
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลหนองแคน

อําเภอดงหลวง   จังหวัดมุกดาหาร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 40,057,330 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 8,810,932 บาท
งบกลาง รวม 8,810,932 บาท

งบกลาง รวม 8,810,932 บาท
คาชําระหนี้เงินกู จํานวน 256,000 บาท

เพื่อจายเปนคาชําระเงินตนธนาคารกรุงไทย สาขามุกดาหาร ตาม
สัญญาเงินกู(ประจํา) สัญญาลงวันที่ 17 มีนาคม 2557 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน  การ
เบิกเงิน จายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แกไขเพิ่มเติม
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงบกลาง (งบกลาง)

คาชําระดอกเบี้ย จํานวน 69,300 บาท

เพื่อจายเปนคาชําระคาดอกเบี้ยเงินกูของธนาคารกรุงไทย
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน  การ
เบิกเงิน จายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แกไขเพิ่มเติม
 ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง
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เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเปนคาสมทบเขากองทุนประกันสังคม ใหแกพนักงานจาง
ในสังกัดของเทศบาลเพื่อเปนสวัสดิการ โดยคํานวณอัตราสมทบ
จากฐานคาจางพนักงานและเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจางทุก
หนวยงานเทศบาล ในอัตรารอยละ 5 และสมทบในอัตรารอย
ละ 5 ของฐานคาจางพนักงานจางและเพิ่มตางของพนักงานจาง
สังกัดสถานศึกษาเทศบาล ฯลฯ 
-เปนไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และที่แกไข
เพิ่มเติม
-พระราชบัญญัติเงินทดแทน(ฉบับที่2) พ.ศ. 2561
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว4172
 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1620 ลงวันที่ 22 เมษายน 2562
 ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานงบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาสมทบเขากองทุนเงินทดแทนเปนรายปอัตรารอย
ละ 0.2 ของคาจางโดยประมาณทั้งป
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
หนังสือสํานักงานประกันสังคม ดวนที่สุด ที่ รง 0625/ว 5344
 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2561 เรื่อ การบังคับใชพระราชบัญญัติเงิน
ทดแทน (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2561  ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน
แผนงานงบกลาง 
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เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 5,828,800 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายสําหรับสนับสนุนการสรางหลักประกันราย
ไดใหแกผูสูงอายุตําบลหนองแคน ประกอบดวย
 ผูสูงอายุรายเดิม และรายใหมตามประมาณการผูสูงอายุราย
ใหม ที่ลงทะเบียนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลัก
เกณฑ์การจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2562 และที่แกไขเพิ่มเติม
-หนังสือดวนที่สุด ที่มท 0810.6/ว1430 
ลงวันที่ 6 กรกฏาคม 2564 เรื่องการซักซอมการตั้งงบประมาณ
รายจายประจําป 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับ
โครงการเสริมสรางสวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการและ
ทุพพลภาพ  โครงการสนับสนุนการจัดสวัดิการทางสังคมแกผูดอย
โอกาสทางสังคม และโครงการสรางหลักประกันสุขภาพแกผูสูง
อายุ
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (2561 - 2565)
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบ
กลาง

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 1,406,400 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายสําหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมแกผู
พิการหรือทุพพลภาพตําบลหนองแคน 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑ์การจาย
เงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2553
 และที่แกไขเพิ่มเติม
-หนังสือดวนที่สุด ที่มท 0810.6/ว1430 
ลงวันที่ 6 กรกฏาคม 2564 เรื่องการซักซอมการตั้งงบประมาณ
รายจายประจําป 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับ
โครงการเสริมสรางสวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการและ
ทุพพลภาพ  โครงการสนับสนุนการจัดสวัดิการทางสังคมแกผูดอย
โอกาสทางสังคม และโครงการสรางหลักประกันสุขภาพแกผูสูง
อายุ
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
  (พ.ศ.2561 - 2565)
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบ
กลาง
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เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเปนคาสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผูป่วยเอดส์ที่แพทย์รับรอง
และวินิจฉัยแลวและมีความเปนอยูยากจนหรือถูกทอดทิ้งขาดผู
อุปการะดูแล ไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได ประกอบ
ดวย
- ผูป่วยเอดส์รายเดิม จํานวน 10 ราย เปนเงิน 5,000 บาทตอ
เดือน เปนเงิน 60,000 บาท 
- ผูป่วยเอดส์รายใหมที่คาดวาจะมาขึ้นทะเบียนขอรับเงิน
สงเคราะห์ผูป่วยเอดส์ จํานวน 2 ราย เปนเงิน 1,000 บาทตอ
เดือน รวมเปนเงินทั้งสิ้น 12,000 บาท
-เปนไปตามหนังสือดวนที่สุด ที่มท 0810.6/ว1430  ลงวันที่ 6 กร
กฏาคม 2564 เรื่องการซักซอมการตั้งงบประมาณรายจาย
ประจําป 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับโครงการ
เสริมสรางสวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการและ
ทุพพลภาพ  โครงการสนับสนุนการจัดสวัดิการทางสังคมแกผูดอย
โอกาสทางสังคม และโครงการสรางหลักประกันสุขภาพแกผูสูง
อายุ
  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบ
กลาง

เงินสํารองจาย จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น  หรือ
กรณีการป้องกันและยับยั้งกอนเกิดสาธารณภัยหรือคาดวาจะเกิด
สาธารณภัย  หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดรอน
ของประชาชนสวนรวมได
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีงบประมาณของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทอถิ่นที่ มท 0808.2/ว1095
 ลว 28 พ.ค. 2564
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่มท 0808.2/ว3749 ลว
 30 มิ.ย 2564
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง

วันที่พิมพ์ : 31/8/2564  12:51:25 หนา : 4/105



รายจายตามขอผูกพัน

คําบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินบํารุงสันนิบาตแหงประเทศไทย ตั้งจายจากเงิน
รายได ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 483,432 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทอง
ถิ่น (กบท.) เพื่อชวยเหลือแกขาราชการสวนทองถิ่น เงินชวยพิเศษ
บําเหน็จตกทอด โดยเทศบาลตั้งจายในอัตรารอยละ 2 ของราย
ได (ไมรวมรายไดพันธบัตร เงินกู เงินที่มีผูอุทิศใหและเงินอุดหนุน
ทุกชนิด)
- เปนไปตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2500 และที่แกไขเพิ่มเติม
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินบําเหน็จ
บํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พศ. 2546 และที่แกไขเพิ่มเติม
- กฏกระทรวงใหหักเงินจากประมาณการรายรับในงบประมาณ
รายจายประจําป สมทบเขาเปนกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
ทองถิ่น พ.ศ. 2563
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.5/ว6038 ลง
วันที่ 7 ตุลาคม 2563
- เปนไปตามหนังสืองานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.5/ว31
 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานงบกลาง (งบกลาง)

เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่น จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทอง
ถิ่น อัตรารอยละ 50 ของงบประมาณที่ไดรับจากกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ
- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหง
ชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนใหองค์กรปกครองสวนทองถิ่น
ดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ทองถิ่น หรือพื้นที่ พ.ศ. 2561
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงาน
งบกลาง  งานงบกลาง
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 7,672,300 บาท

งบบุคลากร รวม 5,261,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 695,520 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนของผูบริหารทองถิ่น ไดแก นายกเทศมนตรี
และรองนายกเทศมนตรี ประกอบดวย
(1) เงินเดือนนายกเทศมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
 เปนเงิน 27,600 บาท ตั้งจายไว 12 เดือน เปนเงิน 331,200
 บาท
(2) เงินเดือน รองนายกเทศมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
 จํานวน 2 คน เปนเงิน 30,360 บาท ตั้งจายไว 12 เดือน เปน
เงิน 364,320 บาท ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
 เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน เงินคา
ตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล เลขานุการ
นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ย
ประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) 2557
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คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนประจําตําแหนงของผูบริหารทองถิ่น
ประกอบดวย นายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี
- คาตอบแทนประจําตําแหนงนายกเทศมนตรี ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ.2565 เปนเงิน 4,000 บาท ตอเดือน ตั้งจายไว 12
 เดือน เปนเงิน 48,000 บาท 
- คาตอบแทนประจําตําแหนงรองนายกเทศมนตรี จํานวน 2
 คน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปนเงิน 6,000 บาท ตั้ง
จายไว 12 เดือน เปนเงิน 72,000 บาท
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน เงินคา
ตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล เลขานุการ
นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ย
ประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) 2557 ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษของ
ผูบริหารทองถิ่น ไดแก นายกเทศมนตรี และ รองนายกเทศมนตรี
- คาตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ
. 2565 เปนเงิน 4,000 บาท ตอเดือน ตั้งจายไว 12
 เดือน เปน 48,000 บาท
- คาตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ
. 2565 จํานวน 2 คน เปนเงิน 6,000 บาท ตั้งจายไว 12
 เดือน เปนเงิน 72,000  บาท 
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน เงินคา
ตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล เลขานุการ
นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ย
ประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2557 ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป
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คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารสวนตําบล

จํานวน 198,720 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกเทศมนตรีที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี
- คาตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี ประจําปงบประมาณ พ
.ศ.2565 เปนเงิน 9,660 บาท ตอเดือน ตั้งจายไว 12 เดือน เปน
เงิน 115,920 บาท
- คาตอบแทนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ
. 2565 เปนเงิน 6,900 บาท ตอเดือน ตั้งจายไว 12 เดือน เปน
เงิน 82,800 บาท
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน เงินคา
ตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล เลขานุการ
นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ย
ประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2557 ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 1,490,400 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทน สมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 12
 คน ประกอบดวย
- คาตอบแทนประธานสภาเทศบาล ประจําปงบประมาณ พ.ศ
. 2565 เปนเงิน 15,180 บาท ตอเดือน ตั้งจายไว 12 เดือน เปน
เงิน 182,160 บาท
- คาตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล ประจําปงบประมาณ พ.ศ
. 2565 เปนเงิน 12,420 บาท ตอเดือน ตั้งจายไว 12 เดือน เปน
เงิน 149,040 บาท
- คาตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล ประจําปงบประมาณ พ.ศ
. 2565 จํานวน 10 คน เดือนละ 9,660.00 บาท ตอคนตอ
เดือน ตั้งจายไว 12 เดือน เปนเงิน 1,159,200 บาท
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน เงินคา
ตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล เลขานุการ
นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ย
ประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2557 ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,637,060 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 2,148,900 บาท

 เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานเทศบาลสํานักปลัด จํานวน 6
 อัตรา พรอมทั้งปรับปรุงเงินเดือนตามตําแหนงที่
กําหนด จํานวน 2,148,900 บาท คํานวณตั้งจายไว 12
 เดือน แยกดังนี้
1. ปลัดเทศบาล จํานวน    409,440 บาท
2. หัวหนาสํานักปลัด จํานวน 409,440 บาท
3. นักทรัพยากรบุคคลฯ จํานวน  389,280 บาท
4. นักจัดการงานทั่วไป จํานวน 355,980 บาท
5.นิติกร จํานวน 355,980 บาท 
6. เจาพนักงานธุรการ จํานวน 228,780 บาท
-เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
มุกดาหาร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6
) ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม 2559
 ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 3,720 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร. ) ใหกับ
พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิไดรับตามระเบียบ กฎหมายและคําสั่ง
ของเทศบาล
- เปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยบําเหน็จความ
ชอบคาทดแทนและการชวยเหลือเจาหนาที่และประชาชนผูปฏิบัติ
หนาที่ราชการ หรือชวยเหลือเจาหนาที่และประชาชนผูปฏิบัติ
หนาที่ราชการ หรือชวยเหลือราชการ เนื่องในการป้องกันอธิปไตย
และรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ พ.ศ.2521 แกไขเพิ่ม
เติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2534 หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่
สุด ที่ กค 0420.7/ว154 ลงวันที่ 26 เมษายน 2556 เรื่อง ซักซอม
ความเขาใจเกี่ยวกับการเบิกจายเงินเพิ่มพิเศษการสูรบ (พ.ส.ร
.) ของพนักงานเทศบาล ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป (สํานักปลัด)  

 
 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง ใหแกพนักงานเทศบาลของสํานัก
ปลัด  ที่มีสิทธิไดรับตามอัตราที่กําหนด
- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
มุกดาหาร เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขกับอัตราเงินเดือนและวิธี
การจายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) ลงวัน
ที่ 17 พฤษภาคม 2559 จํานวน 2 ตําแหนง เปนเงิน 90,000
  บาท ประกอบดวย 
1. ปลัดเทศบาลตําบลหนองแคน เดือนละ 4,000 บาท เปน
เงิน 48,000 บาท
2. หัวหนาสํานักปลัด เดือนละ 3,500 บาท เปนเงิน 42,000 บาท 
 ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงาน บริหารงานทั่ว
ไป  งานบริหารทั่วไป (สํานักปลัด)
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 346,440 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกพนักงานจาง เปนไปตามแผนอัตรา
กําลัง 3 ป  (2564 - 2566)ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่
กําหนด จํานวน 3 อัตรา  แยกดังนี้
1. พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 1 อัตรา
2. พนักงานจางทั่วไป จํานวน 2 อัตรา
 - เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
มุกดาหาร เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง พ.ศ. 2547
 แกไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557 ขอ 29 หลักเกณฑ์การ
เลื่อนคาตอบแทนประจําป ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผน
งานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  (สํานักปลัด)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ใหกับพนักงานจางของ
เทศบาล จํานวน 3 อัตรา ที่มีสิทธิไดรับตามหลักเกณฑ์และอัตราที่
กําหนดเปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดมุกดาหาร เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับ
ที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2558  ตั้งจายจากเงินราย
ได ปรากฏในแผนงาน บริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่ว
ไป  (สํานักปลัด)
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งบดําเนินงาน รวม 2,347,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 340,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น เชน
(1) คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งให
ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด
-ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561
(2) คาตอบแทนเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเลือกตั้งขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น เชน คณะกรรมการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น ประธานกรรมการ และกรรมการประจําหนวยเลือก
ตั้งอนุกรรมการหรือบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งใหชวยเหลือในการ
ปฏิบัติหนาที่ของผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น เปนตน ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว5013
 ลงวันที2่6 ส.ค 2563
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  งานบริหารทั่วไป (สํานักปลัด)
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คาเบี้ยประชุม จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเบี้ยประชุมรายครั้งในกิจการสภาเทศบาลใหแก
คณะกรรมการสามัญ และคณะกรรมการวิสามัญประจําสภา
เทศบาลที่ไดมีการประชุม ใหไดรับเงินคาเบี้ยประชุมรายครั้ง
เฉพาะครั้งที่มาประชุม ครั้งละ 250 บาทตอคน สําหรับประธาน
คณะกรรมการของแตละคณะกรรมการของแตละคณะใหไดรับ
เบี้ยประชุมเพิ่มขึ้นอีก 1ใน4 ของอัตราเบี้ยประชุมดัง
กลาว สําหรับการประชุมของแตละคณะในวันเดียวกันมากกวา 1
 ครั้ง ใหไดรับคาเบี้ยเพียงครั้งเดียว
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน เงินคา
ตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล เลขานุการ
นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ย
ประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2557
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (สํานัก
ปลัด)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการพนักงาน
เทศบาล พนักงานจางของเทศบาลตําบลหนองแคน
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2559 ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (สํานักปลัด)
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คาเชาบาน จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชา/เชาซื้อบานของพนักงานสวนทองถิ่นที่มีสิทธิได
รับตามอัตราที่กําหนด  จํานวน 5 อัตรา ประจําปงบประมาณ พ.ศ
. 2565
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และแกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ
.ศ. 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2ว 5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จายคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น และหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวของ ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานทั่วไป (สํานักปลัด)
 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล สํานักปลัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563
- ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  งานบริหารทั่วไป 
 (สํานักปลัด)

วันที่พิมพ์ : 31/8/2564  12:51:25 หนา : 15/105



ค่าใช้สอย รวม 1,350,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 900,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการดังนี้
1) งานจางบริการ  จํานวนเงิน 858,000 บาท เพื่อจายเปนคาจาง
เหมาบริการ คาจางทําความสะอาด คาจางบุคคลภายนอกทําการ
อยางใดอยางหนึ่ง กรณีเทศบาลไมสามารถดําเนินการเอง
ได เชน คาจางเครื่องจักรกล หรือ คาบริการที่จําเปนอื่น ๆ ฯลฯ
 (2) คาประชาสัมพันธ์และเผยแพร จัดทําสื่อ ป้ายประชา
สัมพันธ์ และเผยแพรงานตางๆ ของสํานักปลัดและเทศบาลตําบล
หนองแคน ฯลฯ  จํานวน 12,000 บาท 
(3) คาประกันภัยรถยนต์สวนกลาง   จํานวน 30,000 บาท 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1342
 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2564 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยคาใชจายในการจัดทําประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044
  ลงวันที่ 10 กรกฏาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการ
จางเอกชนและการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดทําประกัน
ภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
   ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการตามรายการ
ดังนี้
(1)คารับรองในการตอนรับบุคคล/คณะบุคคล จํานวนเงิน 10,000
 บาท
เพื่อจายเปนคารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล คา
เลี้ยงรับรองในการประชุมสภาฯ เชน อาหาร อาหารวาง คาเครื่อง
ดื่ม คาของขวัญหรือของที่ระลึก คาพิมพ์เอกสาร คาใชจายที่เกี่ยว
เนื่องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งบริการ ฯลฯ

(2)คาใชจายงานรัฐพิธี จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในงานรัฐพิธีของทางราชการ
กําหนด เชน เครื่องไทยธรรม ดอกไม ธูปเทียน ฯลฯ ที่จําเปนใน
งานรัฐพิธี 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  งานบริหารทั่วไป 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาชดใชคาเสียหาย  หรือคาสินไหมทดแทน จํานวน 30,000 บาท

 ืเพื่อจายเปนคาเสียหายหรือคาสินไหมทดแทนกรณีเจาหนาที่
กระทําความผิดตามประมวลกฏหมายแพงและพาณิชย์และพรบ
.ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ 2539
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  งานบริหารทั่วไป

วันที่พิมพ์ : 31/8/2564  12:51:25 หนา : 17/105



คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร คาพาหนะ คาเชา  คาที่พัก  คาบริการจอด ณ ทา
อากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ  และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน
สําหรับการเดินทางไปราชการ สําหรับผูบริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจาง ของสํานักปลัด  เจาหนาที่ทอง
ถิ่น
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  งานบริหารทั่วไป

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  งานบริหารทั่วไป
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โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตําบล
หนองแคน

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล
และนายกเทศมนตรีตําบลหนองแคนเชน คาใชจายในการจัด
ประชุมการเลือกตั้ง คาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์  คาสปอร์ต
โฆษณา คาแบบพิมพ์หรือคูมือตาง ๆ คาจัดซื้อหีบบัตร เลือก
ตั้ง และคูหาลงคะแนน คาจัดพิมพ์บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ์เลือก
ตั้ง บัญชีผูเสียสิทธิเลือกตั้ง คาวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง  คาจาง
เหมาบริการที่จําเปนสําหรับการจัดการเลือกตั้งและคาใชจาย
อื่นๆ ที่จําเปนในการดําเนินโครงการ  ฯลฯ เพื่อใหการจัดการ
เลือกตั้งบรรลุวัตถุประสงค์ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว5013 ลง
วันที่ 26 สิงหาคม 2563
  ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  งานบริหารทั่วไป
 

โครงการสงเสริมการมีสวนรวมดานการป้องกันการทุจริตในหนวย
งานภาครัฐ

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริมการมีสวนรวมดานการ
ป้องกันการทุจริตในหนวยงานภาครัฐ ประกอบดวย คาป้าย
โครงการ คาป้ายรณรงค์โครงการ คาเครื่องดื่มไมมี
แอลกอฮอล์ (น้ํา น้ําแข็ง กาแฟสําเร็จรูป) ฯลฯ 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
-ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบ
ริหารทั่ไป
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โครงการอบรมบริหารงานบุคคลพัฒนาศักยภาพผูปฏิบัติราชการดาน
กฎหมายทองถิ่น

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการอบรมบริหารงานบุคคลพัฒนา
ศักยภาพผูปฏิบัติราชการดานกฎหมายทองถิ่น ประกอบดวย คา
ป้ายโครงการ คาป้ายรณรงค์โครงการ คาเครื่องดื่มไมมี
แอลกอฮอล์ (น้ํา น้ําแข็ง กาแฟสําเร็จรูป) ฯลฯ 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
-ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบ
ริหารทั่ไป

โครงการอบรมสงเสริมคุณธรรม  จริยธรรมในการปฏิบัติราชการของ
เจาหนาที่ทองถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการอบรมสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติราชการของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น ประกอบดวย คาป้ายโครงการ คาป้ายรณรงค์โครงการ คา
เครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล์ (น้ํา น้ําแข็ง กาแฟสําเร็จรูป) ฯลฯ 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
-ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบ
ริหารทั่ไป

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพย์สินเพื่อใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ เชน เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับ
อากาศ เครื่องถายเอกสาร ฯลฯ
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น  ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน
แผนบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  
(สํานักปลัด)
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ค่าวัสดุ รวม 315,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงานโดยสภาพ จําแนก วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลืองและวัสดุอุปกรณ์ประกอบอะไหล เชน เกาอี้
พลาสติก  เครื่องตัดกระดาษ  เครื่องเย็บกระดาษ  พระพุทธ
รูป  พระบรมรูป  หนังสือ  เครื่องคิดเลข  เครื่องเจาะ
กระดาษ  พรม  แผนป้ายชื่อสํานักงาน  แผนป้ายจราจร  หรือ
แผนป้ายตาง ๆ กระดาษ  ดินสอ  ปากกา  ยางลบ  น้ํายาลบคํา
ผิด  หมึกเครื่องอัดสําเนา  สิ่งพิมพ์ที่ไดจากการซื้อหรือจาง
พิมพ์  และอื่น ๆ ในรายจายประเภทนี้ตามที่กําหนดในรูป
แบบ ระเบียบและวิธีการงบประมาณของทองถิ่น
 -เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น  ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
ตั้งจายจากเงินรายไดทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  งานบริหารทั่วไป  (สํานักปลัด)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุโดยสภาพ  จํานวนเปน วัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง  และวัสดุอุปกรณ์และ
อะไหล เชน  ไมโครโฟน  ขาตั้งไมโครโฟน หัวแรงไฟฟ้า เครื่องวัด
กระแสไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า ฟวส์ หลอด
ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า  สายไฟฟ้า  สายลําโพง  สายไมค์ สาย
อากาศ /เสาอากาศเครื่องรับวิทยุ / โทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาว
เทียม  ดอกลําโพง  แผงวงจร  ฯลฯ และอื่น ๆ ในรายจาย
ประเภทนี้ตามที่กําหนดในรูปแบบ ระเบียบ และวิธีการงบ
ประมาณของทองถิ่น
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น  ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  งานบริหารทั่วไป  (สํานักปลัด)
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัวโดยสภาพ จําแนกเปนวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง  และวัสดุอุปกรณ์และ
อะไหล เชน หมอ กระทะ มีด ถัง ถวย ชาม แกวน้ํา จานรอง ที่
นอน เตารีด เครื่องบดอาหาร หมอไฟฟ้า ถังแกส กระติกน้ํา
รอน ผงซักฟอก น้ํายาดับกลิ่น หมอน ผาปูที่นอน ผาปูโตะ น้ําจืด
ที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ และอื่น ๆ ในรายจายประเภทนี้ตามที่
กําหนดในรูปแบบระเบียบ และวิธีการงบประมาณของทองถิ่น
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น  ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  งานบริหารทั่วไป  (สํานักปลัด)

วัสดุกอสราง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุในการกอสราง  ซอมแซมปรับ
ปรุง  อาคารสํานักงาน  หรือสิ่งกอสรางที่รับผิด
ชอบ เชน ไม  ตะปู  สี  ดิน  ทราย  ไมกระดาน ปูนซีเมนต์ ฯลฯ 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น  ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  งานบริหารทั่วไป  (สํานักปลัด)
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุพาหนะและขนสง โดยสภาพ จําแนกเปนวัสดุ
คงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์และ
อะไหล เชน ไขควง ประแจ แมแรง กระจกโคง
มน ลอคเกียร์ สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวย
จราจร ยางรถยนต์ สายไมล์ ฟล์มกรองแสง น้ํามันเบรก เบาะรถ
ยนต์เครื่องยนต์(อะไหล) แบตเตอรี่ ชุดเกียร์รถยนต์ หมอน้ํา หัว
เทียน กระจกมองขางรถยนต์ ลอ เบรก กันชน รถยนต์ และอื่น ๆ 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น  ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  งานบริหารทั่วไป  (สํานักปลัด)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น โดยสภาพ จําแนกเปน
วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์และอะไหล สําหรับ
เครื่องสูบน้ํา เครื่องจักรกล รถจักรยานยนต์ รถยนต์สวนกลางที่ใช
ปฏิบัติงานในกิจการของเทศบาล และรถยนต์หนวยงาน
อื่น เทศบาลขอรับการสนับสนุนชวยเหลือการปฏิบัติงานของ
เทศบาล เชน น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันหลอลื่น น้ํามันเครื่อง สาร
หลอลื่น ถาน กาซ และอื่น ๆ 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น  ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  งานบริหารทั่วไป  (สํานักปลัด)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน แผนจัดเก็บขอมูล ผาหมึก
สําหรับเครื่องพิมพ์ และคาจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับ
การปฏิบัติงาน ฯลฯ
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น  ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  งานบริหารทั่วไป  (สํานักปลัด)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 342,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 220,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าสําหรับอาคารสํานักงาน อาคารสิ่งปลูกสราง
อื่นและทรัพย์สินอื่นที่อยูในความรับผิดชอบของเทศบาล
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 เรื่อง การ
เบิกคาใชจายที่ใหถือเปนรายจาย เมื่อไดรับใบชําระหนี้
- ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารงานทั่วไป (สํานักปลัด) 

คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบริการโทรศัพท์เทศบาลตําบลหนองแคน
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 เรื่อง การ
เบิกคาใชจายที่ใหถือเปนรายจาย เมื่อไดรับใบชําระหนี้
 ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารงานทั่วไป (สํานักปลัด) 

คาบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบริการไปรษณีย์เทศบาลตําบลหนองแคน
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 เรื่อง การ
เบิกคาใชจายที่ใหถือเปนรายจายเมื่อไดรับใบชําระหนี้
 ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารงานทั่วไป (สํานักปลัด) 
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคมเทศบาลตําบล
หนองแคน
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 เรื่อง การ
เบิกคาใชจายที่ใหถือเปนรายจายเมื่อไดรับใบชําระหนี้
- ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารงานทั่วไป (สํานักปลัด) 

งบลงทุน รวม 33,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 33,600 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์  ระดับ XGA  ขนาด 4,000 ANSI  
Lumens

จํานวน 33,600 บาท

เพื่อจายคาจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA 
ขนาด 4,000 ANSI Lumens
คุณลักษณะเฉพาะสังเขปดังนี้
1. เปนเครื่องฉายภาพเลนส์เดียว  สามารถตอกับอุปกรณ์เพื่อฉาย
ภาพจากคอมพิวเตอร์และวิดีโอ
2. ใช 3D DLP หรือ 3 LCD หรือ LCD  Panel ระบบ DLP
3. ระดับ XGA เปนระดับความละเอียดของภาพ
4. ขนาดที่กําหนดเปนขนาดคาความสองสวางขั้น
ต่ํา (ANSI Lumens)
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น  ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
ตั้งจายจากเงินรายไดทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  งานบริหารทั่วไป  (สํานักปลัด)
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งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเปนคาใชจายในการอํานวยการศูนย์
ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่นระดับอําเภอ 
ประจําปงบประมาณ 2565 อําเภอดงหลวง  จังหวัดมุกดาหาร

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเปนคาใชจายในการ
อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่นระดับอําเภอ ประจําปงบ
ประมาณ 2565 อําเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่ มท 0808.2
/ว3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2559 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  งานบริหารทั่วไป (สํานักปลัด)

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 1,213,400 บาท
งบบุคลากร รวม 689,400 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 689,400 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 647,400 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานเทศบาล  พรอมทั้งเงินปรับ
ปรุงประจําป จํานวน 2 อัตรา ดังนี้
1. เงินเดือนผูอํานวยการกองยุทธศาสตร์ จํานวน 389,280 บาท
2. เงินเดือน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จํานวน 285,120
 บาท 
- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
มุกดาหาร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขกับอัตราเงินและวิธีการ
จายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ประกาศ ณ
 วันที่ 17 มีนาคม 2559  ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงและเงินคาตอบแทนรายเดือนเทา
กับอัตราเงินประจําตําแหนง ใหแกพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิไดรับ
ตามอัตรากําหนด     
เปนไปตามคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดมุกดาหารและ
ประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2559
 ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งาน
วางแผนสถิติและวิชาการ

งบดําเนินงาน รวม 487,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563
 ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งาน
วางแผนสถิติและวิชาการ

ค่าใช้สอย รวม 422,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 350,000 บาท

งานจางบริการ จํานวนเงิน 350,000บาท 
เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ คาจางทําความสะอาด คาจาง
บุคคลภายนอกทําการอยางใดอยางหนึ่ง กรณีเทศบาลไมสามารถ
ดําเนินการเองได เชน คาจางเครื่องจักรกล หรือ คาบริการที่จํา
เปนอื่น ๆ ฯลฯ
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044
  ลงวันที่ 10 กรกฏาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการ
จางเอกชนและการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น
- ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งาน
วางแผนสถิติและวิชาการ
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร คาพาหนะ คาเชา  คาที่พัก  คาบริการ
จอด ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ  คาธรรมเนียมใน
การใชสนามบิน และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนสําหรับการเดินทาง
ไปราชการ  พนักงานเทศบาล ลูกจาง ของกองยุทธศาสตร์และงบ
ประมาณ 
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายสําหรับลงทะเบียนในการฝึกอบรม
ของ  พนักงานเทศบาล ลูกจาง ของกองยุทธศาสตร์และงบ
ประมาณ 
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ

โครงการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่น จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผน
พัฒนาทองถิ่น เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการ  เชน ป้าย
โครงการ  วัสดุอุปกรณ์สําหรับโครงการ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินราย
ไดปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคําบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพย์สินเพื่อใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ เชน เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับ
อากาศ เครื่องถายเอกสาร ฯลฯ
-เปนไปตามอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2552 ฉบับที่ 13 ขอ 67
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น  ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน
แผนบริหารงานทั่วไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ

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

เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงานโดยสภาพ จําแนกเปน วัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุอุปกรณ์ประกอบอะไหล เชน เกาอี้
พลาสติก เครื่องตัดกระดาษ เครื่องตัดเย็บกระดาษ พระพุทธ
รูป พระบรมรูป หนังสือ เครื่องคิดเลข เครื่องเจาะ
กระดาษ พรม แผนป้ายชื่อสํานักงาน แผนป้าย จราจร หรือแผน
ป้ายตาง ๆ กระดาษ ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด หมึก
เครื่องอัดสําเนา สิ่งพิมพ์ที่ไดจาการซื้อหรือจางพิมพ์ และอื่น ๆใน
รายจายประเภทนี้ตามที่กําหนดในรูปแบบ ระเบียบและวิธีการงบ
ประมาณของทองถิ่น
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวาง
แผนสถิติและวิชาการ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน แผนจัดเก็บขอมูล ผาหมึก
สําหรับเครื่องพิมพ์ และคาจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับ
การปฏิบัติงาน
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณา สิ่งของที่เปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวาง
แผนสถิติและวิชาการ
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งบลงทุน รวม 37,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 37,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องพิมพ์ Multifuntion เลเซอร์หรือ LED สี จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction 
เลเซอร์ หรือ LED สี ราคา 15,000 บาท
  คุณลักษณะพื้นฐาน
-เปนอุปกรณ์ที่มีความสามารถเปน Printer,Copier 
และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไมนอยกวา 600 X  600 dpl
-มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 18
 หนาตอนาที (ppm)
-มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 256 MB
-สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา และสี) ได
-มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมนอย
กวา 1,200X1,200 dpi
-มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
-สามารถถายสําเนาเอกสารไดทั้งสีและขาวดํา
-สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา
-สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา 1 ชอง
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมนอยกวา 1
 ชอง หรือ สามารถใชงานผานเครือขายไรสาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b,11b, g, n) ได
-มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 150 แผน
-สามารถใชไดกับ A4, Letter และ Custom
ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานบริาหรทั่วไป  งานวาง
แผนสถิติและวิชาการ
       

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โนตบกสําหรับงานประมวลผล จํานวน 22,000 บาท
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เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุก สําหรับงาน
ประมวล * ราคา 22,000 บาท
     คุณลักษณะพื้นฐาน
-มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) จํานวน 1 หนวย โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยาง
หนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
-1) ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory 
รวม (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 4 MB ตองมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 2.3 GHz และมีหนวย
ประมวลดานกราฟก (Graphics Processing Unit) ไมนอย
กวา 10 แกน หรือ
-2) ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 6 MB ตองมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 1.8 GHz และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการ
ประมวลผลสูง
-มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไม
นอยกวา 8 GB 
-มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอย
กวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอย
กวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
-มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel 
และมีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง
-มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (NetWork) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง
-สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth
ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  งานวาง
แผนสถิติและวิชาการ

วันที่พิมพ์ : 31/8/2564  12:51:25 หนา : 31/105



งานบริหารงานคลัง รวม 2,136,380 บาท
งบบุคลากร รวม 1,346,380 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,346,380 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,304,380 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานเทศบาลกองคลังพรอมทั้ง
ปรับปรุงเงินเดือนตามตําแหนงที่กําหนด  จํานวน 4
 อัตรา ประกอบดวย 
1.  ผูอํานวยการกองคลัง ตั้งไว 462,240 บาท
2.  เจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน  ตั้งไว 307,860 บาท 
3.  นักวิชาการเงินและบัญชี  ตั้งไว 355,320.00 บาท 
4.  นักวิชาการจัดเก็บรายได ตั้งไว 198,960 บาท 
 - เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
มุกดาหาร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6
) ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม 2559 
- ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารงานคลัง 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงและเงินคาตอบแทนรายเดือนเทา
กับอัตราเงินประจําตําแหนง ใหแกพนักงานเทศบาล  ที่มีสิทธิได
รับตามอัตรากําหนด
เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
มุกดาหาร เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขกับอัตราเงินเดือนและวิธี
การจายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) ลงวัน
ที่ 17 พฤษภาคม 2559
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงาน บริหารงานทั่ว
ไป   (00110)  งานบริหารานคลัง (00113)
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งบดําเนินงาน รวม 790,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 245,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง คณะ
กรรมการตรวจรับพัสดุ ผูควบคุมงานกอสราง และคณะกรรมการ
อื่น ตามระเบียบวาดวยพัสดุ ที่มีหลักเกณฑ์ในการเบิกจายได ที่ได
รับการแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่ตามคําสั่งของเทศบาลตําบลหนอง
แคน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และ หนังสือสั่งการที่
เกี่ยวของกับการเบิกจายคาตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัด
จาง คณะกรรมการตรวจรับวัสดุ และผูควบคุมงานกอสราง  ตั้ง
จายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหาร
งานคลัง  
 

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการพนักงาน
เทศบาล พนักงานจางของเทศบาลตําบลหนองแคน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2559 ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป  (00110)  งานบริหารงานคลัง  (00113)

คาเชาบาน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชา/เชาซื้อบานของพนักงานเทศบาล ตามสิทธิที่
เบิกไดตามระเบียบฯ กําหนด
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2
/ว5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
เกี่ยวกับการเบิกจายคาเชาบานของราชการสวนทองถิ่น และ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ 
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110)  งานบริหารงานคลัง (00113)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563
- ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป   งานบริหารงานคลัง   (กองคลัง)

ค่าใช้สอย รวม 390,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 286,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ แยกดังนี้
(1) เพื่อจายเปนคาจัดทําสื่อ ป้ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร
ตางๆ และอื่นๆที่เกี่ยวของกับการประชาสัมพันธ์ของงานกองคลัง
และเทศบาลตําบลหนองแคน  จํานวนเงิน  10,000 บาท 
(2) เพื่อจายคาจางเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานในกอง
คลัง คาเชาทรัพย์สิน (ยกเวน คาเชาบาน) และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับราย
จายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการจํานวน 276,000 บาท
 - เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง
และบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044
  ลงวันที่ 10 กรกฏาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการ
จางเอกชนและการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น
 ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป   งานบริหารงานคลัง  
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1. คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณา

จํานวน 44,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณา คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ
 ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช
สนามบิน คาใชจายที่จําเปนอื่นๆ สําหรับการเดินทางไปราชการ
ของพนักงานเทศบาล ลูกจาง  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)  กองคลัง

2. โครงการฝึกอบรมใหความรูเกี่ยวกับการชําระภาษีใหแกผู
ประกอบการและผูมีหนาที่ตองเสียภาษี

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายตามโครงการฝึกอบรมใหความรูเกี่ยวกับการชําระภาษีให
แกผูประกอบการและผูมีหนาที่ตองเสียภาษี  ตั้งจายจากเงินราย
ได ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารงานคลัง

3. คาลงทะเบียนอบรมฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนฝึกอบรม ของพนักงาน
เทศบาล ลูกจาง กองคลัง
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)  กองคลัง
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซม ทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ที่ชํารุด
เสียหาย จําเปนตองบํารุงรักษาและซอมแซม เพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ เชน เครื่องคอมพิวเตอร์ โตะ เกาอี้ และครุภัณฑ์
อื่น ๆ ฯลฯ  เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทอง
ถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752 ลงวัน
ที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณราย
จาย ประจําป ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผน
งานบริหาร  (00110) งานทั่วไป งานบริหารงาน
คลัง  (00113) (กองคลัง)

ค่าวัสดุ รวม 130,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงานโดยสภาพ จําแนกเปน วัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุอุปกรณ์ประกอบอะไหล เชน เกาอี้
พลาสติก เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ พระพุทธรูป พระ
บรมรูป หนังสือ เครื่องคิดเลข เครื่องเจาะกระดาษ พรม แผนป้าย
ชื่อสํานักงาน แผนป้าย จราจร หรือแผนป้ายตาง ๆ
 กระดาษ ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด หมึกเครื่องอัด
สําเนา สิ่งพิมพ์ที่ไดจาการซื้อหรือจางพิมพ์ และอื่น ๆในรายจาย
ประเภทนี้ตามที่กําหนดในรูปแบบ ระเบียบและวิธีการงบ
ประมาณของทองถิ่น
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณา สิ่งของที่เปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารงานคลัง (กองคลัง)
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุพาหนะและขนสง โดยสภาพ จําแนกเปนวัสดุ
คงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์และ
อะไหล เชน ไขควง ประแจ แมแรง กระจกโคง
มน ลอคเกียร์ สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวย
จราจร ยางรถยนต์ สายไมล์ ฟล์มกรองแสง น้ํามันเบรก เบาะรถ
ยนต์เครื่องยนต์(อะไหล) แบตเตอรี่ ชุดเกียร์รถยนต์ หมอน้ํา หัว
เทียน กระจกมองขางรถยนต์ ลอ เบรก กันชน รถยนต์ และอื่น ๆ
 ในรายจายประเภทนี้ตามที่กําหนดในรูปแบบระเบียบ และวิธีการ
งบประมาณของทองถิ่น
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  งานบริหารงานคลัง

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น สําหรับรถยนต์
สวนกลางที่ใชในการปฏิบัติงานของกองคลัง เชน น้ําเชื้อ
เพลิง น้ํามันหลอลื่น น้ํามันเครื่อง สารหลอลื่น ถาน กาซ และ
อื่น ๆ ที่เบิกจายไดตามระเบียบและวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น 
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณา สิ่งของที่เปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ  ตั้งจายจากเงินราย
ได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงาน
คลัง (00113) (กองคลัง)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน แผนจัดเก็บขอมูล หมึก
สําหรับเครื่องพิมพ์ และคาจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับ
การปฏิบัติงาน ฯลฯ
 - เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณา สิ่งของที่เปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ  ตั้งจายจากเงินราย
ได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงาน
คลัง (00113) (กองคลัง)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 25,000 บาท
คาบริการไปรษณีย์ จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดสงไปรษณีย์ คาธรบัตร คาธนาณัติ คาซื้อดวง
ตราไปรษณียากร ฯลฯ สําหรับใชในกิจการของเทศบาล
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 เรื่อง การ
เบิกคาใชจายที่ใหถือเปนรายจายเมื่อไดรับใบชําระหนี้
- ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 381,320 บาท
งบบุคลากร รวม 335,320 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 335,320 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 335,320 บาท

 เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานเทศบาล ตําแหนง นักวิชาการ
ตรวจสอบภายใน จํานวน 1 อัตรา พรอมทั้งปรับปรุงเงินเดือนตาม
ตําแหนงที่กําหนด คํานวณตั้งจายไว 12 เดือน 
-เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2542
- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
 ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งาน
ควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
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งบดําเนินงาน รวม 46,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 46,000 บาท
คาเชาบาน จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชา/เชาซื้อบานของพนักงานสวนทองถิ่นที่มีสิทธิได
รับตามอัตราที่กําหนด  จํานวน 1 อัตรา ประจําปงบประมาณ พ.ศ
. 2565
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และแกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ
.ศ. 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2ว 5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จายคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น และหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวของ ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล สํานักปลัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563
- ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งาน
ควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 432,760 บาท

งบบุคลากร รวม 296,760 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 296,760 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 296,760 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานเทศบาล จํานวน 1
 อัตรา พรอมทั้งปรับปรุงเงินเดือนตามตําแหนงที่กําหนด คํานวณ
ตั้งจายไว 12 เดือน 
-เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
มุกดาหาร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6
) ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม 2559
 ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
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งบดําเนินงาน รวม 136,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 116,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายใหแกอาสาสมัครเปนคาป่วยการชดเชยการ
งานหรือเวลาที่เสียไป เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามกฎหมายวาดวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยและในการดําเนินการตามอํานาจภารกิจ
อํานาจหนาที่ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นเกี่ยวกับงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย หรือการรักษาความสงบเรียบรอยของ
ประชาชนตามกฎหมาย อาสาสมัครที่มีสิทธิ์ไดรับเงินคาใชจายเพื่อ
เปนคาป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไปเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติหนาที่ ไดแก
1.อาสาสมัครขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นแหงพื้นที่ ที่ไดรับคํา
สั่งชวยสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่จากผูบริหารทองถิ่นแหงนั้น
2.อาสาสมัครขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นแหงพื้นที่ ที่ไปสนับ
สนุนการปฏิบัติหนาที่ตามคํารองขอจากผูบริหารแหงนั้น
-เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติม
ถึง(ฉบับที1่4) พ.ศ. 2562
 - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใช
จายใหแกอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2560
- ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแหง
ชาติ วาดวยคาใชจายของ อปพร. พ.ศ. 2560
-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท.0808.2/ว7271 ลง
วันที่ 26 ธ.ค 2560
 ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภาย
ใน   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
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คาเชาบาน จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชา/เชาซื้อบานของพนักงานสวนทองถิ่นที่มีสิทธิได
รับตามอัตราที่กําหนด  จํานวน 1 อัตรา ประจําปงบประมาณ พ.ศ
. 2565
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และแกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ
.ศ. 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2ว 5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จายคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น และหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวของ ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานการรักษาความ
สงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563
 ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
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ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อใชใน
งานการบริการแพทย์ฉุกเฉิน
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 67
- เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542และแกไข
เพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551
-เปนไปตาม นส.มท 0808.2/ว1657 ลงวันที1่6 กรกฏาคม 2556
 และนส.มท.0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
-เปนไปตามพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551
-เปนไปตามประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแหงชาติ เรื่อง หลัก
เกณฑ์การสนับสนุนการดําเนินงานและบริหารจัดการระบบการ
แพทย์ฉุกเฉินทองถิ่น พ.ศ. 2553
 ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
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งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 916,400 บาท
งบดําเนินงาน รวม 916,400 บาท

ค่าใช้สอย รวม 821,400 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 650,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการตามโครงการจางเหมาบริการผู
ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องตนเทศบาลตําบลหนองแคน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
-เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่ม
ถึง(ฉบับที1่4) พ.ศ.2562 มาตรา 67
-เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และแกไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2551
-เปนไปตามพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551 
-เปนไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ
. 2550
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.3/ว2826 ลง
วันที่ 17 กันยายน 2553
-เปนไปตามประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแหงชาติ เรื่อง หลัก
เกณฑ์การสนับสนุนการดําเนินงานและบริหารจัดการระบบการ
แพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2553
- เปนไปตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ
. 2545

ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการชวยเหลือประชาชนเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณ
ภัยประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการชวยเหลือประชาชนเพื่อเยียว
ยาและฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
-เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่ม
ถึง(ฉบับที1่4) พ.ศ.2562 มาตรา 67
-เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และแกไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2551
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว7215 ลงวันที่ 6
 มิถุนายน 2559
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ
ภาย  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลปใหม 
ประจําป 2565

จํานวน 4,500 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในชวงเทศกาลปใหมประจําป 2565 ประกอบดวย คาป้าย
โครงการ คาป้ายรณรงค์โครงการ คาเครื่องดื่มไมมี
แอลกอฮอล์ (น้ํา น้ําแข็ง  ฯลฯ สําหรับไวบริการประชาชน
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0804.5/ว1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว4202 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3892 ลว 28
 มิ.ย2562
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว1123 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว694 ลงวันที่ 2 เมษายน 2564
-ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ
ภาย  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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โครงการป้องกันและลดอุบัติะเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสงกรานต์ 
ประจําป 2565

จํานวน 4,500 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในชวงเทศกาลสงกรานต์ประจําป 2565 ประกอบดวย คา
ป้ายโครงการ คาป้ายรณรงค์โครงการ คาเครื่องดื่มไมมี
แอลกอฮอล์ (น้ํา น้ําแข็ง) ฯลฯ สําหรับไวบริการประชาชน
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0804.5/ว1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว4202 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3892 ลว 28
 มิ.ย2562
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว1123 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว694 ลงวันที่ 2 เมษายน 2564
-ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ
ภาย  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจํา
เทศบาลตําบลหนองแคน

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติ
การจิตอาสาภัยพิบัติประจําเทศบาลตําบลหนองแคน ปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบดวย คาป้ายโครงการ คาป้าย
รณรงค์โครงการ คาเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล์ (น้ํา น้ําแข็ง กาแฟ
สําเร็จรูป) ฯลฯ 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว440 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563
- เปนไปตามหนังสือแจงซักซอมจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําป พ.ศ. 2565 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิ.ย 2564
-ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ
ภาย  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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โครงการอบรมการระงับอัคคีภัย ประจําปงบประมาณ 2565 จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการฝึกอบรมการระงับอัคคีภัย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบดวยคาอาหาร  คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมมนาคุณวิทยากร คาใชจายอื่นๆ ที่
จําเปนสําหรับการจัดฝึกอบรม  คาป้ายโครงการ 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 14)พ.ศ. 2562  มาตรา 67
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
-ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ
ภาย  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 

โครงการอบรมทบทวนความรูและเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการฝึกอบรมทบทวนความรูและ
เพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อปพร. ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบดวย คาป้ายโครงการ คา
อาหาร  คาอาหารวาง คาวัสดุอุปกรณ์สําหรับโครงการ 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยกิจการอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
-ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
-ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ
ภาย  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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โครงการอบรมใหความรูป้องกันและควบคุมไฟป่า ประจําป 2565 จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการอบรมใหความรูป้องกันและ
ควบคุมไฟป่า ประจําป 2565 ประกอบดวยคาอาหาร  คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาสมมนาคุณวิทยากร คาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน
สําหรับการจัดฝึกอบรม  คาป้ายโครงการ 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
-ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ
ภาย  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โครงการอบรมอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ หลักสูตรการปฐม
พยาบาลและชวยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน 40 ชั่วโมง ประจําป 
2565

จํานวน 32,400 บาท

 เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครฉุกเฉิน
การแพทย์ หลักสูตร การปฐมพยาบาลและชวยปฏิบัติการแพทย์
ขั้นพื้นฐาน 40 ชั่วโมงประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบ
ดวย คาป้ายโครงการ คาป้ายรณรงค์โครงการ คาเครื่องดื่มไมมี
แอลกอฮอล์ (น้ํา น้ําแข็ง กาแฟสําเร็จรูป) ฯลฯ 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
-ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ
ภาย  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ค่าวัสดุ รวม 95,000 บาท
วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 75,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุแตงกายใหกับ เจาหนาที่รักษาความอปพร. ตั้ง
จายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน  งาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เพื่อใชในงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 67
- เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542และแกไข
เพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551
 ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน
งานบรรเทาและสาธารณธภัย

งานจราจร รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุจราจร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุจราจร ที่ใชในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เชน กรวย แผงกั้น ป้ายไฟยืนตรวจ กระบองไฟ  และ
วัสดุอื่น ๆ ที่จําเปน 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 67
- เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542และแกไข
เพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551
-เปนไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ
. 2550
ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภาย
ใน  งานจราจร
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 7,842,443 บาท

งบบุคลากร รวม 3,734,532 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,734,532 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 2,630,980 บาท

(1)เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแก พนักงานเทศบาลของกองการ
ศึกษา พรอมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปตาม
ตําแหนง ตําแหนง ผูอํานวยการกองการศึกษา จํานวน 1
 อัตรา จํานวน 440,000 บาท 
(2) เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแก พนักงานเทศบาลของกองการ
ศึกษา พรอมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปตาม
ตําแหนง ตําแหนง นักวิชาการศึกษา จํานวน 1 อัตรา
จํานวน 338,000 บาท
- ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
(3) จายเปนเงินเดือนใหแก ครูผูดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดเทศบาล พรอมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปตาม
ตําแหนง จํานวน 6 อัตรา จํานวน 1,810,980 บาท 
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.4/ว1592 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564
-เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
มุกดาหาร เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ (ฉบับที่ 6
) ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม 2559
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงและเงินคาตอบแทนรายเดือนเทา
กับอัตราเงินประจําตําแหนง ใหแกพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิ์ไดรับ
ตามอัตรากําหนด
เปนไปตามคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
มุกดาหาร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขกับอัตราเงินเดือนและวิธี
การจายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที7่) ลงวัน
ที่ 17 พฤษภาคม 2559
ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับการศึกษา

เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวิทยฐานะ พนักงานครู ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ประเภท ชํานาญการไดรับอัตราเดือนละ 3,500
บาท จํานวน 12 เดือน
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0809.4/ว1592 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 950,000 บาท

(๑) เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแก พนักงานจางตาม
ภารกิจ ตําแหนง ผูชวยครูผูดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาล  จํานวน 5 อัตรา และตําแหนงผูดูแลเด็ก (ทักษะ) ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล  จํานวน 1อัตรา โดยกรมฯจัดสรร
อัตราคนละ 9,400 บาท 
จํานวนเงิน 800,000 บาท
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0809.4/ว1592 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564
 
 (2) เพื่อจายสมทบเพิ่ม จํานวน 5 อัตรา 
- ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา จํานวนเงิน 150,000 บาท 

- ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
มุกดาหาร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่6
) ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม 2559

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 69,552 บาท

 - เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจางตาม
ภารกิจ ตําแหนง ผูชวยครูผูดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาล จํานวน 5 อัตรา และตําแหนงผูดูแลเด็ก (ทักษะ)ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตําบลหนองแคน 1 อัตรา จํานวน
เงิน 69,552 บาท 
-เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชัวคราวสําหรับพนักงานจางทั่ว
ไป ตําแหนงผูดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตําบล
หนองแคน จํานวน 1 อัตรา 
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0809.4/ว1592 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564
-ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
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งบดําเนินงาน รวม 1,788,111 บาท
ค่าตอบแทน รวม 56,000 บาท
คาเชาบาน จํานวน 36,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเชา/เชาซื้อบานของพนักงานเทศบาล  ตามสิทธิ์ที่
เบิกได
ตามระเบียบฯ กําหนด
- เปนไปตามตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.4/ว2674 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562
- เปนไประเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏใน
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของ ครูผูดูแลเด็ก ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล ตามสิทธิ์ที่เบิกไดตาม
ระเบียบฯ กําหนด  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563
 ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับการศึกษา
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ค่าใช้สอย รวม 340,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 210,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการดังนี้
 งานจางบริการ  เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ คาจางทําความ
สะอาด คาจางบุคคลภายนอกทําการอยางใดอยางหนึ่ง กรณี
เทศบาลไมสามารถดําเนินการเองได เชน คาจางเครื่องจักร
กล หรือ คาบริการที่จําเปนอื่น ๆ ฯลฯ
 -เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044
  ลงวันที่ 10 กรกฏาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการ
จางเอกชนและการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น
 - ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร  คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนาม
บินคาลงทะเบียน และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนสําหรับการเดิน
ทางไปราชการ ของพนักงานเทศบาล ลูกจาง กองการศึกษา ตาม
ระเบียบฯ กําหนด  
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. 2559  ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
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คาลงทะเบียนในการเขาฝึกอบรม จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการลงทะเบียนฝึกอบรมไปราชการใน
ราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาล ลูกจาง กองการศึกษา 
ตามระเบียบฯ กําหนด  
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. 2559  ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
 

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของครูผูดูแลเด็ก บุคลากรทางการ
ศึกษาลและผูเกี่ยวของ

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของ
ครูผูดูแลเด็ก บุคลากรทางการศึกษาและผูที่เกี่ยวของ เชน คา
วัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์ คาถายเอกสาร คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาอาหาร คาสมนาคุณวิทยากร คายานพาหนะ ฯลฯ
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคา
ใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2557 
 - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับการศึกษา

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน  ครุภัณฑ์ที่ชํารุด
เสียหายจําเปนตองบํารุงรักษาและซอมแซม เพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ เชน เครื่องคอมพิวเตอร์ โตะ เกาอี้ เครื่องปรับ
อากาศ ฯลฯ  
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
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ค่าวัสดุ รวม 1,360,111 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงานโดยสภาพ จําแนก วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลืองและวัสดุอุปกรณ์ประกอบอะไหล เชน เกาอี้
พลาสติก  เครื่องตัดกระดาษ  เครื่องเย็บกระดาษ  พระพุทธ
รูป  พระบรมรูป  หนังสือ  เครื่องคิดเลข  เครื่องเจาะ
กระดาษ  พรม  แผนป้ายชื่อสํานักงาน  แผนป้ายจราจร  หรือ
แผนป้ายตาง ๆ กระดาษ  ดินสอ  ปากกา  ยางลบ  น้ํายาลบคํา
ผิด  หมึกเครื่องอัดสําเนา  สิ่งพิมพ์ที่ไดจากการซื้อหรือจาง
พิมพ์  และอื่น ๆ ในรายจายประเภทนี้ตามที่กําหนดในรูป
แบบ ระเบียบและวิธีการงบประมาณของทองถิ่น
-เปนไปตามอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
  แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2552 ฉบับที่ 13 ขอ 67
 -เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น  ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
ตั้งจายจากเงินรายไดทั่วไป ปรากฏในแผนการศึกษา งานบริหาร
งานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุโดยสภาพ  จํานวนเปน วัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง  และวัสดุอุปกรณ์และ
อะไหล เชน  ไมโครโฟน  ขาตั้งไมโครโฟน หัวแรงไฟฟ้า เครื่องวัด
กระแสไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า ฟวส์ หลอด
ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า  สายไฟฟ้า  สายลําโพง  สายไมค์ สาย
อากาศ /เสาอากาศเครื่องรับวิทยุ / โทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาว
เทียม  ดอกลําโพง  แผงวงจร  ฯลฯ และอื่น ๆ ในรายจาย
ประเภทนี้ตามที่กําหนดในรูปแบบ ระเบียบ และวิธีการงบ
ประมาณของทองถิ่น
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น  ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา  งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 1,275,111 บาท

( 1) เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัวโดยสภาพ จําแนกเปน
วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง  และวัสดุอุปกรณ์และ
อะไหล เชน หมอ กระทะ มีด ถัง ถวย ชาม แกวน้ํา จานรอง ที่
นอน เตารีด เครื่องบดอาหาร หมอไฟฟ้า ถังแกส กระติกน้ํา
รอน ผงซักฟอก น้ํายาดับกลิ่น หมอน ผาปูที่นอน ผาปูโตะ น้ําจืด
ที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ และอื่น ๆ ในรายจายประเภทนี้ตามที่
กําหนดในรูปแบบระเบียบ และวิธีการงบประมาณของทองถิ่น
จํานวน 20,000 บาท 
(2) เพื่อจายเปนคาอาหารเสริม(นม) สําหรับจัดสรรใหศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  จํานวน 4 แหง เด็กเล็ก เด็กอนุบาล จํานวน
ประมาณ 125 คนๆละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน และโรงเรียน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขต
พื้นที่ตําบลหนองแคน จํานวน 3 โรงเรียน จํานวนนักเรียน
ประมาณ 530 คนๆละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน
จํานวน 1,255,111 บาท 
-เปนไปตามอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2552 ฉบับที่ 13 ขอ 67
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น  ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน แผนจัดเก็บขอมูล ผาหมึก
สําหรับเครื่องพิมพ์ และคาจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับ
การปฏิบัติงาน ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 32,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟ้า สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาล ทั้ง 4 ศูนย์
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 เรื่อง การ
เบิกคาใชจายที่ใหถือเปนรายจาย เมื่อไดรับใบชําระหนี้
 - ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
 

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ําประปา คาน้ําบาดาล สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดเทศบาล ทั้ง 4 ศูนย์
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 เรื่อง การ
เบิกคาใชจายที่ใหถือเปนรายจาย เมื่อไดรับใบชําระหนี้
- ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม สําหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดเทศบาล ทั้ง 4 ศูนย์
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 เรื่อง การ
เบิกคาใชจายที่ใหถือเปนรายจาย เมื่อไดรับใบชําระหนี้
 -ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
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งบลงทุน รวม 93,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 53,800 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้สํานักงาน จํานวน 2,700 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน จํานวน 1 ตัว ๆ ละ 2,700
 บาท  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เนื่องจากครุภัณฑ์ชนิดนี้ไมมีในมาตรฐานครุภัณฑ์ตั้งตามราคา
ทองตลาด
 - ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ตูเหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 23,600 บาท

 - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 4 ตู ๆ
 ละ 5,900บาท  แบบมีมือจับชนิดบิด มีแผนชั้นปรับระดับ 3
 ชั้น คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
 - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดซื้อจัด
จางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
  - ตั้งตามมาตรฐานครุภัณฑ์งบประมาณ 2563
 - ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
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โตะทํางาน ระดับ 1-2 จํานวน 3,000 บาท

 - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะทํางานระดับ 1-2 จํานวน 1 โตะ ๆ
 ละ 3,000 บาท 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เปนไปตามหนังกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
- เนื่องจากครุภัณฑ์ชนิดนี้ไมมีในมาตรฐานครุภัณฑ์ตั้งตามราคา
ทองตลาด
- ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์  สํานักงาน จํานวน 17,000 บาท

 - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สํานักงาน จอแสดง
ภาพไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 17,000.- บาท
    คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน
หลัก (4 core)  มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอย
กวา 3.1 GHz หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
นอยกวา 4 MB 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 4 GB
 - มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
นอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
 - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง
 - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 - ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2563
  - ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

เครื่องพิมพ์ Multifunction จํานวน 7,500 บาท
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 - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง ๆ
 ละ 7,500.- บาท
        คุณลักษณะพื้นฐาน
- เปนอุปกรณ์ที่มีความสามารถเปน Printer, Copier, Scanner 
และ FAX ภายในเครื่องเดียวกัน
- เปนเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต
 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไมนอยกวา 1,200 x 1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมนอย
กวา 27 หนาตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 15
 หนาตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm)     
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได   
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา 1,200 x 600
 หรือ 600 x 1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
 - สามารถถายสําเนาเอกสารไดทั้งสีและขาวดํา
        - สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา
        - สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
        - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดี
กวา จํานวนมานอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง หรือ
สามารถใชงานผาน เครือขายไรสาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) 
ได
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน
 - สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 - ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2563
 - ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 40,000 บาท
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

คาใชจายซอมแซมปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบานโคกยาว จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเปนคาใชจายซอมแซมปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบานโคก
ยาว
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับการศึกษา

คาใชจายซอมแซมปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบานโพนโฮ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเปนคาใชจายซอมแซมปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบานไพ
นไฮ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับการศึกษา

คาใชจายซอมแซมปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบานหนองแคน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเปนคาใชจายซอมแซมปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบาน
หนองแคน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับการศึกษา

คาใชจายปรับปรุงซอมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบานกานเหลืองดง จํานวน 10,000 บาท
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- เพื่อเปนคาใชจายซอมแซมปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบานกาน
เหลืองดง
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบเงินอุดหนุน รวม 2,226,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,226,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันใหแกเด็กนักเรียน จํานวน 2,226,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันใหแกนักเรียน
ชั้นอนุบาล ถึง ป.6 โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่ตําบลหนองแคน จํานวน 3
 โรงเรียน นักเรียนจํานวนประมาณ 530 คนจัดสรรในอัตราหัว
ละ 21 บาท จํานวน 200 วัน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่มท 0816.2
/ว3924 ลงวันที่ 8 ก.ค 2564
-ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,122,875 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,122,875 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,092,875 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จํานวน 50,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดงานวันเด็กแหง
ชาติ ประจําป พ.ศ. 2565 เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาใช
จายในการตกแตงสถานที่ คาป้ายประชาสัมพันธ์ คาใชจายอื่นที่
จําเปน ฯลฯ
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
แขงขันขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565) ตั้งจายจาก
เงินรายไดปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียน
และประถมศึกษา
 

โครงการประชุมผูปกครองสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 ศุนย์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายสําหรับโครงการประชุมผูปกครองสําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 ศุนย์   เชน คาอาหาร  อาหารวางเครื่อง
ดื่ม เอกสารและคาใชจายอื่นที่จําเปนสําหรับโครงการฯ ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับ
กอนวัยเรียนและประถมศึกษา

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,032,875 บาท
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(1) เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวันสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาล ทั้ง 4 แหง เด็กจํานวนประมาณ 125 คน โดยกรมสง
เสริมปกครองสวนทองถิ่นจัดสรรอัตรามื้อละ 21 บาทตอ
คน จํานวน 245 วัน จํานวนเงิน 643,125 บาท 

 (2) เพื่อจายเปนคาจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (รายหัว) จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 2-5 ป) ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตําบลหนองแคน จํานวน 4
 แหง จํานวนเด็กประมาณ 125 คน อัตราคนละ 1,700
 บาท/ป จํานวนเงิน 212,500 บาท 
 (3) เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตําบลหนองแคน จํานวน 4 แหง จัดสรร
สําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ป) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลตําบลหนองแคนทั้ง 4 ศูนย์ จํานวนเด็กประมาณ 125
 คน ประกอบไปดวย 
คาหนังสือเรียนอัตราคนละ  200บาท/ป  
คาอุปกรณ์การเรียนอัตราคนละ200บาท/ป
คาเครื่องแบบนักเรียนอัตราคนละ 300บาท/ป
คากิจกรรมพัฒนาผูเรียนอัตราคนละ  430บาท/ป  
จํานวนเงิน 141,250 บาท 
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการ
จายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองสวน
 (4) เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครูที่
สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น จํานวน 12 คน คนละ 3,000 บาท
จํานวนเงิน 36,000 บาท 
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0809.2/ว1592 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564
-ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งาน
ระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
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ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุกอสราง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง  เชน ตะปู สี ดิน  ทราย  ไม
กระดาน ปูนซีเมนต์ ฯลฯ 
ตั้งจายจากแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถม
ศึกษา

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 2,148,700 บาท

งบบุคลากร รวม 739,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 739,500 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 402,660 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานเทศบาลกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม พรอมเงินปรับปรุงประจําปตามตําแหนง จํานวน 1
 อัตรา    
-เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2542
- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
มุกดาหาร เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน   
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่6
)ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม 2559 ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏ
ในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือนของผูอํานวยการกองสาธารณ
สุขและสิ่งแวดลอม ที่ไดรับเงินประจําตําแหนงตามกฎหมายวา
ดวยเงินเดือน เงินประจําตําแหนง  ประกอบดวย   
 - เงินประจําตําแหนง ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและ สิ่งแวด
ลอม  
 -ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัด มุกดาหาร เรื่องหลักเณฑ์และเงื่อนไขกับอัตราเงินเดือน 
 และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่7) ลง
วันที่ 17 พฤษภาคม 2559    
ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 216,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกพนักงานจางทั่วไป เปนไปตามแผน
อัตรากําลัง 3 ป  (2564 - 2566)ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่
กําหนด จํานวน 2 อัตรา  
 - เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
มุกดาหาร เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง พ.ศ. 2547
 แกไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557 ขอ 29 หลักเกณฑ์การ
เลื่อนคาตอบแทนประจําป ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผน
งานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 78,840 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ใหกับพนักงานจางทั่วไป
ของเทศบาล จํานวน 2 อัตรา ที่มีสิทธิไดรับตามหลักเกณฑ์และ
อัตราที่กําหนดเปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดมุกดาหาร เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2558  ตั้งจายจาก
เงินรายได ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข
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งบดําเนินงาน รวม 1,269,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 31,200 บาท
คาเชาบาน จํานวน 31,200 บาท

เพื่อจายเปนคาเชา/เชาซื้อบานของพนักงานเทศบาลตามสิทธิที่
เบิกได จํานวน 1 อัตรา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 ประกอบ
ดวย         
 - คาเชาบาน ผูอํานวยการกองสาธาณสุขและสิ่งแวดลอมเปน
เงิน 2,600 บาทตอเดือน x12 เดือน=31,200บาท        
 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานราชการสวน
ทองถิ่น (ฉบับที่ 4)พ.ศ.2562 ประกาศ ณ วันที่ 6 มี.ค 2562
ตั้งจายจากเงินจายได  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข       
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ค่าใช้สอย รวม 928,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 818,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ แยกออกดังนี้
(1)  คาจางบุคคลภายนอกทําการอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งมิใชการ
ประกอบ ดัดแปลงตอเติมครุภัณฑ์,หรือสิ่งกอสราง เชนจางเหมา
ความสะอาด,เก็บขยะมูลฝอย,งานผลิตและพิมพ์เอกสาร หรือคา
บริการที่จําเปนอื่นๆ  
จํานวนเงิน  762,000 บาท  
(2) เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ บุคคลภายนอกสํารวจขอมูล
สุนัข/แมว ทั้งที่มีเจาของและไมมีเจาของ โดยทําการสํารวจ       
ปละ 2 ครั้ง ครั้งแรกภายในเดือนธันวาคม และครั้งที่2ภายใน
เดือน มิถุนายน จํานวนเงิน 6,000 บาท       
 -เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นดวนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว2072ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561       
 -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท0810.5/ว 4052
 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561  
(3) เพื่อจายเปนคาจางเหมาบุคคลภายนอก ปรับเกลี่ยดันบอกําจัด 
      
ขยะมูลฝอย  เทศบาลตําบลหนองแคน จํานวน 5,000 บาท       
 - เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496       
 -ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย        
 พ.ศ.2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560
(4)เพื่อจายเปนคาจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ขอมูลขาวสารดาน
สุขภาพ เชน วารสารสุขภาพ การจัดทําแผนพับของเทศบาล วีดี
ทัศน์ ดีโอ เทป ป้ายประชาสัมพันธ์        
 สื่อสิ่งพิมพ์ตางๆ ฯลฯจํานวนเงิน 10,000 บาท  
(5) จางเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์  ทําป้ายซอยในชุมชนตําบลหนอง
แคน  ทั้ง 7 หมูบาน จํานวน 35,000 บาท     
 -เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560       
ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข      
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร คาพาหนะคาเชาที่พัก คาบริการจอด
รถ ณ ทาอาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช
สนามบิน   
และคาใชจายอื่นๆที่จําเปนในการเดินทางไปราชการของ
พนักงาน ลูกจาง ตามระเบียบฯกําหนด   
 -เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ตั้งจายจากเงินราย
ได ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข 

คาลงทะเบียนฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาลงทะเบียน ฝึกอบรมสําหรับพนักงานเทศบาล ตั้ง
จายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
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โครงการสัตว์ปลอดโรคคนคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบาตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์
ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย ราชนารี โดยมีคาใช
จายประกอบดวย คาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบา คาวัสดุการ
แพทย์ คาวัสดุประชาสัมพันธ์คาวัสดุอุปกรณ์อื่นๆที่จําเปนสําหรับ
โครงการ   
 -เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด   
ที่ มท 0810.5/ว2072 ลงวันที5่ กรกฎาคม 2561 
 - เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นดวนที่
สุด ที่ มท 0819.3/ว1795 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562
 - เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0819.3/ว1393 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2563  
 -เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) ตั้งจายจากเงินราย
ได ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข  

โครงการอบรมประชาชนเพื่อลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการอบรมประชาชนเพื่อลดและ
แยกขยะมูลฝอยในชุมชน คาอาหาร คาน้ําดื่มคาป้าย คาวัสดุ
อุปกรณ์อื่นที่จําเปนสําหรับโครงการ    
 - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น     
 พ.ศ.2557 และที่แกไขเพิ่มเติม    
 - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) ตั้งจายจากเงิน
รายได ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข  
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซม ทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ที่ชํารุด
เสียหาย จําเปนตองบํารุงรักษาและซอมแซม เพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ เชน เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องปรับอากาศ รถ
ยนต์ และครุภัณฑ์อื่น ๆ ฯลฯ
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนว
ทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – ราย
จาย งบประมาณรายจาย ประจําป ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

ค่าวัสดุ รวม 310,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณ์ตางๆที่จําเปนตองใชใน สํานัก
งาน เชน กระดาษ ปากกา แฟ้ม เครื่องเย็บกระดาษ เครื่องเจาะ
กระดาษ ฯลฯ   
 -เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ จัดซื้อจัด
จางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560   
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 230,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว เชน ถังขยะพลาสติก เขง ไม
กวาด บุงเตา ถุงขยะพลาสติก ฯลฯ คาใชจายอื่นๆที่จําเปน   
 -เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560   
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน ยางใน ยาง
นอก,แบตเตอรี่ ฯลฯ   
 -เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560   
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับยานพาหนะและเครื่องพน
หมอกควัน เชน น้ํามันเบนซิน ดีเซล น้ํามันเครื่อง น้ํามัน
ไฮดรอลิก ฯลฯ   
 -เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560   
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน แผนจัดเก็บขอมูลหมึก
สําหรับเครื่องพิมพ์และคาจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับ
การปฏิบัติงาน ฯลฯ   
 -เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560   
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบเงินอุดหนุน รวม 140,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 140,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข

จํานวน 140,000 บาท

 -อุดหนุนหมูบาน ตามโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข       
หมูบานละ 20,000 บาท จํานวน  7  หมูบาน         
จํานวนเงิน 140,000 บาท       
 - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่มเติม
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

วันที่พิมพ์ : 31/8/2564  12:51:26 หนา : 75/105



แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 399,920 บาท

งบบุคลากร รวม 229,920 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 229,920 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 229,920 บาท

 เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานเทศบาล จํานวน 1
 อัตรา พรอมทั้งปรับปรุงเงินเดือนตามตําแหนงที่กําหนด ตั้งจาย
ไว 12 เดือน 
-เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2542
- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
 ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห์  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน รวม 170,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 56,000 บาท
คาเชาบาน จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชา/เชาซื้อบานของพนักงานสวนทองถิ่นที่มีสิทธิได
รับตามอัตราที่กําหนด  จํานวน 1 อัตรา ประจําปงบประมาณ พ.ศ
. 2565
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และแกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ
.ศ. 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2ว 5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จายคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น และหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวของ ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563
-  ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห์  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคระห์

ค่าใช้สอย รวม 114,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 114,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการดังนี้
- งานจางบริการ   คาจางทําความสะอาด คาจางบุคคลภายนอก
ทําการอยางใดอยางหนึ่ง กรณีเทศบาลไมสามารถดําเนินการเอง
ได เชน คาจางเครื่องจักรกล หรือ คาบริการที่จําเปนอื่น ๆ ฯลฯ
 -เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044
  ลงวันที่ 10 กรกฏาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการ
จางเอกชนและการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น
   ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการใหความชวยเหลือประชาชนดานการสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการใหความชวยเหลือประชาชน
ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประจําปงบประมาณ พ.ศ
. 2565  ประกอบดวยคาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
สมมนาคุณวิทยากร คาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนสําหรับการจัดฝึก
อบรม  คาป้ายโครงการ 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2560 และที่แกไขเพิ่มเติม
-ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ตั้งจายจากเงิน
รายได  ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับรักษาความสงบภายใน

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,051,900 บาท

งบบุคลากร รวม 695,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 695,500 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 518,500 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานเทศบาลกองชาง จํานวน 2
 อัตรา พรอมเงินปรับปรุงประจําปตามตําแหนงโดยคํานวณตั้งจาย
ไว 12 เดือนเปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดมุกดาหาร เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงิน
เดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ (ฉบับ
ที่ 6) ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม 2559
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการเคหะและชุมชน (กองชาง)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อเบิกจายเปนคาครองชีพชั่วคราวใหแก
พนักงานเทศบาล ตําแหนง นายชางโยธา
จํานวน 1 อัตรา 
 - ตามคําสั่งเทศบาลตําบลหนองแคน 
ที่ 122/2563 เรื่อง ใหพนักงานเทศบาลไดรับ
เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ลงวันที่ 16 เม.ย.63 และใหมีผลตั้งแต
วันที่ 1 เม.ย.63
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อเบิกจายเปนคาตอบแทนรายเดือนของผูอํานวยการกอง
ชาง ที่ไดรับเงินประจําตําแหนงไดรับอัตราเดือนละ 3,500.- บาท
 - ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
มุกดาหาร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6
) ประกาศณ วันที่ 17 มีนาคม 2559
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการเคหะและชุมชน (กองชาง)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง  ตามแผนอัตรากําลัง (พ.ศ
.2564-2566) จํานวน 1 อัตรา ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง  ตามแผนอัตรา
กําลัง (พ.ศ.2564-2566) จํานวน 1 อัตรา ตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน
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งบดําเนินงาน รวม 988,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 91,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อเบิกจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์
แก อปท.จํานวน 50,000บาท
 -เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 -หนังสือเวียนกระทรวงการคลัง เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจายเงิน
คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการบริหารสัญญาและการตรวจ
รับ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการเคหะและชุมชน (กองชาง)

คาเชาบาน จํานวน 36,000 บาท

-เพื่อเบิกจายเปนคาเชาบาน/เชาซื้อบาน
ของพนักงานเทศบาล ตามสิทธฺที่เบิกได
ตามระเบียบฯกําหนด
 -เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548และที่แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 3) พ
.ศ.2559
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการเคหะและชุมชน (กองชาง)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563
-  ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
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ค่าใช้สอย รวม 660,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

งานจางเหมาบริการ จํานวน 600,000 บาท

-เพื่อเบิกจายเปนจางเหมาบริการ คาจางบุคคลภายนอกทําการ
อยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งมิใชการประกอบดัดแปลง ตอเติม ครุภัณฑ์
หรือสิ่งกอสรางเชน จางเหมาทําความสะอาด,ตัดหญา,ลอกราง
ระบายน้ํา,ลอกคลอง,ขับรถยนต์,เครื่องจักรกล
จางซอมแซมถนนลูกรังที่ชํารุดเปนหลุมเปนบอ,ซอมแซม
ไฟฟ้า,วิเคราะห์น้ําประปา,จางออกแบบและควบคุมงานฯลฯ หรือ
คาบริการอื่นที่จําเปน
 -เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดซื้อจัดจาง
และบริหารพัสดุ พ.ศ.2560
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044
  ลงวันที่ 10 กรกฏาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการ
จางเอกชนและการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการเคหะและชุมชน (กองชาง)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อเบิกจายคาใชจายในการเดินทางไปราชการคาพาหนะ คาเชา
ที่พัก คาลงทะเบียนอบรม
หลักสูตร และคาใชจายอื่นๆที่จําเปนสําหรับการเดินทางไป
ราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจางตามระเบียบฯ กําหนด
 -เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย คาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่3
) พ.ศ.2559
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการเคหะและชุมชน (กองชาง)
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คาลงทะเบียนฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อเบิกจายคาลงทะเบียนอบรม
หลักสูตร ของพนักงานเทศบาล ลูกจางตามระเบียบฯ กําหนด
 -เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย คาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่3
) พ.ศ.2559
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการเคหะและชุมชน (กองชาง)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 220,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

 - เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณ์ตางๆที่จําเปนตองใชในสํานัก
งาน เชน กระดาษ ปากกา แฟ้ม ตรายาง สิ่งพิมพ์ที่ไดจากการซื้อ
หรือจางพิมพ์ ฯลฯ
 -เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดซื้อจัดจาง
และบริหารพัสดุ พ.ศ.2560
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการเคหะและชุมชน (กองชาง)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท

 - เพื่อเบิกจายเปนคาหลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้าปลั๊กไฟฟ้า อุปกรณ์
วิทยุ ฯลฯ
 -เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดซื้อจัดจาง
และบริหารพัสดุ พ.ศ.2560
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการเคหะและชุมชน (กองชาง)

วัสดุกอสราง จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อซื้อวัสดุกอสรางตางๆเชน อิฐ,หิน,ปูน
ยางมะตอย,ทราย,ลูกรัง, ทอ PVC กาว คีม เลื่อยตัด
เหล็ก คอน และอุปกรณ์งานชางอื่น ฯลฯ
 -เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย การจัดซื้อจัดจาง
และบริหารพัสดุ พ.ศ.2560 
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการเคหะและชุมชน (กองชาง)
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชนแบตเตอรี่ ยาง
ใน ยางนอก ปะยาง ฯลน
 -เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย การจัดซื้อจัดจาง
และบริหารพัสดุ พ.ศ.2560 
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการเคหะและชุมชน (กองชาง)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับยานพาหนะเชน น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันเครื่อง ฯลฯ
 -เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุ พ.ศ.2560
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการเคหะและชุมชน (กองชาง)
 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน แผนจัดเก็บขอมูลผาหมึก
สําหรับเครื่องพิมพ์ และคาจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับ
การปฏิบัติการ
 -เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุ พ.ศ.2560
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการเคหะและชุมชน (กองชาง)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 17,000 บาท
คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบริการโทรศัพท์
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 เรื่อง การ
เบิกคาใชจายที่ใหถือเปนรายจายเมื่อไดรับใบชําระหนี้
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการเคหะและชุมชน (กองชาง)
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบริการทางดานโทรคมนาคม คาใชจายเกี่ยวกับ
การใชบริการระบบอินเตอร์เน็ต ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 เรื่อง การ
เบิกคาใชจายที่ใหถือเปนรายจายเมื่อไดรับใบชําระหนี้
-ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการเคหะและชุมชน (กองชาง)

งบลงทุน รวม 88,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 88,400 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้สํานักงาน จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ  เกาอี้สํานักงาน  จํานวน 2   ตัว  
เนื่องจากครุภัณฑ์ชนิดนี้ไมมีในมาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งตามราคา
ทองตลาด  

ตูเหล็กเก็บเอกสาร จํานวน 5,900 บาท

 -ตูเหล็กเก็บเอกสาร 
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ ตูเหล็กเก็บเอกสาร  จํานวน 1 หลัง 
คุณลักษณะพอสังเขป  ดังนี้ 
1.มีมือจับชนิดบิด 
2.มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น 
3.คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 

โตะทํางานระดับ 1-2 จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ โตะทํางานระดับ 1-2  จํานวน 2  ตัว  
เนื่องจากครุภัณฑ์ชนิดนี้ไมมีในมาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งตามราคา
ทองตลาด  
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ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซื้อเครื่องสูบน้ําชนิดจุมใตน้ํา (ซัมเมอร์ส) 1.5 แรงมา จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ เครื่องสูบน้ําชนิดจุมใตน้ํา (ซัมเมอร์ส)  
1.5 แรงมา  จํานวน  2  เครื่อง  
เนื่องจากครุภัณฑ์ชนิดนี้ไมมีในมาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งตามราคา
ทองตลาด  

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one จํานวน 23,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one  จํานวน 1
 เครื่อง    
คุณลักษณะพอสังเขป  ดังนี้    
 -  มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก    
(4 Core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา    
1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณี    
ที่ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย    
 - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําเปนแบบ    
Cache Memory รวมในระดับ (Level)เดียวกัน ขนาดไมนอย
กวา 6 MB    
 - มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง    
 หรือดีกวา ดังนี้    
1.หนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูบนแผงวงจรหลักที่มี
ความ    
สามารถในการใชหนวยความจําแยกจากหนวยความจําหลักขนาด
ไมนอยกวา 2 GB    
2.มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช
หนวย    
ความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB    
 - มีหนวยความจําหลัก (RAM)ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 4 GB    
 - มีหนวยจัดเก็บขอมูลชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB    
หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB 
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จํานวน 1 หนวย    
 - มีDVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน  (Internal)  หรือภาย
นอก (External)    
 จํานวน 1 หนวย    
 - มีชองเชื่อมตอระบบเครื่อขาย (Network  Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T    
หรือดีกวาจํานวนไมนอยกวา 1 ชอง    
 - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ Usb 2.0 หรือดีกวาไมนอย
กวา 3 ชอง    
 - มีแป้นพิมพ์และเมาส์    
 - มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมนอยกวา 21 นิ้ว ความ
ละเอียดแบบ FHD (1920*1080)    
 - สามารถใชงาน Wifi  (IEEE 802.11b,g,n,ac) และ Bluetooth 
   
ตั้งตามเกณฑ์มาตรฐานราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์    
ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563    

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)

จํานวน 7,500 บาท
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เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ เครื่องพิมพ์  จํานวน 1 เครื่อง    
คุณลักษณะพอสังเขป  ดังนี้    
 -  เปนอุปกรณ์ที่มีความสามารถเปน printer,copier,Scanner 
และ Faxภายในเครื่องเดียวกัน    
 - เปนเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์  (Ink Tank Pinter) จากโรงงานผูผลิต    
 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไมนอยกวา 1,200*1,200 dpi     
 -มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมนอย
กวา 27หนาตอนาที (ppm)    
หรือ 8.8 ภาพตอนาที (ipm)    
 - มีความเร็วในการพิมพ์สีสําหรับกระดาษ A4ไมนอยกวา 15
 หนาตอนาที (ppm)     
หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm)    
 -สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได    
 - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา 1,200 *600
 หรือ 600*1,200dpi    
 - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)    
 - สามารถถายสําเนาเอกสารไดทั้งสีและขาวดํา    
 - สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา    
 - สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์    
 - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ Usb 2.0 หรือดีกวาไมนอย
กวา 1 ชอง    
 -มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ10/100 Base-T     
หรือดีกวาจํานวนไมนอยกวา 1 ชอง หรือสามารถใชงานผานเครือ
ขายไรสาย wifi    
(IEEE802.11b,g,n) ได    
 - มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน    
 - สามารถใชไดกับ A4,Latter,Legal, และCustom    
ตั้งตามเกณฑ์มาตรฐานราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์    
ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563    
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งบเงินอุดหนุน รวม 280,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 280,000 บาท
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาค จํานวน 280,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคเพื่อขยายเขตระบบ
จําหนายไฟฟ้าแรงต่ําในตําบลหนองแคน ทั้ง 7 หมูบาน
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

งานสวนสาธารณะ รวม 301,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 270,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 250,000 บาท

-เพื่อเบิกจายเปนจางเหมาบริการ คาจางบุคคลภายนอกทําการ
อยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งมิใชการประกอบดัดแปลง ตอเติม ครุภัณฑ์
หรือสิ่งกอสรางเชน จางเหมาทําความสะอาด,ตัดหญา,ลอกราง
ระบายน้ํา,ลอกคลอง,ขับรถยนต์,เครื่องจักรกล
จางซอมแซมถนนลูกรังที่ชํารุดเปนหลุมเปนบอ,ซอมแซม
ไฟฟ้า,วิเคราะห์น้ําประปา,จางออกแบบและควบคุมงานฯลฯ หรือ
คาบริการอื่นที่จําเปน
 -เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดซื้อจัดจาง
และบริหารพัสดุ พ.ศ.2560
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044
  ลงวันที่ 10 กรกฏาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการ
จางเอกชนและการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานสวนสาธารณะ(กองชาง)
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ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับเครื่องตัดหญา เชน น้ํามัน
เบนซิน  น้ํามันแก็สโซฮอล์ 95  น้ํามันเครื่อง ฯลฯ
 -เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุ พ.ศ.2560
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานสวนสาธารณะ (กองชาง)
 

งบลงทุน รวม 31,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 31,000 บาท
ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

จัดซื้อครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง จํานวน 19,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ เครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง ขนาด 2 เครื่อง   

คุณลักษณะพอสังเขป  ดังนี้  
1.เปนเครื่องตัดหญาแบบสะพาย  
2.เครื่องยนต์ขนาดไมนอยกวา 1.4 แรงมา  
3.ปริมาตรกระบอกสูบไมนอยกวา 30 ซีซี  
4.พรอมใบมีด  
ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์งบระมาณ พ.ศ.2563  

จัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบลอจักรยาน จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ เครื่องตัดหญาแบบลอจักรยาน ขนาด 1
  เครื่อง  
คุณลักษณะพอสังเขป  ดังนี้  
1.เปนเครื่องตัดหญาแบบเข็น  
2.เครื่องยนต์ขนาดไมนอยกวา 5 แรงมา  
3.ขนาดเสนผาศูนย์กลางของลอ ประมาณ 26 นิ้ว  
4.รัศมีตัดหญาไดกวางไมนอยกวา 20 นิ้ว  
5.ความจุถังน้ํามันเครื่องยนต์ ไมนอยกวา 1.50 ลิตร  
ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์งบระมาณ พ.ศ.2563  
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 148,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 88,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 88,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและแกไขปัญหาความรุนแรงตอเด็ก สตรี และบุคคล
ในครอบครัวประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการป้องกันและแกไขปัญหาความ
รุนแรงตอเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัวประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2565ประกอบดวยคาอาหาร  
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมมนาคุณวิทยากร คาใชจาย
อื่นๆ ที่จําเปนสําหรับการจัดฝึกอบรม  คาป้ายโครงการ 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 14)พ.ศ. 2562  มาตรา 50(7) และมาตรา 67
-เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
-ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ตั้งจายจากเงิน
รายได  ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสง
เสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน

โครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด ประจําป พ.ศ. 2565 จํานวน 28,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพ
ติดประจําป พ.ศ. 2565 ประกอบดวยคาอาหาร  คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาสมมนาคุณวิทยากร 
คาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนสําหรับการจัดฝึกอบรม  คาป้ายโครงการ 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน  
การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ตั้งจายจากเงิน
รายได  ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน
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โครงการพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการพัฒนาศักยภาพผูสูง
อายุ ประกอบดวยคาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสม
มนาคุณวิทยากร คาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนสําหรับการจัดฝึก
อบรม  คาป้ายโครงการ 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 14)พ.ศ. 2562  มาตรา 50(7) และมาตรา 67
-เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
-ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ตั้งจายจากเงิน
รายได  ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสง
เสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน

โครงการสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ  ผูพิการ  และผูดอยโอกาส จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ ผู
พิการ และผูดอยโอกาส  ประกอบดวยคาอาหาร  คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาสมมนาคุณวิทยากร คาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน
สําหรับการจัดฝึกอบรม  คาป้ายโครงการ 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 14)พ.ศ. 2562  มาตรา 50(7) และมาตรา 67
-เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
-ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ตั้งจายจากเงิน
รายได  ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสง
เสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน
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งบเงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนกลุมอาชีพตําบลหนองแคน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนกลุมอาชีพตําบลหนองแคน ดังนี้
1. กลุมปลูกหมอนเลี้ยงไหม  จํานวนเงิน 15,000 บาท
2. กลุมทอผาไหม  จํานวนเงิน 15,000 บาท 
3. กลุมทอผาฝ้าย  บานโพนไฮ จํานวน 10,000 บาท 
4. กลุมจักรสานบานกานเหลืองดง ม. 1,4,5 จํานวน 10,000
 บาท 
5. กลุมผาภูไทลายขิด  วัดโพธิ์ศรีแกว  จํานวน 10,000 บาท
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 แกไขเพิ่มเติม
 (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2563
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว6192
 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2562 เรื่อง การจายเงินอุดหนุนของเทศบาล
 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานสรางความเขม
แข็งของชุมชน  งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 60,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการ " การแขงขันกีฬาหนองแคน คัพ " จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการ " การแขงขันกีฬาหนอง
แคน คัพ เชน วัสุดอุปกร์ที่ใชในการดําเนินโครงการ 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงาน
ศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 190,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 190,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 190,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการประเพณีแขงเรือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการประเพณีแขงเรือ ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ.  2565 เชน คาเชาหรือบริการวัสดุอุปกรณ์ คาใช
จายในการตกแตงสถานที่ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาป้ายประชาสัมพันธ์ คาตอบแทนกรรมการ คาถวย
รางวัล คาเงินรางวัล ฯลฯ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 5547 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการปฏิบัติการจัดงานประเพณีตามอํานาจหนาที่ของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งาน ศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น

โครงการประเพณีบุญบั้งไฟตําบลหนองแคน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามประเพณีบุญบั้งไฟตําบลหนอง
แคน) เชน คาใชจายในการตกแตงสถานที่ คาอาหาร คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาป้ายประชาสัมพันธ์ คาตอบแทน
กรรมการ คาถวยรางวัล คาเงินรางวัล ฯลฯ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 5547 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการปฏิบัติการจัดงานประเพณีตามอํานาจหนาที่ของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งาน ศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น
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โครงการฝึกอบรมเสริมสรางความรูดานคุณธรรม จริยธรรม และ
วัฒนธรรม ใหแกเด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไปในตําบลหนองแคน

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการ ฝึกอบรมเสริมสรางความรู
ดานคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรม ใหแก
เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไปในตําบลหนองแคน เชน คาคาใช
จายในการตกแตงสถานที่ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาป้าย ฯลฯ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งาน ศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น

โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2565

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสืบสานประเพณีลอย
กระทง ประจําปงบประมาณ  2565
เชน คาเชาหรือบริการวัสดุอุปกรณ์ คาใชจายในการตกแตงสถาน
ที่ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาป้ายประชา
สัมพันธ์ คาตอบแทนกรรมการ คาถวยรางวัล คาเงินรางวัล ฯลฯ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 5547 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการปฏิบัติการจัดงานประเพณีตามอํานาจหนาที่ของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งาน ศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น
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โครงการสืบสานประเพณีวันเขาพรรษา ประจําป 2565 จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสืบสานประเพณีวันเขา
พรรษา ประจําปงบประมาณ  2565เชน คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาป้าย ฯลฯ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 5547 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการปฏิบัติการจัดงานประเพณีตามอํานาจหนาที่ของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งาน ศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น

โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม  วิถีชีวิตการสืบสานดนตรีไทย การเลน
กลองยาว

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม วิถีชีวิตการสืบ
สานดนตรีไทย การเลนกลองยาว เชน คาวัสดุอุปกรณ์ คาคา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาป้าย คาวิทยากร ฯลฯ
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 5547 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการปฏิบัติการจัดงานประเพณีตามอํานาจหนาที่ของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
- ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
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โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม  วิถึชีวิต การฟ้อนรําภูไท จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการฯ เชน คาวัสดุอุปกรณ์  คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาป้าย คาวิทยากร ฯลฯ
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 5547 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการปฏิบัติการจัดงานประเพณีตามอํานาจหนาที่ของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
- ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการวางแผนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ์  และฟื้นฟูการ
ทองเที่ยว

จํานวน 20,000 บาท

 - เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการฯ เชน คาวัสดุอุปกรณ์ คาคา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาป้าย คาวิทยากร ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมแขง
ขันขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
 - ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง รวม 3,170,000 บาท

งบลงทุน รวม 3,170,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,170,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางหลวงชนบท- หวย
แซง บานโพนไฮ หมูที่ 3

จํานวน 200,000 บาท

 เพื่อจายตามโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง
หลวงชนบท-
หวยแซง บานโพนไฮ  หมูที่ 3 
ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 95 เมตร หนา0.15  เมตร พื้นที่ผิว
จราจรไมนอยกวา 380 ตร.ม.และลงดินลูกรังไหลทางขางละ 0.50
 เมตร เกลี่ยใหเรียบ  พรอมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย
  -เปนไปตามแผนพัฒนาหาป (พ.ศ.2561-2565)

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรีสอร์ท-นานายสวาท 
บานกานเหลืองดง หมูที่ 1

จํานวน 263,000 บาท

เพื่อจายตามโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
รีสอร์ท-นานายสวาท
บานกานเหลืองดง  หมูที่ 1ปริมาณงาน
ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 165  เมตร หนา 0.15  เมตร พื้นที่
ผิวจราจรไมนอยกวา 495 ตร.ม.และลงดินลูกรังไหลทางขาง
ละ 0.50 เมตร เกลี่ยใหเรียบ  พรอมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย
  -เปนไปตามแผนพัฒนาหาป (พ.ศ.2561-2565)

โครงการกอสรางระบบบําบัดสิ่งปฏิกูลแบบ
บอทรายกรอง (ขนาดเล็ก)

จํานวน 435,000 บาท

เพื่อจายตามโครงการกอสรางระบบบําบัดสิ่งปฏิกูลแบบบอทราย
กรอง (ขนาดเล็ก) ตาม แบบแปลนที่กําหนด  ตั้งจายจากเงินราย
ได ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานกอสราง
โครงสรางพื้นฐาน
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โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน  
บานกานเหลือง  หมูที่ 5

จํานวน 437,000 บาท

 เพื่อจายตามโครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายใน
หมูบาน  บานกานเหลืองดง หมูที่ 5 ปริมาณงาน รางระบาย
น้ํา คสล. กวาง 0.40 ลึกเฉลี่ย 0.50 ม. ยาว 133 ม. พรอมฝา
ปด ค.ส.ล. บอพักจํานวน 3 บอ ทอระบายน้ํา ? 0.30 ม
. จํานวน 5 ทอน พรอมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย    -เปนไป
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน  
บานกานเหลืองดง  หมูที่ 4

จํานวน 300,000 บาท

 เพื่อจายตามโครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบาน  บานกานเหลืองดง หมูที่ 4 ปริมาณงาน ราง
ระบายน้ํา คสล. กวาง 0.40 ลึกเฉลี่ย 0.50 ม. ยาว 91 ม. พรอม
ฝาปด ค.ส.ล. บอพักจํานวน 
2  บอ ทอระบายน้ํา ? 0.30 ม. จํานวน 5 ทอน พรอมป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย
  -เปนไปตามแผนพัฒนาหาป (พ.ศ.2561-2565)

โครงการกอสรางโรงคัดแยกขยะเทศบาลตําบลหนองแคน จํานวน 212,000 บาท

เพื่อจายตามโครงการกอสรางโรงคัดแยกขยะเทศบาลตําบลหนอง
แคน ขนาดกวาง 8 เมตร ยาว 10 เมตร สูง 3เมตร พรอมป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผน
งานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน

โครงการกอสรางโรงจอดรถยนต์ เทศบาลตําบลหนองแคน จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการกอสรางโรงจอดรถ
ยนต์ เทศบาลตําบลหนองแคน บานหนองแคน หมูที่ 2 ตามแบบ
แปลนที่กําหนด ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน

วันที่พิมพ์ : 31/8/2564  12:51:26 หนา : 98/105



โครงการกอสรางศาลาเอนกประสงค์  
บานโคกยาว หมูที่ 7

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายตามโครงการกอสรางศาลาเอนกประสงค์ บานโคก
ยาว หมูที7่
ปริมาณงาน ขนาดกวาง 9.00 เมตร ยาว 10 เมตร สูง 3
  เมตร พรอมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย
  -เปนไปตามแผนพัฒนาหาป (พ.ศ.2561-2565)

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายนานายคําอาน-นาผูใหญสรร
บานหนองแคน  หมูที่ 2

จํานวน 160,000 บาท

เพื่อจายตามโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายนานายคําอาน-นา
ผูใหญสรร บานหนองแคน หมูที่ 2 ปริมาณงาน ขนาดกวาง 3.00
 เมตร ยาว 1,380 เมตร ดินลูกรังหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมี
ปริมาตรดินลูกรัง
ไมนอยกวา 828 ลบ.ม. พรอมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย
  -เปนไปตามแผนพัฒนาหาป (พ.ศ.2561-2565)

โครงการยกคันทางลงดินลูกรังสายนานางเฉลียง-นานายบุญเลิศ
บานบางทรายพัฒนา หมูที่ 6

จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายตามโครงการยกคันทางลงดินลูกรังสายนานางเฉลียง-นา
นายบุญเลิศ บานบางทรายพัฒนา หมูที่ 6 ปริมานงาน ขนาด
กวาง 4.00 เมตร ยาว 1,130 เมตร ดินถมหนาเฉลี่ย 0.50
 เมตร หรือมีปริมาตรดินถม    
ไมนอยกวา 2,260 ลบ.ม. ดินลูกรังหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมี
ปริมาตรดินลูกรังไมนอยกวา    
904.00 ลบ.ม. พรอมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย  
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา  งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน  
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คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการสรางโรงผลิตน้ําดื่ม  
พรอมอุปกรณ์การติดตั้ง จํานวน 1 แหง

จํานวน 260,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสรางโรงผลิตน้ําดื่ม พรอม
อุปกรณ์การติดตั้ง จํานวน 1 แหง  ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏ
ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานกอสรางโครงสรางพื้น
ฐาน

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)

เงินเพิ่มคาชดเชยงานกอสราง จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเงินเพิ่มคาชดเชยงานกอสราง ตั้งจายจากเงินราย
ได ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง
โครงสรางพื้นฐาน

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 70,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการชวยเหลือประชาชนผูประสบภัยเกษตรกรผูมีรายไดนอย 
เทศบาลตําบลหนองแคน

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการชวยเหลือประชาชนผูประสบ
ภัยเกษตรกรผูมีรายไดนอย เทศบาลตําบลหนองแคน 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น    พ
.ศ. 2560 และที่แกไขเพิ่มเติม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7798 ลงวันที่ 29
 ธันวาคม 2563 
เรื่อง คาใชจายในการใหความชวยเหลือเกษตรกรผูมีรายไดนอย
ตามอํานาจหนาที่ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานสงเสริม
การเกษตร
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โครงการปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการปลูกตนไมเฉลิมพระ
เกียรติ ประกอบดวยคาจัด        
ซื้อพันธุ์ไม ปุย  คาป้ายโครงการ  วัสดุอื่นๆที่จําเปนสําหรับ
โครงการ 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
-ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ตั้งจายจากเงิน
รายได  ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานสงเสริมการเกษตร

โครงการฝึกอบรมสงเสริมใหความรูเกี่ยวกับการผลิตปุย
อินทรีย์ขีวภาพตําบลหนองแคน

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการฝึกอบรมสงเสริมใหความรู
เกี่ยวกับการผลิตปุยอินทรีย์ชีวภาพตําบลหนองแคน   ประกอบ
ดวย      คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม       คาสมมนา
คุณวิทยากร คาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนสําหรับการจัดฝึกอบรม  
คาป้ายโครงการ 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
-ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ตั้งจายจากเงิน
รายได  ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานสงเสริมการเกษตร

โครงการอบรมการปลูกพืชฤดูแลง จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการอบรมการปลูกพืชฤดู
แลง ประกอบดวยคาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาสมมนาคุณวิทยากร คาใชจายอื่นๆ 
ที่จําเปนสําหรับการจัดฝึกอบรม  
คาป้ายโครงการ 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
-ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ตั้งจายจากเงิน
รายได  ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานสงเสริมการเกษตร

วันที่พิมพ์ : 31/8/2564  12:51:26 หนา : 101/105



แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 919,000 บาท

งบบุคลากร รวม 120,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 120,000 บาท
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง ตามแผนอัตรากําลัง (พ.ศ
. 2564-2566) ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานการ
พาณิชย์ งานกิจการประปา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง ตามแผนอัตรา
กําลัง (พ.ศ. 2564-2566) ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงาน
การพาณิชย์ งานกิจการประปา

งบดําเนินงาน รวม 769,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 260,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ  คาติดตั้งไฟฟ้า คาติดตั้ง
ประปา จางเหมาทําความสะอาด จางเหมาซอมประปา จางจด
มาตาวัดน้ํา ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดซื้อจัดจาง
และบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044
  ลงวันที่ 10 กรกฏาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการ
จางเอกชนและการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น
 - ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งาน
กิจการประปา (กองชาง)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงและซอมแซม ทรัพย์สินของเทศบาลตําบล
หนองแคนใหสามารถใชงานไดตามปกติ ตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา
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ค่าวัสดุ รวม 409,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 1,000 บาท

 - เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณ์ตางๆที่จําเปนตองใชในสํานัก
งาน เชน กระดาษ ปากกา แฟ้ม ตรายาง สิ่งพิมพ์ที่ไดจากการซื้อ
หรือจางพิมพ์ ฯลฯ
 -เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดซื้อจัดจาง
และบริหารพัสดุ พ.ศ.2560
 ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  
งานกิจการประปา (กองชาง)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

 - เพื่อเบิกจายเปนคาหลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้าปลั๊กไฟฟ้า อุปกรณ์
วิทยุ ฯลฯ
 -เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดซื้อจัดจาง
และบริหารพัสดุ พ.ศ.2560
  ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  
งานกิจการประปา (กองชาง)

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 3,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัวโดยสภาพจําแนกวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง อุปกรณ์และอะไหล
เชน หมอ กระทะ มีด ถัง ฯลฯ
 -เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย การจัดซื้อจัดจาง
และบริหารพัสดุ พ.ศ.2560 
  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการ
พาณิชย์  งานกิจการประปา (กองชาง)

วัสดุกอสราง จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อซื้อวัสดุกอสรางตางๆเชน อิฐ,หิน,ปูน
ยางมะตอย,ทราย,ลูกรัง, ทอ PVC กาว คีม เลื่อยตัด
เหล็ก คอน และอุปกรณ์งานชางอื่น ฯลฯ
 -เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย การจัดซื้อจัดจาง
และบริหารพัสดุ พ.ศ.2560 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งาน
กิจการประปา (กองชาง)
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 300,000 บาท

 -เพื่อจายเปนคาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์โดยสภาพ
จําแนกเปน วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลืองเชน สารสม คลอรีน ปูน
ขาว น้ํายาตางๆ ฯลฯ
 -เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย การจัดซื้อจัดจาง
และบริหารพัสดุ พ.ศ.2560 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  
งานกิจการประปา (กองชาง)

วัสดุอื่น จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาวัสดุอื่นๆที่ไมเขาลักษณะวัสดุประเภทหนึ่ง
ประเภทใดแตมีความจําเปนตองใชในกิจการของเทศบาล รายจาย
เพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
สภาพไมคงทนถาวร หรือมีอายุการใชงานไมยืนนานสิ้น
เปลือง หรือหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะอันสั้น รวมถึง
อุปกรณ์ อะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงใหกลับมาสภาพ
เดิม เชน มิเตอร์น้ํา มิเตอร์ไฟฟ้า
 -เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย การจัดซื้อจัดจาง
และบริหารพัสดุ พ.ศ.2560 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งาน
กิจการประปา (กองชาง)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 100,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าสําหรับกิจการประปาของเทศบาลตําบล
หนองแคน
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 เรื่อง การ
เบิกคาใชจายที่ใหถือเปนรายจายเมื่อไดรับใบชําระหนี้
- ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งาน
กิจการประปา (กองชาง)
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งบลงทุน รวม 30,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 30,000 บาท
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง เชน
ถนน สะพาน ประตูน้ํา ทางเทา อาคารรั้ว หอถังประปา ซัมเมอร์ส
 ทรายกรอง กรวดกรอง ฯลฯ
 -เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย การจัดซื้อจัดจาง
และบริหารพัสดุ พ.ศ.2560 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏ
ในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา (กองชาง)
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