 3,209,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,209,520 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,779,360 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นเงินเดือนให้พนักงานเทศบาลสามัญ พร้อมทั้งเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ตามตําแหนงและอัตราที่ 
ก.ท. กําหนด โดยคํานวณตั้งจายไว้ไมเกิน 12 เดือน ดังนี้
- ตําแหนง ผู้อํานวยการกองชาง 
(นักบริหารงานชาง อํานวยการท้องถิ่น)  
- ตําแหนง หัวหน้าฝ่ายการโยธา
(นักบริหารงานชาง อํานวยการท้องถิ่น)  
- ตําแหนง นายชางโยธา    
- ตําแหนง นายชางโยธา       
- ตําแหนง นายชางไฟฟ้า    
- และตําแหนงอื่นๆ หรือตามการปรับปรุงระดับตําแหนงหรือการ
ปรับปรุงแผนอัตรากําลัง
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542
- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นเงินประจําตําแหนงผู้อํานวยการกองชาง ประเภท
อํานวยการท้องถิ่น ตามกฎหมายวาด้วยเงินเดือนและเงินประจํา
ตําแหนงตามบัญชีเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนท้องถิ่น
- เงินประจําตําแหนงหัวหน้าฝ่ายการโยธา
- และเงินประจําตําแหนงตําแหนงอื่น ที่มีระเบียบหรือกฎหมาย
กําหนดให้ได้รับเงินประจําตําแหนง
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542
- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,208,160 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้าง ตามอัตราที่กําหนด
โดยคํานวณตั้งจายไว้ไมเกิน 12 เดือน ตามประกาศ ก.ท. เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างฯ ดังนี้  
- ตําแหนง ผู้ชวยนายชางไฟฟ้า (พนักงานจ้างตามภารกิจ)  
- ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)  
- ตําแหนง ผู้ชวยชางทุกประเภท (พนักงานจ้างตามภารกิจ)  
- ตําแหนง ผู้ชวยชางทุกประเภท (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
- ตําแหนง พนักงานขับเครื่องกลขนาดเบา 
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)
- ตําแหนง พนักงานจ้างทั่วไป (จํานวน 5 อัตรา)  
- และตําแหนงอื่นๆ ตามการปรับปรุงแผนอัตรากําลัง
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542
- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 162,000 บาท

- เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างเทศบาลตําบลนา
หนองทุม ตามประกาศ ก.ท. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์การให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542
- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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งบดําเนินงาน รวม 1,059,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 142,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการการซื้อหรือ
จ้าง (กรรมการ ชางผู้คุมงาน ฯลฯ)ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ได้กําหนดให้บุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิด
ชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐได้รับคาตอบ
แทนตามที่กระทรวงการคลังกําหนด
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2850 
ลงวันที่ 12 กันยายน 2561
- หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด 
ที่ กค 0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของข้า
ราชการ พนักงานสวนท้องถิ่นของเทศบาลตําบลนาหนองทุมที่ได้
รับคําสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ดําเนินการตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินคาตอบแทน
นอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

คาเชาบ้าน จํานวน 72,000 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นคาเชาบ้านของพนักงานเทศบาล
ตําบลนาหนองทุม สําหรับผู้มีสิทธิ์ได้รับคาเชาบ้าน
ตามหลักเกณฑ์แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
หรือมีการแก้ไขครั้งลาสุดในปีงบประมาณปัจจุบัน
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร เงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น ดําเนิน
การตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563

ค่าใช้สอย รวม 597,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

(1) คาจัดทําเอกสาร  คาเย็บหนังสือ  คาเข้าเลม   คาถายเอกสาร 
ฯลฯ

จํานวน 5,000 บาท

 เพื่อใช้จายเป็นคาจัดทําเอกสาร คาเย็บหนังสือ คาเข้าเลม คาถาย
เอกสาร แผนพัฒนาตําบล เทศบัญญัติงบประมาณ เทศบัญญัติ
ตางๆ รายงานการประชุม เอกสารคูมือการปฏิบัติงาน รายงาน
ทางการเงินและเอกสารอื่นที่ต้องทําเป็นเลม ฯลฯ ดําเนินการตาม
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560
- ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

(2) คาจ้างเหมาบุคคลทั่วไป ให้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายหรือ
งานตางๆ

จํานวน 432,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกให้ปฏิบัติหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย
- ดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
พ.ศ. 2560
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 
ลงวันที่ 27 เมษายน 2565
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 4657
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

(1)  คาเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักรแกข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ฯลฯ โดย
มีคาใช้จายประกอบด้วยคาเชาที่พักระหวางเดินทาง คาเบี้ย
เลี้ยง คาเดินทาง คาพาหนะ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 หรือแก้ไขจนถึงปีปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม 
(พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 130 ลําดับที่ 11

(2) คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นคาธรรมเนียม คาลงทะเบียน
การฝึกอบรมสัมมนาตางๆ ของคณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ฯลฯ 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557 หรือที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปีปัจจุบัน
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 
ลงวันที่ 27 เมษายน 2565
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 4657
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน
ตางๆ ที่ชํารุดเสียหายให้อยูในสภาพดีและสามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ ดําเนินการตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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ค่าวัสดุ รวม 320,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นคาวัสดุสํานักงาน กระดาษ  ดินสอ 
ตรายาง แฟ้ม ฯลฯ ดําเนินการตาม
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 
ลงวันที่ 27 เมษายน 2565
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 4657
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
อาทิ หลอดไฟฟ้า ฟิวส์ สวิตซ์ สายไฟ ฯลฯ
ดําเนินการตาม
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 
ลงวันที่ 27 เมษายน 2565
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 4657
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
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วัสดุกอสร้าง จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสร้างหรือวัสดุอื่น อันมีลักษณะเกี่ยวเนื่อง
ประกอบกันสําหรับการประกอบ ดัดแปลง ตอเติม บํารุงรักษา
หรือซอมแซมทรัพย์สินและครุภัณฑ์ ฯ
ดําเนินการตาม
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 
ลงวันที่ 27 เมษายน 2565
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 4657
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นของยานพาหนะและ
ขนสง รวมทั้งเครื่องมือ เครื่องใช้ที่ต้องใช้น้ํามันเป็นเชื้อเพลิงและ
หลอลื่น ดําเนินการตาม
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 
ลงวันที่ 27 เมษายน 2565
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 4657
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
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วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องแตงกาย เครื่องแบบ/ชุดปฏิบัติงาน 
ถุงเท้า ถุงมือ หมวก ชุด PPE ฯลฯ สําหรับบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
ด้านสาธารณสุข
- ดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นคาวัสดุที่ใช้ในการที่เกี่ยวข้องกับ
คอมพิวเตอร์ เชน หมึกเครื่องพิมพ์ อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล เมาส์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ ดําเนินการตาม
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 
ลงวันที่ 27 เมษายน 2565
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 4657
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
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งบลงทุน รวม 4,644,760 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 148,690 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

(1)  โต๊ะ เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 9,500 บาท

-เพื่อใช้จายเป็นคาจัดซื้อ  โต๊ะ เก้าอี้สํานักงาน
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไมมีกําหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
และมีความจจําเป็นต้องจัดซื้อตามราคาที่เคยจัดซื้อในท้องถิ่น
โดยประหยัดหรือหากมีการกําหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
ขึ้นภายหลังให้จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 4657 
ลงวันที่ 30  มิถุนายน 2565

(2) เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 12,000 btu จํานวน 18,500 บาท

-เพื่อใช้จายเป็นคาจัดซื้อ เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง 
(ระบบ Inverter) ขนาด 12,000 บีทียู  
รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์สํานักงบประมาณฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 4657 
ลงวันที่ 30  มิถุนายน 2565
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ครุภัณฑ์การเกษตร

(1) เครื่องสูบน้ําไดไว จํานวน 2,250 บาท

-เพื่อใช้จายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสูบน้ําไดไว
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไมมีกําหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
และมีความจจําเป็นต้องจัดซื้อตามราคาที่เคยจัดซื้อในท้องถิ่น
โดยประหยัดหรือหากมีการกําหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
ขึ้นภายหลังให้จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 4657 
ลงวันที่ 30  มิถุนายน 2565
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม 
(พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 3 หน้าที่ 95 ลําดับที่ 23

(2) เครืองสูบน้ําดูดโคลน จํานวน 8,750 บาท

-เพื่อใช้จายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสูบน้ําไดไว
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไมมีกําหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
และมีความจจําเป็นต้องจัดซื้อตามราคาที่เคยจัดซื้อในท้องถิ่น
โดยประหยัดหรือหากมีการกําหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
ขึ้นภายหลังให้จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 4657 
ลงวันที่ 30  มิถุนายน 2565
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม 
(พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 3 หน้าที่ 95 ลําดับที่ 24
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ครุภัณฑ์กอสร้าง

(1) เครื่องสกัดคอนกรีต จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อใช้จายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรีต
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไมมีกําหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
และมีความจจําเป็นต้องจัดซื้อตามราคาที่เคยจัดซื้อในท้องถิ่น
โดยประหยัดหรือหากมีการกําหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
ขึ้นภายหลังให้จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 4657 
ลงวันที่ 30  มิถุนายน 2565
 เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม 
(พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 3 หน้าที่ 96 ลําดับที่ 29

ครุภัณฑ์โรงงาน

(1) เครื่องคอริ่ง จํานวน 16,000 บาท

-เพื่อใช้จายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอริ่ง
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไมมีกําหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
และมีความจจําเป็นต้องจัดซื้อตามราคาที่เคยจัดซื้อในท้องถิ่น
โดยประหยัดหรือหากมีการกําหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
ขึ้นภายหลังให้จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 4657 
ลงวันที่ 30  มิถุนายน 2565
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม 
(พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 3 หน้าที่ 97 ลําดับที่ 38
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(2) เครื่องเชื่อมโลหะ จํานวน 2,990 บาท

-เพื่อใช้จายเป็นคาจัดซื้อเครื่องเชื่อมโลหะ
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไมมีกําหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
และมีความจจําเป็นต้องจัดซื้อตามราคาที่เคยจัดซื้อในท้องถิ่น
โดยประหยัดหรือหากมีการกําหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
ขึ้นภายหลังให้จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 4657 
ลงวันที่ 30  มิถุนายน 2565
 เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม 
(พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 3 หน้าที่ 96 ลําดับที่ 32

(3) สวานไฟฟ้า จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อใช้จายเป็นคาจัดซื้อสวานไฟฟ้า
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไมมีกําหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
และมีความจจําเป็นต้องจัดซื้อตามราคาที่เคยจัดซื้อในท้องถิ่น
โดยประหยัดหรือหากมีการกําหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
ขึ้นภายหลังให้จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 4657 
ลงวันที่ 30  มิถุนายน 2565
 เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม 
(พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 3 หน้าที่ 97 ลําดับที่ 37

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อใช้จายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวล
ผลแบบที่ 2
(จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) 
มีคุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พอสังเขปดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 8 แกน
หลัก (8 core) และ 
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16 แกนเสมือน (16 Thread)และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณ
นาฬิกาได้
ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผล
สูง (Turbo Boost หรือ Max Boost)
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมน้อยกวา 4.3 GHz 
จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ 
(Level) เดียวกันขนาดไมน้อยกวา 8 MB
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวย
ความจําขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics
Processing Unit ที่สามารถใช้หนวยความจําหลักในการแสดง
ภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ
3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไมน้อยกวา 2 GB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา 8 GB
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 2 TB ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 4657 
ลงวันที่ 30  มิถุนายน 2565

(2)เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จํานวน 5,700 บาท

วันที่พิมพ์ : 5/9/2565  14:12:48 หน้า : 114/126



-เพื่อใช้จายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA
มีคุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พอสังเขปดังนี้
- มีกําลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไมน้อยกวา 1 kVA (600 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15 นาที
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 4657 
ลงวันที่ 30  มิถุนายน 2565

(3) เครื่องพิมพ์ Multifuntion หรือ LED ขาวดํา จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อใช้จายเป็นคาจัดซื้อเครื่องเครื่องพิมพ์ Multifuntion 
หรือ LED ขาวดํา
มีคุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พอสังเขปดังนี้
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner 
และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไมน้อยกวา 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์สําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 28 หน้า
ตอนาที (ppm)
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมน้อยกวา 256 MB
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมน้อย
กวา 1,200x1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถายสําเนาเอกสารได้
ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 4657 
ลงวันที่ 30  มิถุนายน 2565
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

(1) คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ กรณีซอม
แซมบํารุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง  หรือเครื่องจักรกล
ขนาดใหญ  และการซอมแซมนั้นกระทบตอโครงสร้างหลักหรือ
กระทําตอโครงสร้างหลัก เชน ซอมเครื่องยนต์ ซอมคัทซี ฯลฯ
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 4657
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม(พ.ศ. 2566 -
 2570) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 3 หน้าที่ 97 ลําดับที่ 43

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 4,496,070 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

(1) โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้าน
นางดอกไม้-บ้านนายบี-บ้านนายบุญศรี)หมูที่ 2  บ้านทุงโพธิ์

จํานวน 380,000 บาท

- เพื่อใช้จายตามโครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สาย
บ้านนางดอกไม้-บ้านนายบี-บ้านนายบุญศรี)หมูที่ 2 บ้านทุง
โพธิ์ กว้าง 4.00 ยาว 170.00 หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อย
กวา 680 ตารางเมตร
- รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลนาหนองทุมกําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 หรือที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปีปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม
(พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 3 หน้าที่ 57 ลําดับที่ 9 
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(2)โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 7 บ้านโนนสูง  
(สายทางบ้านโนนสูง - บ้านยางชุม)

จํานวน 380,000 บาท

- เพื่อใช้จายตามโครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู
ที่ 7 บ้านโนนสูง (สายทางบ้านโนนสูง - บ้านยางชุม) กว้าง 4.00
 ยาว 170.00 หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 680 ตาราง
เมตร
 รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลนาหนองทุมกําหนด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 หรือที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปีปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม
(พ.ศ. 256 - 2570) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 3 หน้าที่ 65 ลําดับที่ 50 

(3) โครงการกอสร้างถนนลาดยางทับคอนกรีตในหมูบ้าน หมูที่ 3 จํานวน 246,000 บาท

- เพื่อใช้จายตามโครงการกอสร้างถนนลาดยางทับคอนกรีตในหมู
บ้าน หมูที่ 3  บ้านนาหนองทุม สายจากศาลาประชาคม - บ้าน
นายสุบิน สร้อยกุดเรือ ระยะทางดําเนินการ 0.004 X 0.167
 กิโลเมตร
- รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลนาหนองทุมกําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปีปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม
(พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 3 หน้าที่ 58 ลําดับที่ 11 

(4)โครงการกอสร้างถนนลาดยางทับคอนกรีตในหมูบ้าน หมูที่ 5 จํานวน 229,000 บาท

- เพื่อใช้จายตามโครงการกอสร้างถนนลาดยางทับคอนกรีตในหมู
บ้าน หมูที่ 5 บ้านอาบช้าง สายบ้านนางเพ็ง- บ้านนางเสงี่ยม 
- รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลนาหนองทุมกําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปีปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม
(พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 3 หน้าที่ 62 ลําดับที่ 33 
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(5) โครงการกอสร้างถนนลาดยางทับคอนกรีต (สายข้างศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ถึงเขต เทศบาลตําบลกุดดินจี)

จํานวน 229,000 บาท

- เพื่อใช้จายตามโครงการกอสร้างถนนลาดยางทับคอนกรีต (สาย
ข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ถึงเขต เทศบาลตําบลกุดดินจี) หมูที่ 9
 บ้านศรีทองพัฒนา ระยะทางดํานินการ 0.004 X 0.155
 กิโลเมตร
- รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลนาหนองทุมกําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปีปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม
(พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 3 หน้าที่ 67 ลําดับที่ 60 

(6) โครงการกอสร้างถนนลาดยางทับคอนกรีตในหมูบ้าน หมูที่ 13 จํานวน 380,000 บาท

- เพื่อใช้จายตามโครงการกอสร้างถนนลาดยางทับคอนกรีตในหมู
บ้าน หมูที่ 13  บ้านภูดินทอง ระยะทางดําเนิน
การ  0.004 x  0.260 กิโลเมตร
- รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลนาหนองทุมกําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปีปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม
(พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 3 หน้าที่ 72 ลําดับที่ 85

(7) โครงการกอสร้างถนนลาดยางทับคอนกรีต (สายศาลากลางบ้าน - 
หน้าบ้านแมหลอด วงศ์คําจันทร์)

จํานวน 69,000 บาท

- เพื่อใช้จายตามโครงการกอสร้างถนนลาดยางทับคอนกรีต (สาย
ศาลากลางบ้าน - หน้าบ้านแมหลอด วงศ์คําจันทร์) หมูที่ 16 บ้าน
หมานเหนือ  ระยะทางดําเนินการ 0.004 x 0.048 กิโลเมตร 
- รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลนาหนองทุมกําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปีปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม
(พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 3 หน้าที่ 86 ลําดับ
ที่ 153 
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(8) โครงการวางทอระบายน้ําพร้อมบอพัก  (สายบ้านนายสมพร - 
บ้านนายสมัย)หมูที่ 6 บ้านทรายอุดม

จํานวน 280,000 บาท

- เพื่อใช้จายตามโครงการวางทอระบายน้ําพร้อมบอพัก (สายบ้าน
นายสมพร - บ้านนายสมัย)หมูที่ 6 บ้านทรายอุดม ขนาดกว้างไม
น้อยกวา 0.40 เมตร ยาวไมน้อยกวา 30.00 เมตร พร้อมบอพัก
จํานวน 10 บอ และวางทอระบายน้ําฯ
- รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลนาหนองทุมกําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 หรือที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปีปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม
(พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 3 หน้าที่ 28 ลําดับที่ 9 

(9) โครงการวางทอระบายน้ําพร้อมบอพัก (สายบ้านนางทองขาน - 
แยกรอบหมูบ้าน)หมูที่ 16  บ้านหมานเหนือ

จํานวน 193,000 บาท

- เพื่อใช้จายตามโครงการวางทอระบายน้ําพร้อมบอพัก (สายบ้าน
นางทองขาน - แยกรอบหมูบ้าน)หมูที่ 16 บ้านหมานเหนือ ขนาด
กว้างไมน้อยกวา 0.40 เมตร ยาวไมน้อยกวา 94.00 เมตร พร้อม
บอพักจํานวน 4 บอฯ
- รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลนาหนองทุมกําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปีปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม
(พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 3 หน้าที่ 35 ลําดับที่ 41 

.(10) โครงการวางทอระบายน้ําพร้อมบอพัก  (สายบ้านนายณรินทร์ 
วงประพันธ์ - บ้านนายทวี  นามมนตรี) หมูที่ 19 บ้านอาบช้างเหนือ

จํานวน 135,800 บาท

- เพื่อใช้จายตามโครงการวางทอระบายน้ําพร้อมบอพัก  (สาย
บ้านนายณรินทร์ วงประพันธ์ - บ้านนายทวี นามมนตรี) หมูที่ 19
 บ้านอาบช้างเหนือ ขนาดกว้างไมน้อยกวา 0.40 เมตร ยาวไม
น้อยกวา 54.00 เมตร พร้อมบอพักจํานวน 4 บอฯ
- รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลนาหนองทุมกําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปีปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม
(พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 3 หน้าที่ 35 ลําดับที่ 45

วันที่พิมพ์ : 5/9/2565  14:12:48 หน้า : 119/126



.(11) โครงการวางทอระบายน้ําพร้อมบอพัก (สายบ้านนางหนู เล
แก้ว - นานางทองสุข ตระนัยศรี) หมูที่ 19 บ้านอาบช้างเหนือ

จํานวน 244,300 บาท

- เพื่อใช้จายตามโครงการวางทอระบายน้ําพร้อมบอพัก (สายบ้าน
นางหนู เลแก้ว - นานางทองสุข ตระนัยศรี) หมูที่ 19 บ้านอาบ
ช้างเหนือ ขนาดกว้างไมน้อยกวา 0.40 เมตร ยาวไมน้อย
กวา 96.00 เมตร พร้อมบอพักจํานวน 8 บอฯ
- รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลนาหนองทุมกําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปีปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม
(พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 3 หน้าที่ 36 ลําดับที่ 47 

.(12) โครงการกอสร้างศาลาเอนกประสงค์ จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อใช้จายตามโครงการกอสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมูที่ 8
 บ้านหมาน
- รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลนาหนองทุมกําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปีปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม
(พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 3 หน้าที่ 66 ลําดับที่ 54 

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

(1) โครงการกอสร้างหอถังประปาและวางทอเมนประปา หมูที่ 4 จํานวน 400,000 บาท

- เพื่อใช้จายตามโครงการกอสร้างหอถังประปาและวางทอเมน
ประปา หมูที่ 4 บ้านหนองแต้
- รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลนาหนองทุม
กําหนด(แบบของกรมโยธาธิการ)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปีปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม
(พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 3 หน้าที่ 60 ลําดับที่ 23 
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คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

(1) โครงการปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหินคลุก หมูที่ 6  (สายทางนา
นางรุง - นานางสุภาพ)

จํานวน 99,870 บาท

- เพื่อใช้จายตามโครงการปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหินคลุก หมูที่ 6
 (สายทางนานางรุง - นานางสุภาพ) บ้านทรายอุดม ระยะทาง
ดําเนินการ กว้าง 3.50 เมตร ยาวรวม 1,000 เมตร
- รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลนาหนองทุมกําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปีปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม
(พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 3 หน้าที่ 64 ลําดับที่ 41 

(2) โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังด้วยหินคลุก (สายนานาง
สมร คําหวาน ถึง ทางแยกบ้านโนนสูง)

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อใช้จายตามโครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังด้วยหิน
คลุก (สายนานางสมร คําหวาน ถึง ทางแยกบ้านโนนสูง) หมูที่ 14
 บ้านหนองแต้เหนือ ระยะทางดําเนินการ กว้าง 4 เมตร ยาว
รวม 900 เมตร
- รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลนาหนองทุมกําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปีปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม
(พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 3 หน้าที่ 76 ลําดับ
ที่ 104 
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(3) โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังด้วยหินคลุก(สายแยกนา
นายม้วน สมศรีแสง ถึง นานางคําปัน สายเสมา)

จํานวน 183,900 บาท

- เพื่อใช้จายตามโครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังด้วยหิน
คลุก(สายแยกนานายม้วน สมศรีแสง ถึง นานางคําปัน สาย
เสมา) หมูที่ 14 บ้านหนองแต้เหนือ ระยะทางดําเนินการ กว้าง 4
 เมตร ยาวรวม 2,000 เมตร
- รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลนาหนองทุมกําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปีปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม
(พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 3 หน้าที่ 76 ลําดับ
ที่ 103 

(4) โครงการปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหินคลุก (สายมิยาซาวา บ้าน
หมานเหนือ - บ้านทรายอุดม )

จํานวน 118,200 บาท

- เพื่อใช้จายตามโครงการปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหินคลุก  (สาย
มิยาซาวา บ้านหมานเหนือ - บ้านทรายอุดม ) หมูที่ 16 บ้าน
หมานเหนือ ระยะทางดําเนินการ กว้าง 4 เมตร ยาวรวม 2,200
 เมตร
- รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลนาหนองทุมกําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปีปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม
(พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 3 หน้าที่ 86 ลําดับ
ที่ 155
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(5) โครงการปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหินคลุก หมูที่ 3 บ้านนาหนอง
ทุม (สายบ้านนางเกศร แสงธิ  -หน้าบ้านนายสุบิน สรัอยกุดเรือ )

จํานวน 48,000 บาท

- เพื่อใช้จายตามโครงการปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหินคลุก หมูที่ 3
 บ้านนาหนองทุม (สายบ้านนางเกศร แสงธิ -หน้าบ้านนายสุ
บิน สรัอยกุดเรือ ) ระยะทางดําเนินการ กว้าง 4 เมตร ยาว
รวม 250 เมตร
- รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลนาหนองทุมกําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปีปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม
(พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 3 หน้าที่ 90 ลําดับ
ที่ 173 

(6) โครงการปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหินคลุก หมูที่ 3 บ้านนาหนอง
ทุม (สายบ้านนาหนองทุม -บ้านขอบเหล็ก )

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อใช้จายตามโครงการปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหินคลุก หมูที่ 3
 บ้านนาหนองทุม (สายบ้านนาหนองทุม -บ้านขอบเหล็ก )ระยะ
ทางดําเนินการ กว้าง 4 เมตร ยาวรวม 1,000 เมตร
- รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลนาหนองทุมกําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปีปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม
(พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 3 หน้าที่ 90 ลําดับ
ที่ 174 
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คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

(1) คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K) จํานวน 180,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K) ในการ
ดําเนินการกอสร้างสิ่งสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณูปการ เชน คา
กอสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างตางๆ และคาปรับปรุงที่ดินและสิ่ง
กอสร้างเกี่ยวกับการคํานวณเงินเพิ่มและการอนุมัติจายเงินเพิ่มแก
ผู้รับจ้างของหนวยงานในฐานะคูสัญญาจ้าง ดําเนินการตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1837
 ลงวันที่ 11 กันยายน 2560
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 2147
 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2561
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

แผนงานการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 121,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 121,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 121,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

(1) คาใช้จายในการรางวัดที่สาธารณะ จํานวน 16,000 บาท

 -  เพื่อใช้จายในการรางวัดที่ดินสาธารณะ   
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการดูแลรักษาและ
คุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติ   
   ของแผนดินสําหรับพลเมืองใช้รวมกัน พ.ศ. 2553   
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

(1) โครงการปลูกป่าชุมชน เทศบาลตําบลนาหนองทุม จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายตามโครงการปลูกป่าชุมชนเทศบาลตําบลนาหนอง
ทุม เพื่อจัดกิจกรรมปลูกป่าชุมชนเพื่อบํารุงรักษาป่าชุมชนให้มี
พื้นที่ป่าเพิ่มมากขึ้น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2565
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม 
(พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 99 ลําดับที่ 1

(2) โครงการสงเสริมการบริหารจัดการน้ํา จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการบริหารจัดการน้ําของเทศบาล
ตําบลนาหนองทุม
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 หรือฉบับแก้ไขเพิ่มเติมลาสุด
- หนังสือจังหวัดหนองบัวลําภู ที่ นภ 0023.3/ว 10421 
ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2564
 เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาหนองทุม 
(พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 99 ลําดับที่ 2 
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แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 15,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 15,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 15,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

(1) คาจ้างเหมาบริการตรวจสอบคุณภาพน้ํา จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นคาจ้างเหมาบริการ ซึ่งเป็นการจ้างให้ผู้รับจ้าง
ดําเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ํา (ทั้งนี้ เป็นการจ้างให้ผู้รับจ้างทํา
การอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งมิใชเป็นการประกอบ ดัดแปลง ครุภัณฑ์
หรือสิ่งกอสร้าง และอยูในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง)
- ดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4759 ลงวันที่ 19
 สิงหาคม 2564
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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