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เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
เขต/อ าเภอ นาจะหลวย    จังหวดัอุบลราชธานี 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

269  ซอย-  ถนนวสูิตรโยธาภิบาล  แขวง/ต าบล นาจะหลวย 

  เขต/อ าเภอ นาจะหลวย  จังหวดัอุบลราชธานี  34280 

พืน้ที่ 8.91 ตารางกโิลเมตร    

ประชากรทั้งหมด 7,285 คน 

ชาย 3,627 คน 

หญิง 3,658 คน    

   

 

ข้อมูล ณ วนัที ่25 สิงหาคม 2564 
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ของ 

 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย 

อ าเภอนาจะหลวย  จงัหวดัอุบลราชธานี 
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ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

             
ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาจะหลวย      

           บดัน้ีถึงเวลาท่ีคณะผูบ้ริหารของเทศบาลต าบลนาจะหลวย จะไดเ้สนอร่างเทศบญัญติั งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีต่อสภาเทศบาลต าบลนาจะหลวยอีกคร้ังหน่ึง ฉะนั้น ในโอกาสน้ี คณะผูบ้ริหารเทศบาลต าบลนาจะหลวย     
จึงขอช้ีแจงใหท้่านประธานและสมาชิกทุกท่านไดท้ราบถึงสถานะการคลงัตลอดจนหลกัการและแนวนโยบายการ
ด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดงัต่อไปน้ี  

1. สถานะการคลงั   
1.1 งบประมาณรายจ่ายทัว่ไป    

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ วนัท่ี 10 สิงหาคม 2564  องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินมีสถานะการเงิน ดงัน้ี    
1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน  44,316,641.45 บาท    
1.1.2 เงินสะสม จ านวน 31,721,532.03 บาท    
1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 12,333,323.91 บาท    
1.1.4 รายการท่ีไดก้นัเงินไวแ้บบก่อหน้ีผกูพนัและยงัไม่ไดเ้บิกจ่าย  
จ านวน 2 โครงการ รวม 230,000.00 บาท    
1.1.5 รายการท่ีไดก้นัเงินไวโ้ดยยงัไม่ไดก่้อหน้ีผกูพนั จ านวน 8 โครงการ  
รวม 2,830,950 บาท   

1.2 เงินกูค้งคา้ง จ  านวน 4,968,139.63 บาท  
2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563    

(1) รายรับจริง จ  านวน 57,027,682.57 บาท ประกอบดว้ย    
หมวดภาษีอากร จ านวน 221,755.32 บาท 

   
หมวดค่าธรรมเนียม 
ค่าปรับ และใบอนุญาต 

จ านวน 145,294.50 บาท 

   
หมวดรายไดจ้าก
ทรัพยสิ์น 

จ านวน 1,035,527.55 บาท 

   
หมวดรายไดจ้าก
สาธารณูปโภคและการ
พาณิชย ์

จ านวน 0.00 บาท 
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หมวดรายไดเ้บด็เตล็ด จ านวน 228,488.34 บาท 

   
หมวดรายไดจ้ากทุน จ านวน 0.00 บาท 

   
หมวดภาษีจดัสรร จ านวน 26,399,440.86 บาท 

   
หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป จ านวน 28,997,176.00 บาท 

  
(2) เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโ้ดยระบุวตัถุประสงค ์จ านวน 58,224.00 บาท   
(3) รายจ่ายจริง จ  านวน 45,637,710.29 บาท ประกอบดว้ย    

งบกลาง จ านวน 10,702,782.49 บาท    
งบบุคลากร จ านวน 19,768,583.61 บาท    
งบด าเนินงาน จ านวน 11,674,144.19 บาท    
งบลงทุน จ านวน 118,200.00 บาท    
งบเงินอุดหนุน จ านวน 3,374,000.00 บาท    
งบรายจ่ายอ่ืน จ านวน 0.00 บาท   

(4) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโ้ดยระบุวตัถุประสงค ์จ านวน 58,224.00 บาท   
(5) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท   
(6) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 4,377,200.00 บาท 
(7) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินกู ้จ  านวน 0.00 บาท  
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ค าแถลงงบประมาณ 

  

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 

อ าเภอนาจะหลวย  จงัหวดัอุบลราชธานี 
1. รายรับ 

   

        

รายรับ 
รายรับจริง 
ปี  2563 

ประมาณการ 
ปี 2564 

ประมาณการ 
ปี 2565 

รายได้จัดเกบ็เอง       

  หมวดภาษีอากร 221,755.32 120,000.00 295,000.00 

  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ
ใบอนุญาต 

145,294.50 123,000.00 202,400.00 

  หมวดรายไดจ้ากทรัพยสิ์น 1,035,527.55 1,400,000.00 1,400,000.00 

  หมวดรายไดเ้บด็เตล็ด 228,488.34 122,600.00 50,600.00 

  หมวดรายไดจ้ากทุน 0.00 0.00 2,000.00 

  รวมรายได้จัดเกบ็เอง 1,631,065.71 1,765,600.00 1,950,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลเกบ็แล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  หมวดภาษีจดัสรร 26,399,440.86 30,690,000.00 33,050,000.00 

  รวมรายได้ทีรั่ฐบาลเกบ็แล้วจัดสรร
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

26,399,440.86 30,690,000.00 33,050,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป 28,997,176.00 26,193,000.00 30,000,000.00 

  รวมรายได้ทีรั่ฐบาลอุดหนุนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

28,997,176.00 26,193,000.00 30,000,000.00 

รวม 57,027,682.57 58,648,600.00 65,000,000.00 
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ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 

อ าเภอนาจะหลวย  จังหวดัอุบลราชธานี  

2. รายจ่าย 

รายจ่าย 
รายจ่ายจริง 
ปี 2563 

ประมาณการ 
ปี 2564 

ประมาณการ 
ปี 2565 

จ่ายจากงบประมาณ       

  งบกลาง 10,702,782.49 12,059,417.00 13,398,059.00 

  งบบุคลากร 19,768,583.61 23,986,480.00 25,543,879.00 

  งบด าเนินงาน 11,674,144.19 13,711,303.00 14,800,962.00 

  งบลงทุน 118,200.00 5,307,400.00 7,465,100.00 

  งบเงินอุดหนุน 3,374,000.00 3,584,000.00 3,792,000.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 45,637,710.29 58,648,600.00 65,000,000.00 
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          ส่วนท่ี 2 
เทศบญัญติั 

เร่ือง 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 
 

ของ 
 
 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
อ าเภอนาจะหลวย จงัหวดัอุบลราชธานี 
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บันทกึหลกัการและเหตุผล 

ประกอบร่างเทศบญัญติั งบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย 

อ าเภอนาจะหลวย จงัหวดัอุบลราชธานี 
 

ด้าน รวม 

ด้านบริหารทัว่ไป   

  แผนงานบริหารงานทัว่ไป 15,580,837 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3,068,720 

ด้านบริการชุมชนและสังคม   

  แผนงานการศึกษา 12,206,402 
  แผนงานสาธารณสุข 3,756,920 
  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,189,734 
  แผนงานเคหะและชุมชน 9,239,428 
  แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 80,000 
  แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนนัทนาการ 1,303,200 

ด้านการเศรษฐกจิ   

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,176,700 

ด้านการด าเนินงานอ่ืน   

  แผนงานงบกลาง 13,398,059 

งบประมาณรายจ่ายทั้งส้ิน 65,000,000 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 

อ าเภอนาจะหลวย  จงัหวดัอุบลราชธานี 
แผนงานงบกลาง                    
    งาน 

งบกลาง รวม 
       

งบ 
         
           

             

งบกลาง 13,398,059 13,398,059        

    งบกลาง 13,398,059 13,398,059        

รวม 13,398,059 13,398,059                     

แผนงานบริหารงานทัว่ไป                    
    งาน 

งานบริหารทั่วไป 

งาน
วางแผน
สถิติและ
วชิาการ 

งานบริหาร 
งานคลงั 

งานควบคุม
ภายใน 
และการ
ตรวจสอบ
ภายใน 

รวม 

 
งบ 

   
     

      

 

งบบุคลากร 8,267,017 656,400 2,015,220 253,200 11,191,837  
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,848,320 0 0 0 2,848,320  
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 5,418,697 656,400 2,015,220 253,200 8,343,517  
งบด าเนินงาน 3,224,500 96,000 793,500 95,000 4,209,000  
    ค่าตอบแทน 531,000 0 191,000 60,000 782,000  
    ค่าใชส้อย 1,623,500 78,000 394,500 20,000 2,116,000  
    ค่าวสัดุ 300,000 18,000 178,000 15,000 511,000  
    ค่าสาธารณูปโภค 770,000 0 30,000 0 800,000  
งบลงทุน 150,000 0 0 0 150,000  
    ค่าครุภณัฑ ์ 150,000 0 0 0 150,000  
งบเงนิอุดหนุน 30,000 0 0 0 30,000  
    เงินอุดหนุน 30,000 0 0 0 30,000  

รวม 11,671,517 752,400 2,808,720 348,200 15,580,837               
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เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
   

แผนงานการรักษาความสงบภายใน                    
    งาน งานบริหารทัว่ไป

เกีย่วกบัการรักษา
ความสงบภายใน 

งานป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

รวม 
     

งบ 
       
         

           

งบบุคลากร 1,185,120 610,800 1,795,920      

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,185,120 610,800 1,795,920      

งบด าเนินงาน 293,000 479,800 772,800      

    ค่าตอบแทน 96,000 36,000 132,000      

    ค่าใชส้อย 167,000 248,800 415,800      

    ค่าวสัดุ 30,000 195,000 225,000      

งบลงทุน 0 500,000 500,000      

    ค่าครุภณัฑ ์ 0 500,000 500,000      

รวม 1,478,120 1,590,600 3,068,720                   

แผนงานการศึกษา                    
    งาน งานบริหาร

ทัว่ไปเกีย่วกบั
การศึกษา 

งานระดับก่อนวยั
เรียนและ
ประถมศึกษา 

งานศึกษาไม่
ก าหนดระดับ 

รวม 

   

งบ 
     
       

      
   

งบบุคลากร 1,540,920 3,219,120 0 4,760,040     

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,540,920 3,219,120 0 4,760,040     

งบด าเนินงาน 171,000 3,453,362 20,000 3,644,362     

    ค่าตอบแทน 41,000 20,000 0 61,000     

    ค่าใชส้อย 81,000 1,313,000 20,000 1,414,000     

    ค่าวสัดุ 48,000 2,025,362 0 2,073,362     

    ค่าสาธารณูปโภค 1,000 95,000 0 96,000     

งบลงทุน 0 190,000 0 190,000     

    ค่าครุภณัฑ ์ 0 40,000 0 40,000     

    ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 0 150,000 0 150,000     

งบเงินอุดหนุน 0 3,612,000 0 3,612,000     

    เงินอุดหนุน 0 3,612,000 0 3,612,000     

รวม 1,711,920 10,474,482 20,000 12,206,402     
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เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
   

แผนงานสาธารณสุข                    
    งาน งานบริหารทั่วไป

เกีย่วกบั
สาธารณสุข 

งานบริการสาธารณสุข
และ 

งานสาธารณสุขอ่ืน 
รวม 

   

งบ 
     
       

      
   

งบบุคลากร 1,294,080 553,440 1,847,520      

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,294,080 553,440 1,847,520     

งบด าเนินงาน 295,000 726,000 1,021,000     

    ค่าตอบแทน 165,000 168,000 333,000     

    ค่าใชส้อย 20,000 343,000 363,000     

    ค่าวสัดุ 110,000 125,000 235,000     

    ค่าสาธารณูปโภค 0 90,000 90,000     

งบลงทุน 41,000 707,400 748,400     

    ค่าครุภณัฑ ์ 41,000 207,400 248,400     

    ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 0 500,000 500,000     

งบเงินอุดหนุน 0 140,000 140,000     

    เงินอุดหนุน 0 140,000 140,000     

รวม 1,630,080 2,126,840 3,756,920                 

แผนงานสังคมสงเคราะห์                  
    งาน 

งานบริหาร
ทัว่ไปเกีย่วกบั
สังคมสงเคราะห์ 

งานสวสัดิการ
สังคม 

และสังคม
สงเคราะห์ 

รวม 

    

งบ 
      
        

      

    

งบบุคลากร 926,934 0 926,934     

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 926,934 0 926,934     

งบด าเนินงาน 212,800 50,000 262,800     

    ค่าตอบแทน 57,800 0 57,800     

    ค่าใชส้อย 115,000 50,000 165,000     

    ค่าวสัดุ 40,000 0 40,000     

รวม 1,139,734 50,000 1,189,734                 
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เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
   

แผนงานเคหะและชุมชน                  
    งาน งานบริหาร

ทัว่ไปเกีย่วกบั
เคหะและ
ชุมชน 

งานไฟฟ้าและ
ประปา 

งาน
สวนสาธารณะ 

งานก าจัด
ขยะมูลฝอย
และส่ิง
ปฏิกูล 

รวม 

 
งบ 

   
     

      

 

งบบุคลากร 1,995,780 0 815,880 1,716,768 4,528,428  
    เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า) 

1,995,780 0 815,880 1,716,768 4,528,428 
 

งบด าเนินงาน 760,000 0 215,000 2,836,000 3,811,000  
    ค่าตอบแทน 5,000 0 25,000 0 30,000  
    ค่าใชส้อย 200,000 0 140,000 2,456,000 2,796,000  
    ค่าวสัดุ 550,000 0 50,000 380,000 980,000  
    ค่าสาธารณูปโภค 5,000 0 0 0 5,000  
งบลงทุน 100,000 800,000 0 0 900,000  
    ค่าครุภณัฑ ์ 100,000 800,000 0 0 900,000  

รวม 2,855,780 800,000 1,030,880 4,552,768 9,239,428              

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                  
    งาน งานส่งเสริมและ

สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน 

รวม 

      

งบ 
        
          

      
      

งบด าเนินงาน 70,000 70,000       

    ค่าใชส้อย 70,000 70,000       

งบเงินอุดหนุน 10,000 10,000       

    เงินอุดหนุน 10,000 10,000       

รวม 80,000 80,000                   
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เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
   

แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ 
            
    งาน 

งานกฬีาและ
นันทนาการ 

งานศาสนา
วฒันธรรม
ท้องถิ่น 

รวม 

    

งบ 
      
        

      
    

งบบุคลากร 493,200 0 493,200     

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 493,200 0 493,200     

งบด าเนินงาน 250,000 560,000 810,000     

    ค่าใชส้อย 200,000 560,000 760,000     

    ค่าวสัดุ 50,000 0 50,000     

รวม 743,200 560,000 1,303,200                 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                  
    งาน งานบริหาร

ทัว่ไปเกีย่วกบั
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

งานก่อสร้าง รวม 

    

งบ 
      
        

      

    

งบด าเนินงาน 200,000 0 200,000     

    ค่าใชส้อย 200,000 0 200,000     

งบลงทุน 0 4,976,700 4,976,700     

    ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 0 4,976,700 4,976,700     

รวม 200,000 4,976,700 5,176,700     
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เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
   

เทศบัญญตัิ   

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 

อ าเภอนาจะหลวย จงัหวดัอุบลราชธานี 
 

  

            โดยท่ีเป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อาศยัอ านาจตามความใน
พระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไ้ขเพิ่มเติมถึงปัจจุบนั มาตรา 60 จึงตราเทศบญัญติั ข้ึนไวโ้ดยความ
เห็นชอบของ สภาเทศบาลต าบลนาจะหลวย   และโดยเห็นชอบของผูว้า่ราชการจงัหวดัอุบลราชธานี 
 

                ขอ้ 1 เทศบญัญติั น้ีเรียกวา่ เทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
                ขอ้ 2 เทศบญัญติั น้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นตน้ไป 
                ขอ้ 3 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นจ านวนรวมทั้งส้ิน 65,000,000 บาท 

  

              ขอ้ 4 งบประมาณรายจ่ายทัว่ไป จ่ายจากรายไดจ้ดัเก็บเอง หมวดภาษีจดัสรร และหมวดเงินอุดหนุน 
              ทัว่ไป เป็นจ านวนรวม ทั้งส้ิน 65,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไดด้งัน้ี 

  

แผนงาน ยอดรวม 

ด้านบริหารทั่วไป   

  แผนงานบริหารงานทัว่ไป 15,580,837 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3,068,720 

ด้านบริการชุมชนและสังคม   

  แผนงานการศึกษา 12,206,402 

  แผนงานสาธารณสุข 3,756,920 

  แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 1,189,734 

  แผนงานเคหะและชุมชน 9,239,428 

  แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 80,000 

  แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนนัทนาการ 1,303,200 

ด้านการเศรษฐกจิ   

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,176,700 

ด้านการด าเนินงานอ่ืน   

  แผนงานงบกลาง 13,398,059 

งบประมาณรายจ่ายทั้งส้ิน 65,000,000 
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เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
   

ขอ้ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได ้เป็นจ านวนรวมทั้งส้ิน 0 บาท ดงัน้ี  
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เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
   

รายงานประมาณการรายรับ 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
อ าเภอนาจะหลวย  จงัหวดัอุบลราชธานี 

  รายรับจริง ประมาณการ    
  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565    
หมวดภาษีอากร                
     ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
  

544,229.26 220.00 0.00 0.00 % 0.00 
   

     ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี 
  

8,139.27 5.70 0.00 0.00 % 0.00 
   

     ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 
  

0.00 49,915.82 0.00 100.00 % 50,000.00 
   

     ภาษีป้าย 
  

195,526.40 171,613.80 120,000.00 104.17 % 245,000.00 
   

รวมหมวดภาษีอากร  747,894.93 221,755.32 120,000.00     295,000.00    
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต                 
     ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 
  

4,287.40 8,421.00 10,000.00 -60.00 % 4,000.00 
   

     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัใบอนุญาตการ
พนนั 
  

0.00 0.00 0.00 100.00 % 200.00 

   
     ค่าธรรมเนียมจอดรถในท่ีจอดรถ 
  

154.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 
   

     ค่าธรรมเนียมก าจดัขยะมูลฝอย 
  

0.00 240.00 0.00 0.00 % 0.00 
   

     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมลูฝอย 
  

48,650.00 39,780.00 50,000.00 100.00 % 100,000.00 
   

     ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือส่ิง
ปฏิกูล 
 
  

9,000.00 4,500.00 4,500.00 42.22 % 6,400.00 

   
   ค่าธรรมเนียมในการออกหนงัสือ
รับรองการแจง้สถานท่ีจ าหน่ายอาหาร
หรือสะสมอาหาร 
 
 
  

0.00 600.00 0.00 0.00 % 0.00 

   
     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัทะเบียนราษฎร 
 
  

5,970.00 6,120.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00 
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 รายรับจริง ประมาณการ    
 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง % ปี 2565    
     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกบับตัรประจ าตวั
ประชาชน 
  

0.00 20.00 0.00 0.00 % 0.00 

   
     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัการควบคุม
อาคาร 
  

1,463.00 804.00 0.00 0.00 % 0.00 

   
     ค่าธรรมเนียมค าขอรับใบอนุญาตเป็น
ผูรั้บจา้งให้บริการ 
  

0.00 50.00 0.00 0.00 % 0.00 

   
     ค่าธรรมเนียมเป็นผูรั้บจา้งให้บริการ 
  

0.00 50.00 0.00 0.00 % 0.00 
   

     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัทะเบียนพาณิชย ์ 1,650.00 1,510.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00    
     ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ 
  

0.00 20.00 0.00 0.00 % 0.00 
   

     ค่าปรับผูก้ระท าผิดกฎหมายจราจร 
ทางบก 
  

6,250.00 8,300.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00 

   
     ค่าปรับการผิดสญัญา 
  

145.50 40,687.50 0.00 100.00 % 30,000.00 
   

     ค่าใบอนุญาตรับท าการเก็บขนส่ิง
ปฏิกูลหรือมูลฝอย 
  

0.00 4,500.00 0.00 0.00 % 0.00 

   
     ค่าใบอนุญาตประกอบการคา้ส าหรับ
กิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 
 

66,460.00 22,500.00 30,000.00 0.00 % 30,000.00 
   

     ค่าใบอนุญาตจดัตั้งสถานท่ีจ าหน่าย
อาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารในครัว 
หรือพ้ืนท่ีใด ซ่ึงมีพ้ืนท่ีเกิน 200 ตาราง
เมตร 
 
  

3,400.00 600.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00 

   
     ค่าใบอนุญาตจ าหน่ายสินคา้ในท่ีหรือ
ทางสาธารณะ 
  

8,200.00 0.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00 

   
     ค่าใบอนุญาตจดัตั้งตลาดเอกชน 
  

0.00 0.00 0.00 100.00 % 2,000.00 
   

     ค่าใบอนุญาตเก่ียวกบัการควบคุม
อาคาร 
 
  

2,066.00 432.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00 
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 รายรับจริง ประมาณการ    
 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง % ปี 2565    
     ค่าใบอนุญาตเก่ียวกบัการโฆษณาโดย
ใชเ้คร่ืองขยายเสียง 
  

4,560.00 2,010.00 2,500.00 0.00 % 2,500.00 

   
     ค่าใบอนุญาตอ่ืน ๆ  20,650.00 4,150.00 0.00 100.00 % 1,300.00    

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ
ใบอนุญาต 

  

182,905.90 145,294.50 123,000.00   202,400.00 

   
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                
     ค่าเช่าหรือบริการ 
  

855,176.00 696,146.00 900,000.00 0.00 % 900,000.00 
   

     ดอกเบ้ีย 
  

403,072.20 339,381.55 500,000.00 0.00 % 500,000.00 
   

 
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 

  

1,258,248.20 1,035,527.55 1,400,000.00     1,400,000.00 

   
หมวดรายได้เบด็เตลด็                
     เงินท่ีมีผูอุ้ทิศให้ 
  

162.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 
   

     ค่าขายเอกสารการจดัซ้ือจดัจา้ง 
  

11,500.00 32,800.00 50,000.00 0.00 % 50,000.00 
   

     ค่าขายแบบพิมพแ์ละค าร้อง 
  

550.00 96.00 600.00 0.00 % 600.00 
   

     ค่ารับรองส าเนาและถ่ายเอกสาร 
  

0.00 30.00 0.00 0.00 % 0.00 
   

     รายไดเ้บด็เตล็ดอ่ืน ๆ 
  

24,174.00 195,562.34 72,000.00 -100.00 % 0.00 
   

รวมหมวดรายได้เบด็เตลด็ 
  

36,386.00 228,488.34 122,600.00   50,600.00 
   

หมวดรายได้จากทุน                
     ค่าขายทอดตลาดทรัพยสิ์น 
 
  

0.00 0.00 0.00 100.00 % 1,000.00 

   
     รายไดจ้ากทุนอ่ืน ๆ 
 
  

0.00 0.00 0.00 100.00 % 1,000.00 

   
รวมหมวดรายได้จากทุน 

 
 
  

0.00 0.00 0.00 
  

2,000.00 
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 รายรับจริง ประมาณการ    
 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง % ปี 2565    

หมวดภาษีจัดสรร                 
     ภาษีรถยนต ์ 408,166.05 340,619.55 500,000.00 20.00 % 600,000.00    
     ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. ก าหนด
แผนฯ  

19,238,201.17 16,272,452.02 20,000,000.00 5.00 % 21,000,000.00 
   

     ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จดัสรร
รายไดฯ้  

2,941,906.17 2,928,766.47 3,000,000.00 16.67 % 3,500,000.00 
   

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ  86,253.76 81,035.63 80,000.00 50.00 % 120,000.00    
     ภาษีสรรพสามิต  6,424,153.73 5,591,764.60 6,000,000.00 8.33 % 6,500,000.00    
     ค่าภาคหลวงแร่ 
  

62,066.28 71,721.30 60,000.00 66.67 % 100,000.00 
   

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 
  

56,702.50 37,614.29 50,000.00 -40.00 % 30,000.00 
   

     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติ
กรรมตามประมวลกฎหมายท่ีดิน 
  

914,223.00 1,075,467.00 1,000,000.00 20.00 % 1,200,000.00 

   
รวมหมวดภาษีจัดสรร 30,131,672.66 26,399,440.86 30,690,000.00     33,050,000.00    

หมวดเงนิอุดหนุนทั่วไป                
     เงินอุดหนุนทัว่ไป 26,144,072.00 28,997,176.00 26,193,000.00 14.53 % 30,000,000.00    

รวมหมวดเงนิอุดหนุนทั่วไป 26,144,072.00 28,997,176.00 26,193,000.00     30,000,000.00    
รวมทุกหมวด 58,501,179.69 57,027,682.57 58,648,600.00     65,000,000.00 
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รายงานรายละเอยีดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
อ าเภอนาจะหลวย  จงัหวดัอุบลราชธานี 

        
ประมาณการรายรับรวมทั้งส้ิน  65,000,000   บาท  แยกเป็น   

รายได้จัดเกบ็เอง 
 หมวดภาษีอากร รวม 295,000 บาท 

  

ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 
ประมาณการไวม้ากกวา่ปีท่ีแลว้ 
  

จ านวน 50,000 บาท 

  
ภาษีป้าย 
ประมาณการไวม้ากกวา่ปีท่ีแลว้  

จ านวน 245,000 บาท 

  
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 

 
รวม 

 
202,400 

 
บาท 

  

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 
ประมาณการไวม้ากกวา่ปีท่ีแลว้ 
  

จ านวน 4,000 บาท 

  

ค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัใบอนุญาตการพนนั 
ประมาณการไวม้ากกวา่ปีท่ีแลว้ 
  

จ านวน 200 บาท 

  

ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 
ประมาณการไวม้ากกวา่ปีท่ีแลว้ 
  

จ านวน 100,000 บาท 

  

ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือส่ิงปฏิกูล 
ประมาณการไวม้ากกวา่ปีท่ีแลว้ 
  

จ านวน 6,400 บาท 

  

ค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัทะเบียนราษฎร 
ประมาณการไวม้ากกวา่ปีท่ีแลว้ 
  

จ านวน 5,000 บาท 

  
ค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัทะเบียนพาณิชย ์
ประมาณการไวม้ากกวา่ปีท่ีแลว้  

จ านวน 2,000 บาท 
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ค่าปรับผูก้ระท าผดิกฎหมายจราจรทางบก 
ประมาณการไวม้ากกวา่ปีท่ีแลว้ 
  

จ านวน 2,000 บาท 

  

ค่าปรับการผิดสัญญา 
ประมาณการไวม้ากกวา่ปีท่ีแลว้ 
  

จ านวน 30,000 บาท 

  

ค่าใบอนุญาตประกอบการคา้ส าหรับกิจการท่ีเป็นอนัตราย 
ต่อสุขภาพ 
ประมาณการไวม้ากกวา่ปีท่ีแลว้ 
  

จ านวน 30,000 บาท 

  

ค่าใบอนุญาตจดัตั้งสถานท่ีจ าหน่ายอาหารหรือสถานท่ี
สะสมอาหารในครัว หรือพื้นท่ีใด ซ่ึงมีพื้นท่ีเกิน 200 ตาราง
เมตร 
ประมาณการไวม้ากกวา่ปีท่ีแลว้ 
  

จ านวน 5,000 บาท 

  

ค่าใบอนุญาตจ าหน่ายสินคา้ในท่ีหรือทางสาธารณะ 
ประมาณการไวม้ากกวา่ปีท่ีแลว้ 
  

จ านวน 10,000 บาท 

  

ค่าใบอนุญาตจดัตั้งตลาดเอกชน 
ประมาณการไวม้ากกวา่ปีท่ีแลว้ 
  

จ านวน 2,000 บาท 

  

ค่าใบอนุญาตเก่ียวกบัการควบคุมอาคาร 
ประมาณการไวม้ากกวา่ปีท่ีแลว้ 
  

จ านวน 2,000 บาท 

  

ค่าใบอนุญาตเก่ียวกบัการโฆษณาโดยใชเ้คร่ืองขยายเสียง 
ประมาณการไวม้ากกวา่ปีท่ีแลว้ 
  

จ านวน 2,500 บาท 

  

ค่าใบอนุญาตอ่ืน ๆ 
ประมาณการไวม้ากกวา่ปีท่ีแลว้ 
 
 
  

จ านวน 1,300 บาท 
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 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 1,400,000 บาท 

  

ค่าเช่าหรือบริการ 
ประมาณการไวม้ากกวา่ปีท่ีแลว้ 
  

จ านวน 900,000 บาท 

  

ดอกเบ้ีย 
ประมาณการไวม้ากกวา่ปีท่ีแลว้ 
  

จ านวน 500,000 บาท 

 หมวดรายได้เบ็ดเตลด็ รวม 50,600 บาท 

  

ค่าขายเอกสารการจดัซ้ือจดัจา้ง 
ประมาณการไวม้ากกวา่ปีท่ีแลว้ 
  

จ านวน 50,000 บาท 

  

ค่าขายแบบพิมพแ์ละค าร้อง 
ประมาณการไวม้ากกวา่ปีท่ีแลว้ 
  

จ านวน 600 บาท 

 หมวดรายได้จากทุน รวม 2,000 บาท 

  

ค่าขายทอดตลาดทรัพยสิ์น 
ประมาณการไวม้ากกวา่ปีท่ีแลว้ 
  

จ านวน 1,000 บาท 

  

รายไดจ้ากทุนอ่ืน ๆ 
ประมาณการไวม้ากกวา่ปีท่ีแลว้ 
  

จ านวน 1,000 บาท 

รายได้ที่รัฐบาลเกบ็แล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 หมวดภาษีจัดสรร รวม 33,050,000 บาท 

  

ภาษีรถยนต ์
ประมาณการไวม้ากกวา่ปีท่ีแลว้ 
  

จ านวน 600,000 บาท 

  

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ 
ประมาณการไวม้ากกวา่ปีท่ีแลว้ 
  

จ านวน 21,000,000 บาท 

  

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จดัสรรรายไดฯ้ 
ประมาณการไวม้ากกวา่ปีท่ีแลว้ 
  

จ านวน 3,500,000 บาท 
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ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
ประมาณการไวม้ากกวา่ปีท่ีแลว้ 
  

จ านวน 120,000 บาท 

  

ภาษีสรรพสามิต 
ประมาณการไวม้ากกวา่ปีท่ีแลว้ 
  

จ านวน 6,500,000 บาท 

  

ค่าภาคหลวงแร่ 
ประมาณการไวม้ากกวา่ปีท่ีแลว้ 
  

จ านวน 100,000 บาท 

  

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 
ประมาณการไวม้ากกวา่ปีท่ีแลว้ 
  

จ านวน 30,000 บาท 

  

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายท่ีดิน 
ประมาณการไวม้ากกวา่ปีท่ีแลว้  

จ านวน 1,200,000 บาท 
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รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป รวม 30,000,000 บาท 

  

เงินอุดหนุนทัว่ไปส าหรับด าเนินการตามอ านาจหนา้ท่ีและ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกท า 
คาดวา่ในปีน้ีจะจดัเก็บไดน้อ้ยกวา่ปีท่ีล่วงมา โดยเป็นการ
ประมาณการรายไดเ้งินอุดหนุนทัว่ไป ประกอบดว้ย
รายการ ดงัน้ี      
1. เงินอุดหนุนทัว่ไปส าหรับด าเนินการตามอ านาจหนา้ท่ีและ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกท า    
2. เงินอุดหนุนทัว่ไปส าหรับสนบัสนุนอาหารเสริม(นม)     
3. เงินอุดหนุนทัว่ไปส าหรับสนบัสนุนอาหารกลางวนั   
4. เงินอุดหนุนทัว่ไปส าหรับส่งเสริมศกัยภาพการจดัการศึกษา
ของทอ้งถ่ิน       
5. เงินอุดหนุนทัว่ไปส าหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  
แยกเป็น       
   - เงินเดือน        
   - เงินวทิยะฐานะ   
   - ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง       
   - เงินเพิ่มต่างๆของพนกังานจา้ง/เงินเพิ่มค่าครองชีพ        
   - เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร        
   - เงินค่าการจดัการเรียนการสอน(รายหวั)        
   - เงินค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษา       
     (ค่าหนงัสือเรียน อุปกรณ์การเรียน ค่าเคร่ืองแบบนกัเรียน  
และค่ากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน)  
   - เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม      
6. เงินอุดหนุนทัว่ไปส าหรับโครงการเสริมสร้างสวสัดิการทาง
สังคมใหแ้ก่ผูพ้ิการหรือทุพพลภาพ      
(เงินอุดหนุนส าหรับสนบัสนุนสงเคราะห์เบ้ียความพิการ)       
7. เงินอุดหนุนทัว่ไปส าหรับโครงการการจดัสวสัดิการทาง
สังคมแก่ผูด้อ้ยโอกาสทางสังคม   (เงินอุดหนุนส าหรับ
สนบัสนุนการสงเคราะห์เบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์)      

จ านวน 30,000,000 บาท 
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8. เงินอุดหนุนทัว่ไปโครงการสร้างหลกัประกนัดา้นรายได้
ใหแ้ก่ผูสู้งอาย ุ

       (เงินอุดหนุนส าหรับสนบัสนุนการสงเคราะห์เบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย)ุ  
       9. เงินอุดหนุนทัว่ไปส าหรับการบริการสาธารณสุข/ส าหรับการด าเนินงาน      
       ตามแนวทางโครงการพระราชด าริดา้นสาธารณสุข       
       10.เงินอุดหนุนทัว่ไปส าหรับส ารวจขอ้มูลจ านวนสัตวแ์ละข้ึนทะเบียนสัตว ์     
       ตามโครงการสัตวป์ลอดโรค คนปลอดภยั จากโรคพิษสุนขับา้ตามพระปณิธาน 
       ศาสตราจารย ์ดร. สมเด็จพระเจา้ลูกเธอเจา้ฟ้าจุฬาภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราชกุมารี   
       11.เงินอุดหนุนทัว่ไปส าหรับส ารวจขบัเคล่ือนตามโครงการสัตวป์ลอดโรค คนปลอดภยั  
       จากโรคพิษสุนขับา้ ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย ์ดร. สมเด็จพระเจา้ลูกเธอ  
       เจา้ฟ้าจุฬาภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราชกุมารี   
       12 .อ่ืน ๆตามท่ีรัฐจดัสรรใหเ้ป็นเงินอุดหนุนทัว่ไป  
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รายงานประมาณการรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
อ าเภอนาจะหลวย    จงัหวดัอบุลราชธานี 

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

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

แผนงานงบกลาง             

งบกลาง             

  งบกลาง             

  งบกลาง             

    ค่าช าระหน้ีเงินกู ้ 611,154.47 629,489.11 658,255.80 2.54 % 675,000 

    ค่าช าระดอกเบ้ีย 186,263.50 167,928.86 156,744.20 -31.1 % 108,000 

    เงินสมทบกองทุนประกนัสงัคม 296,219.00 292,744.00 363,120.00 0.97 % 366,659 

    เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 12,560.00 12,745.00 18,000.00 -16.67 % 15,000 

    เบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุ 6,736,000.00 6,873,600.00 6,958,800.00 10.76 % 7,707,600 

    เบ้ียยงัชีพความพิการ 1,788,800.00 1,795,200.00 1,881,600.00 20.79 % 2,272,800 

    เบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์ 119,500.00 103,000.00 96,000.00 31.25 % 126,000 

    เงินส ารองจ่าย 36,500.00 16,814.00 1,328,245.00 -69.89 % 400,000 

    รายจ่ายตามขอ้ผกูพนั             

      
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน (ก.บ.ท.) 

0.00 0.00 0.00 100 % 1,050,000 

      เงินบ าเหน็จลูกจา้งประจ า 0.00 0.00 0.00 100 % 400,000 

      

01. โครงการ/กิจกรรม : สมทบระบบ
หลกัประกนัสุขภาพในระดบัทอ้งถ่ิน
หรือพ้ืนท่ีในเขตเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 

175,000.00 180,000.00 180,000.00 0 % 180,000 

      
02. กิจกรรม : ค่าใชจ่้ายในการจดั
จราจร 

0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000 

      
02. โครงการ/กิจกรรม : ค่าใชจ่้ายใน
การจดัจราจร 

76,100.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
03. กิจกรรม : เงินบ ารุงสมาคมสนันิบาต
เทศบาลแห่งประเทศไทย 

0.00 53,469.02 54,040.00 -13.03 % 47,000 

      
03. โครงการ/กิจกรรม : เงินบ ารุงสมาคม
สนันิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 

52,500.00 0.00 0.00 0 % 0 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ 

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

    
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ
ส่วนทอ้งถ่ิน (กบท.) 

627,878.00 577,792.50 973,668.00 -100 % 0 

รวมงบกลาง 10,718,474.97 10,702,782.49 12,718,473.00     13,398,059 

รวมงบกลาง 10,718,474.97 10,702,782.49 12,718,473.00     13,398,059 

รวมงบกลาง 10,718,474.97 10,702,782.49 12,718,473.00     13,398,059 

รวมแผนงานงบกลาง 10,718,474.97 10,702,782.49 12,718,473.00     13,398,059 

แผนงานบริหารงานทัว่ไป             

งานบริหารทัว่ไป             

  งบบุคลากร             

  เงนิเดือน (ฝ่ายการเมือง)             

    
เงินเดือนนายก/รองนายกองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน 

725,760.00 559,926.00 342,360.00 111.99 % 725,760 

    
ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก 
/รองนายก 

180,000.00 138,870.00 157,844.00 14.04 % 180,000 

    ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 180,000.00 138,870.00 180,000.00 0 % 180,000 

    
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ท่ีปรึกษา
นายกเทศมนตรี นายกองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบล 

202,018.00 159,979.00 87,360.00 137.36 % 207,360 

    
ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

1,434,240.00 1,434,240.00 1,255,200.00 23.9 % 1,555,200 

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,722,018.00 2,431,885.00 2,022,764.00     2,848,320 

  เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)             

    
เงินเดือนขา้ราชการ หรือพนกังานส่วน
ทอ้งถ่ิน 

2,256,722.58 2,512,080.00 2,692,700.00 35.26 % 3,642,120 

    
เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของขา้ราชการ หรือพนกังานส่วน
ทอ้งถ่ิน 

59,838.70 84,000.00 84,000.00 0 % 84,000 

    เงินประจ าต าแหน่ง 59,838.70 88,500.00 155,820.00 19.37 % 186,000 

    ค่าจา้งลูกจา้งประจ า 640,200.00 683,820.00 727,140.00 -22.96 % 560,160 

    ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง 1,420,010.00 1,409,150.07 1,038,700.00 -11.2 % 922,417 

    เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนกังานจา้ง 159,060.00 127,346.90 85,980.00 -72.09 % 24,000 

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 4,595,669.98 4,904,896.97 4,784,340.00     5,418,697 

รวมงบบุคลากร 7,317,687.98 7,336,781.97 6,807,104.00     8,267,017 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

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

  งบด าเนินงาน             

  ค่าตอบแทน             

    
ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

12,250.00 29,900.00 15,000.00 
1,666.6

7 
% 265,000 

    ค่าเบ้ียประชุม 12,350.00 12,600.00 15,000.00 33.33 % 20,000 

    ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ 3,360.00 0.00 35,000.00 -14.29 % 30,000 

    ค่าเช่าบา้น 140,000.00 216,000.00 240,000.00 -37.5 % 150,000 

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร             

      
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรขา้ราชการ/
พนกังาน/ลูกจา้งประจ า 

0.00 0.00 0.00 100 % 66,000 

      เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 42,200.00 26,200.00 66,000.00 -100 % 0 

รวมค่าตอบแทน 210,160.00 284,700.00 371,000.00     531,000 

  ค่าใช้สอย             

    รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ             

      01. กิจกรรม : เพ่ิมประสิทธิภาพการโฆษณา
และเผยแพร่โครงการหรือกิจกรรมของ
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 

0.00 29,065.00 51,000.00 56.86 % 80,000 

      01. โครงการ/กิจกรรม : เพ่ิม
ประสิทธิภาพการโฆษณาและเผยแพร่
โครงการ/กิจกรรมของเทศบาลต าบล
นาจะหลวย 

115,760.00 0.00 0.00 0 % 0 

      02. กิจกรรม : จดัหาส่ือส่ิงพิมพเ์พ่ือ
บริการประชาชน 

0.00 3,660.00 8,000.00 0 % 8,000 

      02. โครงการ/กิจกรรม : จดัหาส่ือ
ส่ิงพิมพเ์พ่ือบริการประชาชน  

6,700.00 0.00 0.00 0 % 0 

      03.  กิจกรรม :  การประกนัภยัรถราชการ 0.00 0.00 5,500.00 0 % 5,500 

      04. กิจกรรม : การปรับปรุงระบบ
อินเทอร์เน็ตส านกังานเทศบาลต าบล
นาจะหลวย 

0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000 

      05. กิจกรรม : จา้งเหมาถ่ายเอกสาร เขา้
เล่ม เยบ็เล่ม เยบ็หนงัสือหรือเขา้ปก
หนงัสือ 

0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000 
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       รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2565 
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   06. กิจกรรม : จา้งเหมาสูบสว้มหรือตกั

ส่ิงปฏิกลู 
0.00 2,000.00 10,000.00 100 % 20,000 

   07. กิจกรรมยอ่ย : จา้งเหมาบริการ 0.00 76,100.00 159,000.00 0.63 % 160,000 

      โครงการหลกั : การบริหารจดัการ
งบประมาณเพ่ือรองรับการบริการประชาชน
และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
                 05. โครงการยอ่ย/กิจกรรมยอ่ย : 
จา้งเหมาถ่ายเอกสาร เขา้เล่ม เยบ็เล่ม เยบ็
หนงัสือหรือเขา้ปกหนงัสือ 

2,800.00 0.00 0.00 0 % 0 

      โครงการหลกั : การบริหารจดัการ
งบประมาณเพื่อรองรับการบริการ
ประชาชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
                 06. โครงการยอ่ย/กิจกรรมยอ่ย : 
จา้งเหมาสูบส้วมหรือตกัส่ิงปฏิกูล 

2,500.00 0.00 0.00 0 % 0 

      โครงการหลกั : การบริหารจดัการ
งบประมาณเพื่อรองรับการบริการ
ประชาชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง                 
07. โครงการยอ่ย/กิจกรรมยอ่ย :  
จา้งเหมาบริการทัว่ไป 

600.00 0.00 0.00 0 % 0 

    รายจ่ายเก่ียวกบัการรับรองและพิธีการ 29,040.00 32,835.00 80,000.00 87.5 % 150,000 

    รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ี
ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ 

            

      01. โครงการ/กิจกรรม : ค่าใชจ่้ายใน
การเดินทางไปราชการ 

577,691.00 299,922.00 80,000.00 150 % 200,000 

      02. โครงการ/กิจกรรม : ค่าใชจ่้ายใน
การจดัการเลือกตั้ง 

0.00 0.00 600,000.00 -66.67 % 200,000 

      03. โครงการ/กิจกรรม : จดังาน 
พระราชพิธีวนัคลา้ยวนัสวรรคต
พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช รัชกาลท่ี9 

0.00 98,215.00 50,000.00 0 % 50,000 

      04. โครงการ/กิจกรรม : จดักิจกรรม
เน่ืองในโอกาสวนัเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี10 

0.00 62,330.00 0.00 100 % 100,000 
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      05. โครงการ/กิจกรรม : จดังานวนั

เทศบาล 
40,000.00 0.00 0.00 100 % 50,000 

      06. โครงการ/กิจกรรม : จดังานวนัพอ่
แห่งชาติ 

0.00 59,816.00 0.00 100 % 50,000 

      07. โครงการ/กิจกรรม : จดังานวนัแม่
แห่งชาติ 

69,279.00 63,899.00 50,000.00 0 % 50,000 

      08. โครงการ/กิจกรรม : การจดัท า 
ปรับปรุงและทบทวน เทศบญัญติัเพื่อ
ควบคุมการจดัระเบียบชุมชนและ
สงัคม(เทศบญัญติัอ่ืนท่ีไม่ใช่เทศ
บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 

30,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

      08. โครงการ/กิจกรรม : จดักิจกรรม
ตามโครงการอนัเก่ียวเน่ืองในการ
ปกป้องสถาบนัส าคญัของชาติ 
โดยเฉพาะสถาบนัพระมหากษตัริย ์

0.00 0.00 0.00 100 % 20,000 

      09. โครงการ/กิจกรรม : จดักิจกรรม
ตามโครงการอนัเก่ียวเน่ืองในการ
ปกป้องสถาบนัส าคญัของชาติ 
โดยเฉพาะสถาบนัพระมหากษตัริย ์

0.00 0.00 120,000.00 -100 % 0 

      09. โครงการ/กิจกรรม : จดัหา
พวงมาลยั  ช่อดอกไม ้กระเชา้ดอกไม ้

0.00 0.00 0.00 100 % 2,000 

      09. โครงการ/กิจกรรม : ฝึกอบรม “เรียนรู้
ประชาธิปไตยใส่ใจการเลือกตั้ง” 

20,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

      10. โครงการ/กิจกรรม : จดักิจกรรม
ตามโครงการอนัเก่ียวเน่ืองในการ
ปกป้องสถาบนัส าคญัของชาติ 
โดยเฉพาะสถาบนัพระมหากษตัริย ์

433,204.00 0.00 0.00 0 % 0 

      10. โครงการ/กิจกรรม : จดัหา
พวงมาลยั ช่อดอกไม ้กระเชา้ดอกไม ้
และพวงมาลา 

0.00 0.00 2,000.00 -100 % 0 

      10. โครงการ/กิจกรรม : วนั
พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจุฬา
โลกมหาราชและวนัท่ีระลึกถึงมหา
จกัรีบรมราชวงค ์

0.00 0.00 0.00 100 % 50,000 
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      11. โครงการ/กิจกรรม : จดัหา

พวงมาลยั ช่อดอกไม ้กระเชา้ดอกไม ้
และพวงมาลา 

2,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

      11. โครงการ/กิจกรรม : ฝึกอบรม 
“กฎหมายวธีิปฏิบติัราชการทาง
ปกครอง เสริมสร้างธรรมาภิบาล” 

0.00 20,000.00 0.00 0 % 0 

      11. โครงการ/กิจกรรม : วนัฉตัรมงคล 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000 

      12. โครงการ/กิจกรรม : จดักิจกรรม
เน่ืองในโอกาสวนัเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา้ 
พระบรมราชินี 

0.00 0.00 0.00 100 % 70,000 

      12. โครงการ/กิจกรรม : ฝึกอบรม
กฎหมายวธีิปฏิบติัราชการทาง
ปกครองเสริมสร้างธรรมาภิบาลและ
จดักิจกรรมอนัเน่ืองในโอกาส
ครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย 

20,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

      13. โครงการ/กิจกรรม : 
 วนัปิยมาหาราช 

0.00 0.00 0.00 100 % 50,000 

      14. โครงการ/กิจกรรม : จดัพิธีบ าเพญ็
กศุลและกิจกรรมนอ้มร าลึกเน่ืองในวนั
คลา้ยวนัสวรรคตพระบาทสมเดจ็พระ
จุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั 

87,080.00 0.00 0.00 0 % 0 

      14. โครงการ/กิจกรรม :  
วนัทอ้งถ่ินไทย 

0.00 0.00 0.00 100 % 28,000 

      14.โครงการ/กิจกรรม : ประกวดค า
ขวญั ต่อตา้นการทุจริต 

0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0 

      15. โครงการ/กิจกรรม  : ค่าลงทะเบียน
ในการฝึกอบรม 

0.00 0.00 0.00 100 % 160,000 

      15.โครงการ/กิจกรรม :  
วนัพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้า
จุฬาโลกมหาราชและวนัท่ีระลึกถึง
มหาจกัรีบรมราชวงศ ์

0.00 0.00 25,000.00 -100 % 0 



35 
 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
   

    รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2565 

    ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%)  
      15.โครงการ/กิจกรรม : อบรมพฒันา

ศกัยภาพในการบริหารจดัการองคก์ร
และศึกษาดูงาน 

195,720.00 0.00 0.00 0 % 0 

      16.โครงการ/กิจกรรม : จดักิจกรรม
เน่ืองในโอกาสวนัเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ 
พระเจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 10 

83,278.00 0.00 0.00 0 % 0 

      17.โครงการ/กิจกรรม : จดักิจกรรม
เน่ืองในโอกาสวนัเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา้ฯพระ
บรมราชินี 

0.00 22,985.00 20,000.00 -100 % 0 

      18.โครงการ/กิจกรรม : วนัปิยมหาราช 0.00 50,000.00 25,000.00 -100 % 0 
      19.โครงการ/กิจกรรม :  

วนัทอ้งถ่ินไทย 
0.00 0.00 3,000.00 -100 % 0 

      20.โครงการ/กิจกรรม : จดัพิธีรับ
พระราชทานพระบรมฉายาลกัษณ์ 
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั และ
สมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินี 

0.00 49,975.00 0.00 0 % 0 

    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 599,066.98 289,485.07 100,000.00 -50 % 50,000 
รวมค่าใช้สอย 2,314,718.98 1,160,287.07 1,413,500.00     1,623,500 

  ค่าวสัดุ             

    วสัดุส านกังาน 184,190.90 91,762.00 50,000.00 0 % 50,000 

    วสัดุไฟฟ้าและวทิย ุ 10,850.00 20,465.00 20,000.00 0 % 20,000 

    วสัดุงานบา้นงานครัว 17,843.00 29,308.00 30,000.00 0 % 30,000 

    วสัดุก่อสร้าง 16,415.00 32,790.00 40,000.00 -50 % 20,000 

    วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 2,150.00 20,000.00 0 % 20,000 

    วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 121,948.00 71,800.00 130,000.00 -38.46 % 80,000 

    วสัดุการเกษตร 0.00 5,040.00 20,000.00 0 % 20,000 

    วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 4,945.00 11,920.00 10,000.00 0 % 10,000 

    วสัดุคอมพิวเตอร์ 167,490.00 99,990.00 200,000.00 -75 % 50,000 

รวมค่าวสัดุ 523,681.90 365,225.00 520,000.00     300,000 
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 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%)  

  ค่าสาธารณูปโภค             

    ค่าไฟฟ้า 569,526.71 534,530.11 600,000.00 0 % 600,000 

    ค่าน ้ าประปา ค่าน ้ าบาดาล 117,813.25 119,496.84 100,000.00 0 % 100,000 

    ค่าบริการโทรศพัท ์ 9,007.26 9,060.76 10,000.00 0 % 10,000 

    ค่าบริการไปรษณีย ์ 16,457.00 5,142.40 15,000.00 33.33 % 20,000 

    ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 32,828.36 14,831.83 30,000.00 0 % 30,000 

    ค่าเช่าพ้ืนท่ีเวบ็ไซต ์และค่าธรรมเนียมท่ี
เก่ียวขอ้ง 

0.00 0.00 0.00 100 % 10,000 

รวมค่าสาธารณูปโภค 745,632.58 683,061.94 755,000.00     770,000 

รวมงบด าเนินงาน 3,794,193.46 2,493,274.01 3,059,500.00     3,224,500 

  งบลงทุน             

  ค่าครุภัณฑ์             
    ครุภณัฑส์ านกังาน             

      01.  รายการ : จดัซ้ือเคร่ืองดูดฝุ่ น
(ส าหรับใชใ้นส านกังาน) 

0.00 0.00 14,000.00 -100 % 0 

      02. รายการ : จดัซ้ือโตะ๊ผูบ้ริหาร
(นายกเทศมนตรี) 

0.00 0.00 26,000.00 -100 % 0 

      03. รายการ : จดัซ้ือโตะ๊ผูบ้ริหาร 
(รองนายกเทศมนตรี) 

0.00 0.00 37,600.00 -100 % 0 

      04. รายการ : จดัซ้ือเกา้อ้ีผูบ้ริหาร
(นายกเทศมนตรี) 

0.00 0.00 11,900.00 -100 % 0 

      05. รายการ : จดัซ้ือเกา้อ้ีผูบ้ริหาร(รอง
นายกเทศมนตรี) 

0.00 0.00 10,800.00 -100 % 0 

      06. รายการ : จดัซ้ือโตะ๊ท างานและเกา้อ้ี
ผูบ้ริหาร(ปลดัเทศบาล) 

0.00 0.00 10,500.00 -100 % 0 

      07. รายการ : จดัซ้ือตูเ้ก็บเอกสารบานเล่ือน  0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0 

      08. รายการ : จดัซ้ือตูเ้ก็บเอกสาร 0.00 0.00 6,500.00 -100 % 0 

      10. รายการ : จดัซ้ือโตะ๊ประชุม 12 ท่ีนัง่ 0.00 0.00 26,000.00 -100 % 0 
      11. รายการ : จดัซ้ือเกา้อ้ีพนกัพิง 0.00 0.00 45,600.00 -100 % 0 

      12. รายการ : จดัซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ
แบบแยกส่วนแบบตั้งพ้ืน 

0.00 0.00 32,400.00 -100 % 0 

      13. รายการ : จดัซ้ือเตน็ทผ์า้ใบ  0.00 0.00 200,000.00 -100 % 0 

      14. รายการ : จดัซ้ือตูก้ระจก 0.00 0.00 9,000.00 -100 % 0 
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      15. รายการ : จดัซ้ือโตะ๊เอนกประสงค ์ 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0 

    ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์หรืออิเลก็ทรอนิกส์             

      01. โครงการ/รายการ : จดัซ้ือเคร่ือง
คอมพิวเตอร์โนต้บุก๊ส าหรับงานประมวลผล 
(ในกิจการงานประชาสมัพนัธ์) 

20,900.00 0.00 0.00 0 % 0 

      01. รายการ : จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์และ
เคร่ืองพิมพ ์(ส าหรับใชใ้นกิจการงาน
วิเคราะห์นโยบายและแผน) 

0.00 0.00 24,600.00 -100 % 0 

      02. โครงการ/รายการ : ค่าจดัซ้ือเคร่ือง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊ ส าหรับงานประมวลผล 
(งานธุรการ) 

22,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

      02. รายการ : จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์    
All  In One (ส าหรับใชใ้นกิจการงานธุรการ) 

0.00 0.00 23,000.00 -100 % 0 

      03. รายการ : จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์    
All  In One (ส าหรับใชใ้นกิจการงาน
ทะเบียนและบตัร) 

0.00 0.00 23,000.00 -100 % 0 

      04. รายการ : จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์
โนต้บุก๊  (ส าหรับใชใ้นกิจการงานพสัดุส านกั
ปลดัเทศบาล) 

0.00 0.00 22,000.00 -100 % 0 

    ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ ์             

      01. รายการ : ค่าบ  ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภณัฑแ์ละทรัพยสิ์น 

0.00 0.00 100,000.00 50 % 150,000 

รวมค่าครุภัณฑ์ 42,900.00 0.00 727,900.00     150,000 

  ค่าทีด่นิและส่ิงก่อสร้าง             

    ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ             

      01. โครงการก่อสร้างและติดตั้งเคร่ือง
กระจายเสียงแบบไร้สาย 

0.00 0.00 500,000.00 -100 % 0 

รวมค่าทีด่นิและส่ิงก่อสร้าง 0.00 0.00 500,000.00     0 

รวมงบลงทุน 42,900.00 0.00 1,227,900.00     150,000 

  งบเงนิอุดหนุน             

  เงนิอุดหนุน             
    เงินอุดหนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน             

      01.โครงการ/กิจกรรม : ศูนยช่์วยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจหนา้ท่ีของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000 
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    เงินอุดหนุนส่วนราชการ             

      01.โครงการ/กิจกรรม : จดัตั้งศูนยป์ฏิบติัการ
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินระดบัอ าเภอ 
(สถานท่ีกลาง) อ าเภอนาจะหลวย จงัหวดั
อุบลราชธานี 

0.00 30,000.00 0.00 0 % 0 

รวมเงนิอุดหนุน 0.00 30,000.00 30,000.00     30,000 

รวมงบเงนิอุดหนุน 0.00 30,000.00 30,000.00     30,000 

รวมงานบริหารทั่วไป 11,154,781.44 9,860,055.98 11,124,504.00     11,671,517 

งานวางแผนสถิตแิละวชิาการ             

  งบบุคลากร             

  เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)             

    เงินเดือนขา้ราชการ หรือพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน 0.00 0.00 0.00 100 % 656,400 

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 0.00 0.00 0.00     656,400 

รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 0.00     656,400 

  งบด าเนินงาน             

  ค่าใช้สอย             

    รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ             

      01. โครงการ/กิจกรรม : ค่าจา้งเหมาถ่าย
เอกสาร ค่าจา้งเหมาเขา้เล่มหรือเยบ็เล่ม ค่า
เยบ็หนงัสือหรือเขา้ปกหนงัสือ 

3,339.00 0.00 0.00 0 % 0 

    รายจ่ายเก่ียวกบัการรับรองและพิธีการ 0.00 0.00 0.00 100 % 40,000 

    รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ 

            

      01. กิจกรรม : จา้งเหมาถ่ายเอกสาร เขา้เล่ม 
เยบ็เล่ม เยบ็หนงัสือหรือเขา้ปกหนงัสือ 

0.00 0.00 0.00 100 % 10,000 

      01. โครงการ/กิจกรรม : ค่าใชจ่้ายใน
การเดินทางไปราชการ 

0.00 0.00 0.00 100 % 18,000 

      01. โครงการ/กิจกรรม : ประชุมเชิง
ปฏิบติัการ "การจดัท าแผนพฒันา
ทอ้งถ่ิน" 

16,950.00 0.00 50,000.00 -100 % 0 

      02.โครงการ/กิจกรรม : ค่าลงทะเบียน
ในการฝึกอบรม 

0.00 0.00 0.00 100 % 10,000 

รวมค่าใช้สอย 20,289.00 0.00 50,000.00     78,000 
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  ค่าวสัดุ             

    วสัดุส านกังาน 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000 
    วสัดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 100 % 8,000 

รวมค่าวสัดุ 0.00 0.00 0.00     18,000 

รวมงบด าเนินงาน 20,289.00 0.00 50,000.00     96,000 

รวมงานวางแผนสถิตแิละวชิาการ 20,289.00 0.00 50,000.00     752,400 

งานบริหารงานคลงั             

  งบบุคลากร             

  เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)             

    เงินเดือนขา้ราชการ หรือพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน 960,380.00 1,011,700.00 1,077,120.00 10.54 % 1,190,640 
    เงินประจ าต าแหน่ง 42,000.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000 

    ค่าจา้งลูกจา้งประจ า 260,280.00 251,600.00 288,960.00 9.88 % 317,520 

    ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง 186,966.00 224,785.00 337,040.00 18.63 % 399,840 

    เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนกังานจา้ง 22,472.00 42,135.00 31,800.00 105.09 % 65,220 
รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,472,098.00 1,572,220.00 1,776,920.00     2,015,220 

รวมงบบุคลากร 1,472,098.00 1,572,220.00 1,776,920.00     2,015,220 

  งบด าเนินงาน             

  ค่าตอบแทน             

    ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

70,800.00 99,600.00 80,000.00 25 % 100,000 

    ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ 5,000.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000 
    ค่าเช่าบา้น 36,000.00 36,000.00 60,000.00 -40 % 36,000 
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร             

      เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรขา้ราชการ/พนกังาน/
ลูกจา้งประจ า 

0.00 0.00 0.00 100 % 50,000 

      เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 5,000.00 7,750.00 66,000.00 -100 % 0 

รวมค่าตอบแทน 116,800.00 143,350.00 211,000.00     191,000 
  ค่าใช้สอย             

    รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ             

      01. กิจกรรม : ค่าจา้งเหมาบริการเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการโฆษณาและเผยแพร่โครงการ
หรือกิจกรรมในกิจการของกองคลงั 

0.00 0.00 0.00 100 % 30,000 

      01. โครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงระบบบญัชีดว้ย
ระบบคอมพิวเตอร์ 

20,000.00 20,000.00 50,000.00 -100 % 0 

      02. กิจกรรม : การประกนัภยัรถราชการ 0.00 0.00 0.00 100 % 1,500 
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      02. กิจกรรม : ค่าจา้งเหมาบริการเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการโฆษณาและเผยแพร่
โครงการหรือกิจกรรมในกิจการของกองคลงั 

0.00 0.00 12,000.00 -100 % 0 

      03. กิจกรรม : การประกนัภยัรถราชการ 0.00 0.00 1,500.00 -100 % 0 
      03. โครงการ/กิจกรรม : การปรับปรุงระบบ

แผนท่ีภาษี 
0.00 0.00 0.00 100 % 45,000 

      04. โครงการ/กิจกรรม : การปรับปรุงระบบ
แผนท่ีภาษี 

0.00 0.00 91,000.00 -100 % 0 

      04. จา้งเหมาบริการ 0.00 0.00 0.00 100 % 108,000 
    รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้

ลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ 
            

      01. โครงการ/กิจกรรม : ค่าใชจ่้ายในการ
เดินทางไปราชการ 

131,154.00 85,876.00 52,000.00 53.85 % 80,000 

      02. โครงการ/กิจกรรม : ค่าลงทะเบียนในการ
ฝึกอบรม 

0.00 0.00 0.00 100 % 20,000 

      02. โครงการ/กิจกรรม : ฝึกอบรมให้ความรู้
เก่ียวกบัการเสียภาษีทุกประเภทให้กบั
ผูป้ระกอบการ 

0.00 5,840.00 10,000.00 -100 % 0 

      03. โครงการ/กิจกรรม : เพ่ิมประสิทธิภาพใน
การจดัเก็บภาษีของเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 

0.00 19,950.00 20,000.00 0 % 20,000 

      04. โครงการ/กิจกรรม : ฝึกอบรมให้ความรู้
เก่ียวกบัการเสียภาษีทุกประเภทให้กบั
ผูป้ระกอบการ 

0.00 0.00 0.00 100 % 20,000 

      05. โครงการ/กิจกรรม : /ฝึกอบรมเพื่อการา
พฒันาองคค์วามรู้เก่ียวกบัการปฏิบติังานของ
เทศบาลต าบลนาจะหลวย ใหแ้ก่ ผูบ้ริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล ขา้ราชการและพนกังานเทศบาล ใน
การปฏิบติังานในระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ของ
เทศบาลต าบลนาจะหลวย  
(e-LAAS) 

0.00 0.00 0.00 100 % 50,000 

      โครงการหลกั : การบริหารจดัการค่าใชจ่้าย
เพ่ือจดักิจกรรมงานพฒันาและจดัเก็บรายได ้
         02.2. โครงการยอ่ย/กิจกรรมยอ่ย : เพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจดัเก็บภาษีของเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย 

19,350.00 0.00 0.00 0 % 0 

    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 32,200.00 9,290.00 60,000.00 -66.67 % 20,000 
รวมค่าใช้สอย 202,704.00 140,956.00 296,500.00     394,500 



41 
 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
   

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

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

  ค่าวสัดุ             

    วสัดุส านกังาน 66,165.00 25,166.00 50,000.00 0 % 50,000 

    วสัดุงานบา้นงานครัว 25,390.00 7,349.00 50,000.00 -60 % 20,000 

    วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 0.00 10,000.00 -70 % 3,000 

    วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 5,000.00 21,900.00 40,000.00 -12.5 % 35,000 

    วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 6,000.00 0.00 10,000.00 100 % 20,000 
    วสัดุคอมพิวเตอร์ 37,750.00 73,580.00 46,000.00 8.7 % 50,000 

รวมค่าวสัดุ 140,305.00 127,995.00 206,000.00     178,000 

  ค่าสาธารณูปโภค             

    ค่าบริการไปรษณีย ์ 0.00 5,000.00 24,000.00 -58.33 % 10,000 

    ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 0.00 17,647.54 18,000.00 11.11 % 20,000 
รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 22,647.54 42,000.00     30,000 

รวมงบด าเนินงาน 459,809.00 434,948.54 755,500.00     793,500 

  งบลงทุน             

  ค่าครุภัณฑ์             
    ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์หรืออิเลก็ทรอนิกส์             
      01. รายการ : จดัซ้ือเคร่ืองพิมพค์อมพิวเตอร์ 0.00 0.00 4,000.00 -100 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 4,000.00     0 

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 4,000.00     0 

รวมงานบริหารงานคลงั 1,931,907.00 2,007,168.54 2,536,420.00     2,808,720 

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน             

  งบบุคลากร             

  เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)             
    เงินเดือนขา้ราชการ หรือพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน 0.00 0.00 0.00 100 % 253,200 

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 0.00 0.00 0.00     253,200 

รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 0.00     253,200 

  งบด าเนินงาน             

  ค่าตอบแทน             
    ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 100 % 3,000 

    ค่าเช่าบา้น 0.00 0.00 0.00 100 % 24,000 

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร             
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรขา้ราชการ/พนกังาน/
ลูกจา้งประจ า 

0.00 0.00 0.00 100                
% 

33,000 

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00  60,000 

  ค่าใช้สอย             
    รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้

ลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ 
            

      01. โครงการ/กิจกรรม : ค่าใชจ่้ายในการ
เดินทางไปราชการ 

0.00 0.00 0.00 100 % 10,000 

      02.โครงการ/กิจกรรม : ค่าลงทะเบียนในการ
ฝึกอบรม 

0.00 0.00 0.00 100 % 10,000 

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00     20,000 

  ค่าวสัดุ             
    วสัดุส านกังาน 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000 

    วสัดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000 
รวมค่าวสัดุ 0.00 0.00 0.00     15,000 

รวมงบด าเนินงาน 0.00 0.00 0.00     95,000 
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0.00 0.00 0.00     348,200 

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 13,106,977.44 11,867,224.52 13,710,924.00     15,580,837 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน             
งานบริหารทั่วไปเกีย่วกบัการรักษาความสงบภายใน             

  งบบุคลากร             

  เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)             

    เงินเดือนขา้ราชการ หรือพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน 692,940.00 729,300.00 772,440.00 -53.69 % 357,720 
    ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง 447,480.00 461,240.00 525,160.00 55.27 % 815,400 
    เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนกังานจา้ง 30,780.00 22,065.00 12,040.00 -0.33 % 12,000 

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,171,200.00 1,212,605.00 1,309,640.00     1,185,120 

รวมงบบุคลากร 1,171,200.00 1,212,605.00 1,309,640.00     1,185,120 

  งบด าเนินงาน             

  ค่าตอบแทน             
    ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
9,300.00 0.00 150,000.00 -66.67 % 50,000 

    ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 21,730.00 -53.98 % 10,000 
    ค่าเช่าบา้น 0.00 0.00 0.00 100 % 36,000 

รวมค่าตอบแทน 9,300.00 0.00 171,730.00     96,000 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2565 

 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง  (%)  

  ค่าใช้สอย             
    รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ             
      01.กิจกรรม : เพ่ิมประสิทธิภาพการโฆษณา

และเผยแพร่โครงการหรือกิจกรรมของของ
งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

0.00 0.00 0.00 100 % 20,000 

      02. กิจกรรม : การประกนัภยัรถยนตร์าชการ 0.00 0.00 0.00 100 % 2,000 
    รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้

ลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ 
            

      01. โครงการ/กิจกรรม : การรักษาความสงบ
เรียบร้อยในงานประเพณีประจ าปีของ
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 

10,050.00 0.00 0.00 0 % 0 

      01. โครงการ/กิจกรรม : ค่าใชจ่้ายในการ
เดินทางไปราชการ 

0.00 0.00 0.00 100 % 10,000 

      01. โครงการ/กิจกรรม : ป้องกนัและลด
อุบติัเหตุทางถนนในช่วง 
เทศกาลปีใหม ่ “7 วนัอนัตราย” 

0.00 53,955.00 53,270.00 -100 % 0 

      02.  โครงการ/กิจกรรม : ค่าลงทะเบียนใน
การฝึกอบรม 

0.00 0.00 0.00 100 % 15,000 

      02. โครงการ/กิจกรรม : ป้องกนัและลด
อุบติัเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม ่ “7 
วนัอนัตราย” 

70,861.00 0.00 0.00 0 % 0 

      02. โครงการ/กิจกรรม : ป้องกนัและลด
อุบติัเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต ์
“7 วนัอนัตราย” 

0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0 

      03.  โครงการ : ป้องกนัและลดอุบติัเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม ่"7 วนัอนัตราย" 

0.00 0.00 0.00 100 % 60,000 

      03. โครงการ/กิจกรรม : ป้องกนัและลด
อุบติัเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต ์
“7 วนัอนัตราย” 

35,300.00 0.00 0.00 0 % 0 

      03. โครงการ/กิจกรรม : สนบัสนุนการ
ปฏิบติังานและการให้ความช่วยเหลือผูท่ี้
ไดรั้บผลกระทบจากมาตรการการป้องกนั
และควบคุมโรคติดต่อ กรณีโรคติดเช้ือไวรัส 
โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ( 
Coronavirus Disease 2019 ( COVID-19 ) ) 

0.00 260,680.00 0.00 0 % 0 

      04.  โครงการ/กิจกรรม : ป้องกนัและลด
อุบติัเหตุทางถนนในช่วงเทศบาลสงกรานต ์ " 
7 วนัอนัตราย" 

0.00 0.00 0.00 100 % 60,000 



44 
 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
   

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

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

      05. โครงการ/กิจกรรม : ฝึกอบรมเพ่ือพฒันา
ศกัยภาพและศึกษาดูงานของอาสาสมคัร
ป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน         (อปพร.) 

221,383.00 0.00 0.00 0 % 0 

รวมค่าใช้สอย 337,594.00 314,635.00 103,270.00     167,000 
  ค่าวสัดุ             
    วสัดุส านกังาน 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000 
    วสัดุงานบา้นงานครัว 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000 
    วสัดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์ 6,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
    วสัดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000 

รวมค่าวสัดุ 6,000.00 0.00 0.00     30,000 
รวมงบด าเนินงาน 352,894.00 314,635.00 275,000.00     293,000 

  งบลงทุน             

  ค่าครุภัณฑ์             

    ครุภณัฑส์ านกังาน             

      01. รายการ : จดัซ้ือชุดโซฟารับแขก 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0 

    ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง             

      01. รายการ : จดัซ้ือเรือทอ้งแบน 0.00 0.00 80,000.00 -100 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 90,000.00     0 

  ค่าทีด่นิและส่ิงก่อสร้าง             

    ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ             

      01.  ติดตั้งกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด 0.00 0.00 499,000.00 -100 % 0 

รวมค่าทีด่นิและส่ิงก่อสร้าง 0.00 0.00 499,000.00     0 

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 589,000.00     0 
รวมงานบริหารทั่วไปเกีย่วกบัการรักษาความสงบภายใน 1,524,094.00 1,527,240.00 2,173,640.00     1,478,120 

งานเทศกจิ             

  งบด าเนินงาน             

  ค่าตอบแทน             
    ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
10,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

รวมค่าตอบแทน 10,000.00 0.00 0.00     0 

รวมงบด าเนินงาน 10,000.00 0.00 0.00     0 

รวมงานเทศกจิ 10,000.00 0.00 0.00     0 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2565 

 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 
งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั             

  งบบุคลากร             

  เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)             
    เงินเดือนขา้ราชการ หรือพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน 0.00 0.00 0.00 100 % 490,800 
    ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง 0.00 0.00 0.00 100 % 108,000 
    เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนกังานจา้ง 0.00 0.00 0.00 100 % 12,000 

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 0.00 0.00 0.00     610,800 
รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 0.00     610,800 

  งบด าเนินงาน             

  ค่าตอบแทน             

    ค่าเช่าบา้น 0.00 0.00 0.00 100 % 36,000 
รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00     36,000 

  ค่าใช้สอย             
    รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้

ลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ 
            

      01.  โครงการ/กิจกรรม : ค่าใชจ่้ายในการ
เดินทางไปราชการ 

0.00 0.00 0.00 100 % 10,000 

      01. โครงการ/กิจกรรม : ฝึกอบรมชุด
ปฏิบติัการจิตอาสาภยัพิบติัประจ าองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

0.00 0.00 118,500.00 -100 % 0 

      02.  โครงการ/กิจกรรม : ค่าลงทะเบียนใน
การฝึกอบรม 

0.00 0.00 0.00 100 % 10,000 

      03.  โครงการ/กิจกรรม : ฝึกอบรมชุด
ปฏิบติัการจิตอาสาภยัพิบติัประจ าองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

0.00 0.00 0.00 100 % 38,800 

      04.  โครงการ/กิจกรรม : ฝึกอบรม        
 อปพร. เน่ืองในวนั อปพร. 

0.00 0.00 0.00 100 % 30,000 

      04. โครงการ/กิจกรรม : ฝึกอบรม 
อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน  
(อปพร.)(รายใหม่) 

0.00 160,940.00 0.00 0 % 0 

      04. โครงการ/กิจกรรม : ฝึกอบรมการป้องกนั
และระงบัอคัคีภยัในชุมชน 

28,140.00 0.00 0.00 0 % 0 

      05. โครงการ/กิจกรรม : /ฝึกอบรมการ
ป้องกนัและระงบัอคัคีภยัในชุมชนและ
สถานศึกษา 

0.00 0.00 0.00 100 % 30,000 

      05. โครงการ/กิจกรรม : ฝึกอบรม  
อปพร. เน่ืองในวนั อปพร. ประจ าปี 

28,100.00 0.00 0.00 0 % 0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

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

06.โครงการ/กิจกรรม : ฝึกอบรมและฝึกซอ้ม
แผนปฏิบติัการตามแผนป้องกนัและบรรเทา 
สาธารณภยั 

0.00 0.00 0.00 100  % 50,000 

07. โครงการ/กิจกรรม : ฝึกอบรมและฝึกซอ้ม
แผนช่วยเหลือผูป้ระสบภยัร่วมกบัหน่วยงานอ่ืน 

0.00 0.00 0.00 100 % 30,000 

    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000 

รวมค่าใช้สอย 56,240.00 160,940.00 168,500.00     248,800 

  ค่าวสัดุ             

    วสัดุส านกังาน 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000 

    วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 9,050.00 7,200.00 15,000.00 0 % 15,000 

    วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 96,900.00 62,850.00 100,000.00 0 % 100,000 

    วสัดุเคร่ืองแตง่กาย 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000 

    วสัดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000 

    วสัดุเคร่ืองดบัเพลิง 19,700.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000 

รวมค่าวสัดุ 125,650.00 70,050.00 165,000.00     195,000 

รวมงบด าเนินงาน 181,890.00 230,990.00 333,500.00     479,800 

  งบลงทุน             

  ค่าครุภัณฑ์             

    ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ ์             

      01. รายการ : ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภณัฑแ์ละทรัพยสิ์น 

0.00 0.00 100,000.00 400 % 500,000 

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 100,000.00     500,000 

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 100,000.00     500,000 

รวมงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 181,890.00 230,990.00 433,500.00     1,590,600 

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,715,984.00 1,758,230.00 2,607,140.00     3,068,720 

แผนงานการศึกษา             

งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบัการศึกษา             

  งบบุคลากร             

  เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)             



47 
 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
   

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

ทอ้งถ่ิน 
595,440.00 636,300.00 1,298,140.00 -12.27 % 1,138,920 

    เงินประจ าต าแหน่ง 0.00 0.00 42,000.00 0 % 42,000 

    ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง 466,200.00 469,560.00 477,960.00 -32.21 % 324,000 

    เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนกังานจา้ง 53,220.00 49,860.00 56,460.00 -36.24 % 36,000 

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,114,860.00 1,155,720.00 1,874,560.00     1,540,920 

รวมงบบุคลากร 1,114,860.00 1,155,720.00 1,874,560.00     1,540,920 

  งบด าเนินงาน             

  ค่าตอบแทน             

    ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000 

    ค่าเช่าบา้น 72,000.00 72,000.00 72,000.00 -50 % 36,000 

รวมค่าตอบแทน 72,000.00 72,000.00 77,000.00     41,000 

  ค่าใช้สอย             

    รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ             

      01. กิจกรรม : การประกนัภยัรถราชการ 0.00 0.00 1,000.00 0 % 1,000 
    รายจ่ายเก่ียวกบัการรับรองและพิธีการ 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000 
    รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ี

ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ 
            

      01. โครงการ/กิจกรรม : ค่าใชจ่้ายใน
การเดินทางไปราชการ 

261,336.00 31,128.00 100,000.00 -50 % 50,000 

      02.โครงการ/กิจกรรม :ค่าลงทะเบียน
ในการฝึกอบรม 

0.00 0.00 0.00 100 % 20,000 

    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 2,800.00 25,000.00 15,000.00 -66.67 % 5,000 

รวมค่าใช้สอย 264,136.00 56,128.00 121,000.00     81,000 

  ค่าวสัดุ             

    วสัดุส านกังาน 15,950.00 22,672.00 61,090.00 -67.26 % 20,000 

    วสัดุไฟฟ้าและวทิย ุ 0.00 0.00 0.00 100 % 2,000 

    วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 0.00 2,000.00 -50 % 1,000 

    วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 0.00 4,000.00 25,000.00 -60 % 10,000 

    วสัดุคอมพิวเตอร์ 22,400.00 42,570.00 30,000.00 -50 % 15,000 

รวมค่าวสัดุ 38,350.00 69,242.00 118,090.00     48,000 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2565 

 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%)  

  ค่าสาธารณูปโภค             

    ค่าไฟฟ้า 0.00 25,691.07 42,000.00 -100 % 0 

    ค่าน ้ าประปา ค่าน ้ าบาดาล 0.00 33,452.00 33,000.00 -100 % 0 

    ค่าบริการไปรษณีย ์ 0.00 4,305.60 1,500.00 -33.33 % 1,000 

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 63,448.67 76,500.00     1,000 

รวมงบด าเนินงาน 374,486.00 260,818.67 392,590.00     171,000 

  งบลงทุน             

  ค่าครุภัณฑ์             

    ครุภณัฑส์ านกังาน             

      01. รายการ : จดัซ้ือตูเ้ก็บเอกสาร 0.00 11,000.00 0.00 0 % 0 
    ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง             

      01. โครงการ/รายการ : จดัซ้ือ
รถจกัรยานยนต ์

0.00 44,800.00 0.00 0 % 0 

    ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์หรืออิเลก็ทรอนิกส์             

      01. โครงการ/รายการ : จดัซ้ือเคร่ือง
คอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ก ส าหรับงาน
ประมวลผล 

0.00 44,000.00 0.00 0 % 0 

      01. รายการ : จดัซ้ือคอมพิวเตอร์
โนต้บุ๊ก ส าหรับประมวลผล  

0.00 0.00 44,000.00 -100 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 99,800.00 44,000.00     0 

รวมงบลงทุน 0.00 99,800.00 44,000.00     0 

รวมงานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบัการศึกษา 1,489,346.00 1,516,338.67 2,311,150.00     1,711,920 

งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา             

  งบบุคลากร             

  เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)             

    เงินเดือนขา้ราชการ หรือพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน 1,862,220.00 1,971,660.00 2,121,120.00 10.93 % 2,352,960 
    เงินวทิยฐานะ 0.00 0.00 168,000.00 0 % 168,000 

    ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง 485,280.00 560,290.86 888,120.00 -25.44 % 662,160 

    เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนกังานจา้ง 25,076.67 37,591.20 42,090.00 -14.47 % 36,000 

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,372,576.67 2,569,542.06 3,219,330.00     3,219,120 

รวมงบบุคลากร 2,372,576.67 2,569,542.06 3,219,330.00     3,219,120 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2565 

 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%)  

  งบด าเนินงาน             

  ค่าตอบแทน             

    ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็น
ประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0 

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร             

      เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรขา้ราชการ/
พนกังาน/ลูกจา้งประจ า 

0.00 0.00 0.00 100 % 20,000 

      เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 23,300.00 9,800.00 44,000.00 -100 % 0 

รวมค่าตอบแทน 23,300.00 9,800.00 54,000.00     20,000 

  ค่าใช้สอย             

    รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ             

      01.โครงการ/กิจกรรม : ติดตั้งระบบ
อินเตอร์เน็ตศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ 

0.00 0.00 0.00 100 % 10,000 

    รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ี
ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ 

            

      01. โครงการ/กิจกรรม : ค่าใชจ่้ายใน
การเดินทางไปราชการ 

0.00 0.00 50,000.00 -60 % 20,000 

      01. โครงการ/กิจกรรม : จดังานวนัเด็ก 122,000.00 122,000.00 0.00 0 % 0 

      02. โครงการ/กิจกรรม : จดังานวนัเด็ก 0.00 0.00 92,000.00 8.7 % 100,000 
      02. โครงการ/กิจกรรม : เปิดบา้น

วชิาการศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ 
9,400.00 0.00 0.00 0 % 0 

      03.  โครงการ/กิจกรรม : แข่งขนัทกัษะ
วชิาการส าหรับเด็กปฐมวยั 

9,915.00 0.00 0.00 0 % 0 

      03. โครงการ/กิจกรรม : แข่งขนัทกัษะ
วชิาการส าหรับเด็กปฐมวยั 

0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0 

      03. โครงการ/กิจกรรม : ค่าลงทะเบียน
ในการฝึกอบรม 

0.00 0.00 0.00 100 % 10,000 

      03. โครงการ/กิจกรรม : ค่าอาหาร
กลางวนัศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สงักดั
เทศบาลต าบลนาจะหลวย ตาม
โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ
บริหารสถานศึกษา 

0.00 737,000.00 0.00 0 % 0 
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    รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2565 

    ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%)  

      04. โครงการ/กิจกรรม : ค่าจดัการเรียน
การสอนส าหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็
(รายหวั) ตามโครงการสนบัสนุน
ค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษา 

0.00 278,800.00 0.00 0 % 0 

      04. โครงการ/กิจกรรม : เรียนรู้สู่โลก
กวา้งของเด็กปฐมวยัและผูป้กครอง 

52,500.00 0.00 26,000.00 -100 % 0 

      05. โครงการ/กิจกรรม : ค่าใชจ่้ายใน
การจดัการศึกษาส าหรับศูนยพ์ฒันา
เด็กเลก็(ศพด.) ตามโครงการสนบัสนุน
ค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษา   

0.00 101,700.00 0.00 0 % 0 

      05. โครงการ/กิจกรรม : อบรมป้องกนั
ภยัภายในศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สงักดั
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 

0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0 

      06.  โครงการ/กิจกรรม : แข่งขนัทกัษะ
วชิาการส าหรับเด็กปฐมวยั 

0.00 10,000.00 0.00 0 % 0 

      06. โครงการ/กิจกรรม : ค่าพฒันาครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตาม
โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ
บริหารสถานศึกษา 

0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0 

      06.โครงการหลกั : โครงการสนบัสนุน
ค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษา 
          โครงการยอ่ย/กิจกรรมยอ่ย : 
ค่าอาหารกลางวนัศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็    

786,620.00 0.00 0.00 0 % 0 

      07. โครงการ/กิจกรรม : ค่าอาหาร
กลางวนั ตามโครงการสนบัสนุน
ค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษา 

0.00 0.00 818,300.00 -5.69 % 771,750 

      07. โครงการ/กิจกรรม : เรียนรู้สู่โลก
กวา้งของเด็กปฐมวยัและผูป้กครอง 

0.00 97,112.00 0.00 0 % 0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

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

      07.โครงการหลกั : โครงการสนบัสนุน
ค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษา 
          โครงการยอ่ย/กิจกรรมยอ่ย : 
 ค่าจดัการเรียนการสอนของศูนย์
พฒันาเด็กเลก็(รายหวั)     

263,500.00 0.00 0.00 0 % 0 

      08. โครงการ/กิจกรรม : ค่าจดัการเรียน
การสอน(ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษา
ส าหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็) ตาม
โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ
บริหารสถานศึกษา 

0.00 0.00 283,900.00 -10.18 % 255,000 

      08. โครงการ/กิจกรรม : ค่าใชจ่้ายใน
การเดินทางไปราชการ 

0.00 89,276.00 0.00 0 % 0 

      08.โครงการหลกั : โครงการสนบัสนุน
ค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษา 
          โครงการยอ่ย/กิจกรรมยอ่ย : 
ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาส าหรับ
ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ (ค่าหนงัสือเรียน ค่า
อุปกรณ์การเรียน ค่าเคร่ืองแบบ
นกัเรียน ค่ากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน)  

83,620.00 0.00 0.00 0 % 0 

      09. โครงการ/กิจกรรม : ค่าหนงัสือ
เรียน(ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษา
ส าหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็) ตาม
โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ
บริหารสถานศึกษา 

0.00 0.00 33,400.00 -25.15 % 25,000 

      09. โครงการ/กิจกรรม : อบรมเพ่ิม
ศกัยภาพสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย 

28,620.00 0.00 0.00 0 % 0 

      10. โครงการ/กิจกรรม : ค่าอุปกรณ์การ
เรียน(ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษา
ส าหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็) ตาม
โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ
บริหารสถานศึกษา 

0.00 0.00 33,400.00 -25.15 % 25,000 
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    รายจ่ายจริง ประมาณการ 
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      11. โครงการ/กิจกรรม : ค่าเคร่ืองแบบเรียน
(ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาส าหรับศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก) ตามโครงการสนบัสนุน
ค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษา 

0.00 0.00 50,100.00 -25.15 % 37,500 

      12. โครงการ/กิจกรรม : ค่ากิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียน(ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาส าหรับ
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก) ตามโครงการสนบัสนุน
ค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษา 

0.00 0.00 71,810.00 -25.15 % 53,750 

    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000 

รวมค่าใช้สอย 1,356,175.00 1,435,888.00 1,508,910.00     1,313,000 

  ค่าวสัดุ             

    วสัดุไฟฟ้าและวทิย ุ 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000 

    วสัดุงานบา้นงานครัว 23,405.00 59,285.00 20,000.00 9,676.
81 

% 1,955,362 

    ค่าอาหารเสริม (นม) 1,395,671.18 1,782,764.30 1,950,693.00 -100 % 0 

    วสัดุก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000 

    วสัดุการเกษตร 8,350.00 0.00 13,000.00 -23.08 % 10,000 

    วสัดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000 

    วสัดุการศึกษา 13,920.00 0.00 14,000.00 -28.57 % 10,000 

รวมค่าวสัดุ 1,441,346.18 1,842,049.30 1,997,693.00     2,025,362 

  ค่าสาธารณูปโภค             

    ค่าไฟฟ้า 0.00 0.00 0.00 100 % 35,000 

    ค่าน ้ าประปา ค่าน ้ าบาดาล 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000 

    ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000 

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 0.00 0.00     95,000 

รวมงบด าเนินงาน 2,820,821.18 3,287,737.30 3,560,603.00     3,453,362 

  งบลงทุน             

  ค่าครุภัณฑ์             

    ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์หรือการแพทย ์             

      01.  โครงการ/กิจกรรม :  จดัซ้ีือเคร่ือง
ชัง่น ้ าหนกัแบบดิจิตอลพร้อมท่ีวดั
ส่วนสูง 

0.00 0.00 0.00 100 % 40,000 
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รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00     40,000 

  ค่าทีด่นิและส่ิงก่อสร้าง             

    ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ             

      01.  โครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุง
อาคารสถานท่ีทั้งภายในและภายนอก 

0.00 0.00 140,000.00 -100 % 0 

      01.โครงการ/กิจกรรมก่อสร้างสนาม
เด็กเล่นพร้อมอุปกรณ์เด็กเล่น 

0.00 0.00 0.00 100 % 150,000 

      02.  โครงการ/กิจกรรม : ก่อสร้าง
อาคารท่ีพกัส าหรับผูป้กครอง 

0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0 

รวมค่าทีด่นิและส่ิงก่อสร้าง 0.00 0.00 240,000.00     150,000 

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 240,000.00     190,000 

  งบเงนิอุดหนุน             

  เงนิอุดหนุน             

    เงินอุดหนุนส่วนราชการ             

      01. โครงการ/กิจกรรม : อาหาร
กลางวนั โรงเรียนนาจะหลวย  
(กรป.กลางอุปถมัภ)์ 
(อุดหนุนโรงเรียนนาจะหลวย  
(กรป.กลางอุปถมัภ)์) 

0.00 3,194,000.00 3,404,000.00 6.11 % 3,612,000 

      01. โครงการ/กิจกรรม : อุดหนุน
โรงเรียนนาจะหลวย  
(กรป.กลางอุปถมัภ)์ 
ตามโครงการอาหารกลางวนั 

3,099,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

รวมเงนิอุดหนุน 3,099,000.00 3,194,000.00 3,404,000.00     3,612,000 

รวมงบเงนิอุดหนุน 3,099,000.00 3,194,000.00 3,404,000.00     3,612,000 
รวมงานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา 8,292,397.85 9,051,279.36 10,423,933.00     10,474,482 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

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

งานศึกษาไม่ก าหนดระดบั             

  งบด าเนินงาน             

  ค่าใช้สอย             

    รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ี
ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ 

            

      01. โครงการ/กิจกรรม : หอ้งเรียนวยั
เก๋า วยัทีน วยัละอ่อน 

0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000 

      02. โครงการ/กิจกรรม : To Be 
Number One 

0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000 

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 20,000.00     20,000 

รวมงบด าเนินงาน 0.00 0.00 20,000.00     20,000 

รวมงานศึกษาไม่ก าหนดระดบั 0.00 0.00 20,000.00     20,000 

รวมแผนงานการศึกษา 9,781,743.85 10,567,618.0
3 

12,755,083.0
0 

    12,206,402 

แผนงานสาธารณสุข             

งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบัสาธารณสุข             

  งบบุคลากร             

  เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)             

    เงินเดือนขา้ราชการ หรือพนกังานส่วน
ทอ้งถ่ิน 

787,980.00 751,560.74 974,560.00 6.68 % 1,039,680 

    เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของขา้ราชการ หรือ
พนกังานส่วนทอ้งถ่ิน 

67,200.00 61,737.45 97,200.00 -30.86 % 67,200 

    เงินประจ าต าแหน่ง 67,200.00 44,625.36 67,200.00 0 % 67,200 

    ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง 1,560,120.00 1,747,577.93 1,727,760.00 -93.75 % 108,000 

    เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนกังานจา้ง 200,013.00 205,713.10 173,340.00 -93.08 % 12,000 

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,682,513.00 2,811,214.58 3,040,060.00     1,294,080 

รวมงบบุคลากร 2,682,513.00 2,811,214.58 3,040,060.00     1,294,080 

  งบด าเนินงาน             

  ค่าตอบแทน             

    ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลา
ราชการ 

9,360.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000 

    ค่าเช่าบา้น 84,000.00 72,000.00 84,000.00 42.86 % 120,000 
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   รายจ่ายจริง ประมาณการ 

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

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร             

      เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรขา้ราชการ/
พนกังาน/ลูกจา้งประจ า 

0.00 0.00 0.00 100 % 25,000 

      เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 24,000.00 12,000.00 25,000.00 -100 % 0 

รวมค่าตอบแทน 117,360.00 84,000.00 129,000.00     165,000 

  ค่าใช้สอย             

    รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ี
ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ 

            

      01. กิจกรรม : ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง
ไปราชการ 

0.00 56,016.00 1,200.00 733.33 % 10,000 

      01. โครงการ/กิจกรรม : ค่าใชจ่้ายใน
การเดินทางไปราชการ 

111,492.00 0.00 0.00 0 % 0 

      02. โครงการ/กิจกรรม : ค่าลงทะเบียน
ในการฝึกอบรม 

0.00 0.00 0.00 100 % 10,000 

    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 16,200.00 46,000.00 10,000.00 -100 % 0 

รวมค่าใช้สอย 127,692.00 102,016.00 11,200.00     20,000 

  ค่าวสัดุ             

    วสัดุส านกังาน 9,105.00 28,529.00 37,000.00 -18.92 % 30,000 

    วสัดุงานบา้นงานครัว 14,956.00 21,878.00 25,000.00 -60 % 10,000 

    วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 30,000.00 -33.33 % 20,000 

    วสัดุคอมพิวเตอร์ 17,100.00 39,470.00 30,000.00 66.67 % 50,000 

รวมค่าวสัดุ 41,161.00 89,877.00 122,000.00     110,000 

รวมงบด าเนินงาน 286,213.00 275,893.00 262,200.00     295,000 

  งบลงทุน             

  ค่าครุภัณฑ์             

    ครุภณัฑง์านบา้นงานครัว             

      01. โครงการ/รายการ : จดัซ้ือเคร่ืองตดัหญา้ 45,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

      01.โครงการ : จดัซ้ือเคร่ืองตดัหญา้ 0.00 0.00 0.00 100 % 19,000 

    ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์หรืออิเลก็ทรอนิกส์             
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   รายจ่ายจริง รายจ่ายจริง 
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      01. รายการ : จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 100 % 22,000 

      01. รายการ : จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์
และเคร่ืองพิมพ ์

0.00 18,400.00 0.00 0 % 0 

      01. รายการ : จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์และ
เคร่ืองพิมพ(์ส าหรับใชใ้นกิจการงานบริหาร
ทัว่ไปเก่ียวกบัสาธารณสุข ของกองสาธารณสุข
และส่ิงแวดลอ้ม) 

0.00 0.00 26,300.00 -100 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 45,000.00 18,400.00 26,300.00     41,000 

รวมงบลงทุน 45,000.00 18,400.00 26,300.00     41,000 

รวมงานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบัสาธารณสุข 3,013,726.00 3,105,507.58 3,328,560.00     1,630,080 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน             

  งบบุคลากร             

  เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)             

    เงินเดือนขา้ราชการ หรือพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน 0.00 0.00 0.00 100 % 313,440 

    ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง 0.00 0.00 0.00 100 % 216,000 

    เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนกังานจา้ง 0.00 0.00 0.00 100 % 24,000 

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 0.00 0.00 0.00     553,440 

รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 0.00     553,440 

  งบด าเนินงาน             

  ค่าตอบแทน             

    ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็น
ประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

0.00 0.00 120,000.00 0 % 120,000 

    ค่าเช่าบา้น 0.00 0.00 0.00 100 % 48,000 

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 120,000.00     168,000 

  ค่าใช้สอย             

    รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ             

      01. โครงการ/กิจกรรม : ส ารวจขอ้มูล
จ านวนสตัวแ์ละข้ึนทะเบียนสตัวต์าม
โครงการสตัวป์ลอดโรค คนปลอดภยั 
จากโรคพิษสุนขับา้ 

4,092.00 4,917.00 9,000.00 0 % 9,000 
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    รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ี
ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ 

            

      01. โครงการ/กิจกรรม : ป้องกนัโรค
ไขเ้ลือดออกและโรคไขม้าลาเรีย 

93,000.00 78,900.00 60,000.00 66.67 % 100,000 

      02. โครงการ/กิจกรรม : ป้องกนัโรค
ระบาดในสตัว ์

0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000 

      03. โครงการ/กิจกรรม : ป้องกนัและ
ควบคุมโรคติดต่อ 

47,500.00 166,045.00 30,000.00 166.67 % 80,000 

      04. โครงการ/กิจกรรม : ฝึกอบรม
ผูป้ระกอบการร้านคา้ ร้านอาหารสด 
ร้านอาหาร 

0.00 0.00 10,000.00 200 % 30,000 

      05. โครงการ/กิจกรรม : สตัวป์ลอด
โรค คนปลอดภยั จากโรคพษิสุนขับา้ 

70,200.00 56,800.00 65,000.00 -16.92 % 54,000 

      06. โครงการ/กิจกรรม : ตรวจวเิคราะห์
คุณภาพน ้ าตวัอยา่ง 

0.00 0.00 0.00 100 % 10,000 

      07.  โครงการ/กิจกรรม :  ค่าใชจ่้ายใน
การเดินทางไปราชการ 

0.00 0.00 0.00 100 % 20,000 

      08.  ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000 

รวมค่าใช้สอย 214,792.00 306,662.00 204,000.00     343,000 

  ค่าวสัดุ             

    วสัดุส านกังาน 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000 

    วสัดุไฟฟ้าและวทิย ุ 0.00 14,110.00 46,000.00 -89.13 % 5,000 

    วสัดุก่อสร้าง 0.00 16,912.00 58,800.00 -14.97 % 50,000 

    วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย ์ 90,000.00 54,346.00 35,000.00 -14.29 % 30,000 

    วสัดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000 

รวมค่าวสัดุ 90,000.00 85,368.00 139,800.00     125,000 

  ค่าสาธารณูปโภค             

    ค่าไฟฟ้า 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000 

    ค่าน ้ าประปา ค่าน ้ าบาดาล 0.00 36,090.19 75,000.00 6.67 % 80,000 

    ค่าบริการไปรษณีย ์ 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000 

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 36,090.19 85,000.00     90,000 
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รวมงบด าเนินงาน 304,792.00 428,120.19 548,800.00     726,000 

  งบลงทุน             

  ค่าครุภัณฑ์             

    ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง             

      01.  รายการ : จดัซ้ือกระกระบะโครง
เหลก็ลากพว่งรถตดัหญา้ 

0.00 0.00 0.00 100 % 46,000 

    ครุภณัฑก่์อสร้าง             

      01.  รายการ : จดัซ้ือเล่ือยยนต ์(เคร่ือง
เล่ือยโซ่ยนต)์ 

0.00 0.00 0.00 100 % 7,500 

    ครุภณัฑโ์รงงาน             

      01.  รายการ : จดัซ้ือเล่ือยวงเดือน
ไฟฟ้า (แบบมือถือ) 

0.00 0.00 0.00 100 % 6,500 

      02. รายการ : จดัซ้ือเคร่ืองเจีย/ตดั  
แบบมือถือ 

0.00 0.00 0.00 100 % 6,400 

      03.  รายการ : จดัซ้ือเคร่ืองตดัไฟเบอร์  
แบบมือจบัธรรมดา 

0.00 0.00 0.00 100 % 10,000 

      04.  รายการ : จดัซ้ือเคร่ืองเช่ือมโลหะ 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000 

      05.  รายการ : จดัซ้ือสวา่นไร้สาย 0.00 0.00 0.00 100 % 8,000 

      06.  รายการ : จดัซ้ือสวา่นไฟฟ้า 0.00 0.00 0.00 100 % 8,000 

    ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ ์             

      01.  รายการ : ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภณัฑแ์ละทรัพยสิ์น 

0.00 0.00 0.00 100 % 100,000 

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00     207,400 

  ค่าทีด่นิและส่ิงก่อสร้าง             

    ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ             

      01. โครงการ/กิจกรรม : ก่อสร้าง
สถานท่ีออกก าลงักายพร้อมอุปกรณ์
ออกก าลงักาย 

0.00 0.00 0.00 100 % 500,000 

รวมค่าทีด่นิและส่ิงก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00     500,000 

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00     707,400 
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  งบเงนิอุดหนุน             

  เงนิอุดหนุน             

    เงินอุดหนุนส่วนราชการ             

      01. โครงการ/กิจกรรม : เงินอดุหนุน
ส าหรับการด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริดา้นสาธารณสุข 
ชุมชนหว้ยโลก หมู่ท่ี 7 

0.00 20,000.00 0.00 0 % 0 

      02. โครงการ/กิจกรรม : เงินอดุหนุน
ส าหรับการด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริดา้นสาธารณสุข 
ชุมชนหลกัเมือง1 หมู่ท่ี 8 

0.00 20,000.00 0.00 0 % 0 

      03. โครงการ/กิจกรรม : เงินอดุหนุน
ส าหรับการด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริดา้นสาธารณสุข 
ชุมชนหลกัเมือง2 หมู่ท่ี 8 

0.00 20,000.00 0.00 0 % 0 

      04. โครงการ/กิจกรรม : เงินอดุหนุน
ส าหรับการด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริดา้นสาธารณสุข 
ชุมชนศรีพรหม หมู่ท่ี 10 

0.00 20,000.00 0.00 0 % 0 

      05. โครงการ/กิจกรรม : เงินอดุหนุน
ส าหรับการด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริดา้นสาธารณสุข 
ชุมชนกลางเมือง หมู่ท่ี 11 

0.00 20,000.00 0.00 0 % 0 

      06. โครงการ/กิจกรรม : เงินอดุหนุน
ส าหรับการด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริดา้นสาธารณสุข 
ชุมชนหว้ยซนัใต ้หมู่ท่ี 12 

0.00 20,000.00 0.00 0 % 0 

      07. โครงการ/กิจกรรม : เงินอดุหนุน
ส าหรับการด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริดา้นสาธารณสุข 
ชุมชนหว้ยซนัเหนือ หมู่ท่ี 13 

0.00 20,000.00 0.00 0 % 0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

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

   เงินอุดหนุนองคก์รประชาชน      

01. โครงการ/กิจกรรม : เงินอุดหนุน        
ส าหรับการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริดา้น
สาธารณสุข ชุมชนหว้ยโลก หมู่ท่ี 
7 

0.00 0.00 20,000.00 0 % 

      02. โครงการ/กิจกรรม : เงินอดุหนุน
ส าหรับการด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริดา้นสาธารณสุข 
ชุมชนหลกัเมือง1 หมู่ท่ี 8 

0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000 

      03. โครงการ/กิจกรรม : เงินอดุหนุน
ส าหรับการด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริดา้นสาธารณสุข 
ชุมชนหลกัเมือง2 หมู่ท่ี 8 

0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000 

      04. โครงการ/กิจกรรม : เงินอดุหนุน
ส าหรับการด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริดา้นสาธารณสุข 
ชุมชนศรีพรหม หมู่ท่ี 10 

0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000 

      05. โครงการ/กิจกรรม : เงินอดุหนุน
ส าหรับการด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริดา้นสาธารณสุข 
ชุมชนกลางเมือง หมู่ท่ี 11 

0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000 

      06. โครงการ/กิจกรรม : เงินอดุหนุน
ส าหรับการด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริดา้นสาธารณสุข 
ชุมชนหว้ยซนัใต ้หมู่ท่ี 12 

0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000 

      07. โครงการ/กิจกรรม : เงินอดุหนุน
ส าหรับการด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริดา้นสาธารณสุข 
ชุมชนหว้ยซนัเหนือ หมู่ท่ี 13 

0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

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

โครงการหลกั :เงินอดุหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริ
ดา้นสาธารณสุข 
                 01. โครงการยอ่ย/กิจกรรมยอ่ย : 
อุดหนุนโครงการพระราชด าริดา้นสาธารณสุข 
ชุมชนหว้ยโลก หมู่ท่ี 7 

20,000.00 0.00 0.00 0 % 

โครงการหลกั :เงินอดุหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริ
ดา้นสาธารณสุข 
                 02. โครงการยอ่ย/กิจกรรมยอ่ย : 
อุดหนุนโครงการพระราชด าริดา้นสาธารณสุข 
ชุมชนหลกัเมือง1 หมู่ท่ี 8 

20,000.00 0.00 0.00 0 % 

      โครงการหลกั :เงินอดุหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริดา้นสาธารณสุข 
                 03. โครงการยอ่ย/กิจกรรม
ยอ่ย : อุดหนุนโครงการพระราชด าริ
ดา้นสาธารณสุข ชุมชนหลกัเมือง2 
 หมู่ท่ี 8 

20,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

      โครงการหลกั :เงินอดุหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริดา้นสาธารณสุข 
                 04. โครงการยอ่ย/กิจกรรม
ยอ่ย : อุดหนุนโครงการพระราชด าริ
ดา้นสาธารณสุข ชุมชนศรีพรหม  
หมู่ท่ี 10 

20,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

      โครงการหลกั :เงินอดุหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริดา้นสาธารณสุข 
                 05. โครงการยอ่ย/กิจกรรม
ยอ่ย : อุดหนุนโครงการพระราชด าริ
ดา้นสาธารณสุข ชุมชนกลางเมือง  
หมู่ท่ี 11 

20,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 
โครงการหลกั :เงินอุดหนุนส าหรับการ   ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ พระราชด าริดา้นสาธารณสุข 
                 06. โครงการยอ่ย/กิจกรรมยอ่ย :      อุดหนุน
โครงการพระราชด าริดา้นสาธารณสุข ชุมชนห้วยซนัใต ้
หมู่ท่ี 12 

20,000.00 0.00 0.00 0 % 

โครงการหลกั :เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริดา้นสาธารณสุข 
                07. โครงการยอ่ย/กิจกรรมยอ่ย : อุดหนุน
โครงการพระราชด าริดา้นสาธารณสุข ชุมชนห้วยซนั
เหนือ หมู่ท่ี 13 

20,000.00 0.00 0.00 0 % 

รวมเงนิอุดหนุน 140,000.00 140,000.00 140,000.00  140,000 

รวมงบเงนิอุดหนุน 140,000.00 140,000.00 140,000.00    140,000 
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 444,792.00 568,120.19 688,800.00  2,126,840 

รวมแผนงานสาธารณสุข 3,458,518.00 3,673,627.77 4,017,360.00  3,756,920 

แผนงานสังคมสงเคราะห์             

งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบัสังคมสงเคราะห์             

  งบบุคลากร             

  เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)             

    เงินเดือนขา้ราชการ หรือพนกังานส่วน
ทอ้งถ่ิน 

508,200.00 538,320.00 569,760.00 13.4 % 646,080 

    ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง 210,430.00 240,750.00 252,240.00 11.34 % 280,854 

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 718,630.00 779,070.00 822,000.00     926,934 

รวมงบบุคลากร 718,630.00 779,070.00 822,000.00     926,934 

  งบด าเนินงาน             

  ค่าตอบแทน             

    ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลา
ราชการ 

0.00 0.00 0.00 100 % 5,000 

    ค่าเช่าบา้น 0.00 0.00 0.00 100 % 48,000 
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร             

      เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรขา้ราชการ/
พนกังาน/ลูกจา้งประจ า 

0.00 0.00 0.00 100 % 4,800 

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00     57,800 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอด
ต่าง  

(%) ปี 2565 

  ค่าใช้สอย             

    รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ี
ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ 

            

      01. โครงการ/กิจกรรม : ค่าใชจ่้ายใน
การเดินทางไปราชการ 

0.00 0.00 0.00 100 % 10,000 

      01. โครงการ/กิจกรรม : ศูนยช่์วยเหลือ
ประชาชนเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 

0.00 38,000.00 50,000.00 -100 % 0 

      02. โครงการ/กิจกรรม : ค่าลงทะเบียน
ในการฝึกอบรม 

0.00 0.00 0.00 100 % 5,000 

      03. โครงการ/กิจกรรม : ศูนยช่์วยเหลือ
ประชาชนเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 

0.00 0.00 0.00 100 % 100,000 

รวมค่าใช้สอย 0.00 38,000.00 50,000.00     115,000 

  ค่าวสัดุ             

    วสัดุส านกังาน 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000 

    วสัดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000 

รวมค่าวสัดุ 0.00 0.00 0.00     40,000 

รวมงบด าเนินงาน 0.00 38,000.00 50,000.00     212,800 

  งบลงทุน             

  ค่าครุภัณฑ์             

    ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์หรืออิเลก็ทรอนิกส์             

      01. โครงการ/รายการ : ค่าจดัซ้ือเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ ส าหรับประมวลผล แบบ
ท่ี 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 
น้ิว)ส าหรับใชใ้นงานพฒันาชุมชนและ
สวสัดิการสงัคม 

22,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 22,000.00 0.00 0.00     0 

รวมงบลงทุน 22,000.00 0.00 0.00     0 

รวมงานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบัสังคมสงเคราะห์ 740,630.00 817,070.00 872,000.00     1,139,734 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการง 

 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอด
ต่าง  

(%) ปี 2565 

งานสวสัดกิารสังคมและสังคมสงเคราะห์             

  งบด าเนินงาน             

  ค่าใช้สอย             

    รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ี
ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ 

            

      01.  โครงการ/กิจกรรม : จดักิจกรรม 
วนัผูสู้งอาย ุ

0.00 0.00 0.00 100 % 50,000 

      01. โครงการ/กิจกรรม : จดักิจกรรมวนั
ผูสู้งอาย ุ

97,920.00 0.00 0.00 0 % 0 

      02. โครงการ/กิจกรรม : ส่งเสริมและ
พฒันาคุณภาพชีวติประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลนาจะหลวย กิจกรรม 
การใหก้ารสงเคราะห์ดา้นคุณภาพชีวติ
ของประชาชน 

0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0 

รวมค่าใช้สอย 97,920.00 0.00 10,000.00     50,000 

รวมงบด าเนินงาน 97,920.00 0.00 10,000.00     50,000 

รวมงานสวสัดกิารสังคมและสังคมสงเคราะห์ 97,920.00 0.00 10,000.00     50,000 

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 838,550.00 817,070.00 882,000.00     1,189,734 

แผนงานเคหะและชุมชน             

งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน             

  งบบุคลากร             

  เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)             

    เงินเดือนขา้ราชการ หรือพนกังานส่วน
ทอ้งถ่ิน 

405,420.00 433,260.00 466,140.00 11.47 % 519,600 

    เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของขา้ราชการ หรือ
พนกังานส่วนทอ้งถ่ิน 

67,200.00 67,200.00 67,200.00 0 % 67,200 

    เงินประจ าต าแหน่ง 67,200.00 67,200.00 67,200.00 0 % 67,200 

    ค่าจา้งลูกจา้งประจ า 194,220.00 205,380.00 218,280.00 -100 % 0 

    ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง 1,209,061.00 1,405,375.00 1,784,160.00 -27.14 % 1,299,960 

    เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนกังานจา้ง 150,852.00 153,015.00 133,080.00 -68.58 % 41,820 
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รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,093,953.00 2,331,430.00 2,736,060.00     1,995,780 

รวมงบบุคลากร 2,093,953.00 2,331,430.00 2,736,060.00     1,995,780 

  งบด าเนินงาน             

  ค่าตอบแทน             

    ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลา
ราชการ 

0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000 

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร             

      เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 18,320.00 20,860.00 -100 % 0 

รวมค่าตอบแทน 0.00 18,320.00 25,860.00     5,000 

  ค่าใช้สอย             

    รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ             

      01. กิจกรรม : การประกนัภยัรถ
ราชการ 

0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000 

      01. โครงการหลกั : การบริหารจดัการ
งบประมาณเพื่อรองรับการบริการ
ประชาชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
                      01.1. โครงการยอ่ย/
กิจกรรมยอ่ย : การประกนัภยัรถ
ราชการ 

3,064.48 0.00 0.00 0 % 0 

      02. กิจกรรม : ค่าจา้งเหมาบริการ 0.00 21,400.00 20,000.00 100 % 40,000 

      02. โครงการหลกั : การบริหารกิจการ
งานช่างเพ่ือการบริการสาธารณะ 
                       02.1. โครงการยอ่ย/
กิจกรรมยอ่ย : ค่าจา้งเหมาบริการ 

45,600.00 0.00 0.00 0 % 0 

    รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ี
ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ 

            

      01. โครงการ/กิจกรรม : ค่าใชจ่้ายใน
การเดินทางไปราชการ 

19,330.00 800.00 40,000.00 50 % 60,000 

      02. โครงการ/กิจกรรม : ค่าลงทะเบียน
ในการฝึกอบรม 

0.00 0.00 0.00 100 % 20,000 

    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 133,441.42 70,800.00 50,000.00 0 % 50,000 

รวมค่าใช้สอย 201,435.90 93,000.00 140,000.00     200,000 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอด
ต่าง 

(%) ปี 2565 

  ค่าวสัดุ             

    วสัดุส านกังาน 9,560.00 8,903.00 20,000.00 0 % 20,000 

    วสัดุไฟฟ้าและวทิย ุ 36,564.00 0.00 0.00 100 % 100,000 

    วสัดุงานบา้นงานครัว 0.00 12,521.00 5,000.00 100 % 10,000 

    วสัดุก่อสร้าง 179,864.50 199,127.84 240,000.00 -16.67 % 200,000 

    วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 73,460.00 4,251.00 20,000.00 150 % 50,000 

    วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 89,730.00 99,200.00 120,000.00 -33.33 % 80,000 

    วสัดุเคร่ืองแตง่กาย 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000 

    วสัดุคอมพิวเตอร์ 18,140.00 11,650.00 30,000.00 33.33 % 40,000 

รวมค่าวสัดุ 407,318.50 335,652.84 435,000.00     550,000 

  ค่าสาธารณูปโภค             

    ค่าน ้ าประปา ค่าน ้ าบาดาล 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000 

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 0.00 5,000.00     5,000 

รวมงบด าเนินงาน 608,754.40 446,972.84 605,860.00     760,000 

  งบลงทุน             

  ค่าครุภัณฑ์             

    ครุภณัฑส์ านกังาน             

      01.  รายการ  : ค่าจดัซ้ือตูเ้หลก็แบบ
สองบาน 

0.00 0.00 11,000.00 -100 % 0 

      ค่าจดัซ้ือพดัลมอุตสาหกรรม 35,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

    ครุภณัฑก่์อสร้าง             

      01.  รายการ : จดัซ้ือเคร่ืองสกดั
คอนกรีตไฟฟ้า 

0.00 0.00 25,000.00 -100 % 0 

      01. โครงการ/รายการ :  
จดัซ้ือเล่ือยยนต ์

15,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

    ครุภณัฑง์านบา้นงานครัว             

      01.  รายการ : ค่าจดัซ้ือตูเ้ยน็ 0.00 0.00 6,500.00 -100 % 0 

      02. รายการ : จดัซ้ือเคร่ืองตดัหญา้ 0.00 0.00 19,000.00 -100 % 0 

    ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์หรืออิเลก็ทรอนิกส์             
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   รายจ่ายจริง ประมาณการ 

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

      01. รายการ : จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์
(ส าหรับใชใ้นกิจการงานของกองช่าง) 

0.00 0.00 74,000.00 -100 % 0 

    ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ ์             

      01.  รายการ : ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภณัฑแ์ละทรัพยสิ์น 

0.00 0.00 100,000.00 0 % 100,000 

รวมค่าครุภัณฑ์ 50,000.00 0.00 235,500.00     100,000 

  ค่าทีด่นิและส่ิงก่อสร้าง             

    ค่าปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง             

      01. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมหรือ
ปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 

0.00 0.00 280,000.00 -100 % 0 

รวมค่าทีด่นิและส่ิงก่อสร้าง 0.00 0.00 280,000.00     0 

รวมงบลงทุน 50,000.00 0.00 515,500.00     100,000 

รวมงานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน 2,752,707.40 2,778,402.84 3,857,420.00     2,855,780 

งานไฟฟ้าและประปา             

  งบด าเนินงาน             

  ค่าวสัดุ             

    วสัดุไฟฟ้าและวทิย ุ 99,542.00 160,190.00 200,000.00 -100 % 0 

    วสัดุก่อสร้าง 89,960.00 99,970.00 0.00 0 % 0 

รวมค่าวสัดุ 189,502.00 260,160.00 200,000.00     0 

รวมงบด าเนินงาน 189,502.00 260,160.00 200,000.00     0 

  งบลงทุน             

  ค่าครุภัณฑ์             

    ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิย ุ             

      01. จดัซ้ือโคมไฟส่งสวา่ง LED 0.00 0.00 493,000.00 -100 % 0 

      01. จดัซ้ืออุปกรณ์ไฟฟ้าและวทิย ุ 0.00 0.00 0.00 100 % 800,000 

      02.  รายการ : จดัซ้ือเคร่ืองบีบหลอด
คอนเนคเตอร์ 

0.00 0.00 10,500.00 -100 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 503,500.00     800,000 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอด
ต่าง 

(%) ปี 2565 

  ค่าทีด่นิและส่ิงก่อสร้าง             

    ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค             

      01.  โครงการ/กิจกรรม : ก่อสร้างขยาย
ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ถนนเทศบาล
3 หมู่ท่ี 11 

0.00 0.00 250,000.00 -100 % 0 

      02. โครงการ/กิจกรรม : ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็ ถนนหว้ยโลก1 
หมู่ท่ี 7 

0.00 0.00 497,000.00 -100 % 0 

      03. โครงการ/กิจกรรม : ก่อสร้างวาง
ท่อระบายน ้ า คสล. พร้อมบ่อพกั ถนน
สุขาภิบาล2 หมู่ท่ี 12 

0.00 0.00 845,000.00 -100 % 0 

รวมค่าทีด่นิและส่ิงก่อสร้าง 0.00 0.00 1,592,000.00     0 

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 2,095,500.00     800,000 

รวมงานไฟฟ้าและประปา 189,502.00 260,160.00 2,295,500.00     800,000 

งานสวนสาธารณะ             

  งบบุคลากร             

  เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)             

    ค่าจา้งลูกจา้งประจ า 0.00 0.00 0.00 100 % 240,480 

    ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง 0.00 0.00 0.00 100 % 551,400 

    เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนกังานจา้ง 0.00 0.00 0.00 100 % 24,000 

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 0.00 0.00 0.00     815,880 

รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 0.00     815,880 

  งบด าเนินงาน             

  ค่าตอบแทน             

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร             

      เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรขา้ราชการ/
พนกังาน/ลูกจา้งประจ า 

0.00 0.00 0.00 100 % 25,000 

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00     25,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

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

  ค่าใช้สอย             

    รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ 

            

      01. โครงการ/กิจกรรม : ชุมชนเทศบาลร่วมใจ
ปรับภูมิทศันเ์ทิดพระเกียรติวนัแม่แห่งชาติ 

35,000.00 35,000.00 40,000.00 0 % 40,000 

      02. โครงการ/กิจกรรม : ชุมชนเทศบาลร่วม
ใจปรับภูมิทศัน์ภายในเขตเทศบาลต าบล  
นาจะหลวย 

35,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

      02. โครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงภูมิทศัน์
ภายในเขตเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 

0.00 36,000.00 50,000.00 0 % 50,000 

      03. โครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุง
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ                 
(สวนสวรรค)์ 

0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000 

รวมค่าใช้สอย 70,000.00 71,000.00 140,000.00     140,000 

  ค่าวสัดุ             

    วสัดุการเกษตร 8,930.00 7,850.00 20,000.00 150 % 50,000 

รวมค่าวสัดุ 8,930.00 7,850.00 20,000.00     50,000 

รวมงบด าเนินงาน 78,930.00 78,850.00 160,000.00     215,000 

  งบลงทุน             

  ค่าทีด่นิและส่ิงก่อสร้าง             

    ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ             
      01.โครงการ/กิจกรรม : ก่อสร้างป้ายโครงการ

สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเน่ืองในโอกาสมหา
มงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

0.00 0.00 220,000.00 -100 % 0 

รวมค่าทีด่นิและส่ิงก่อสร้าง 0.00 0.00 220,000.00     0 

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 220,000.00     0 

รวมงานสวนสาธารณะ 78,930.00 78,850.00 380,000.00     1,030,880 

งานก าจดัขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลู             

  งบบุคลากร             

  เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)             

    ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง 0.00 0.00 0.00 100 % 1,614,468 
    เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนกังานจา้ง 0.00 0.00 0.00 100 % 102,300 

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 0.00 0.00 0.00     1,716,768 

รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 0.00     1,716,768 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

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

  งบด าเนินงาน             

  ค่าใช้สอย             

    รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ             

      01. กิจกรรม : ค่าเช่าท่ีก าจดัขยะ 0.00 288,000.00 525,900.00 -45.24 % 288,000 

      02. กิจกรรม : ค่าจา้งเหมาบริการเก็บ
ขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลู 

0.00 1,420,200.00 1,278,100.00 45.65 % 1,861,500 

      03. กิจกรรม : การประกนัภยัรถ
ราชการ 

0.00 5,191.64 6,500.00 0 % 6,500 

      โครงการหลกั : การบริหารจดัการขยะ
มูลฝอยและส่ิงปฏิกลูของเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย       
              01. โครงการยอ่ย/กิจกรรม
ยอ่ย : จา้งเหมาฝังกลบขยะ 

113,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

      โครงการหลกั : การบริหารจดัการขยะ
มูลฝอยและส่ิงปฏิกลูของเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย      
              02. โครงการยอ่ย/กิจกรรม
ยอ่ย : ค่าเช่าท่ีก าจดัขยะ 

288,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

      โครงการหลกั : การบริหารจดัการขยะ
มูลฝอยและส่ิงปฏิกลูของเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย 
              03. โครงการยอ่ย/กิจกรรม
ยอ่ย : ค่าจา้งเหมาบริการเก็บขยะมูล
ฝอยและส่ิงปฏิกลู 

1,503,850.00 0.00 0.00 0 % 0 

      โครงการหลกั : การบริหารจดัการ
งบประมาณเพื่อรองรับการบริการ
ประชาชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  
              04. โครงการยอ่ย/กิจกรรม
ยอ่ย : การประกนัภยัรถราชการ 

5,191.64 0.00 0.00 0 % 0 

    รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ี
ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ 

            

      01. โครงการ/กิจกรรม : การบริหาร
จดัการขยะในครัวเรือน 

0.00 0.00 50,000.00 100 % 100,000 
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    รายจ่ายจริง ประมาณการ 

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

      02. โครงการ/กิจกรรม : ก าจดัวชัพืช
อ่างเก็บน ้ าหว้ยซนั 

0.00 49,791.00 50,000.00 0 % 50,000 

      03. โครงการ/กิจกรรม : ก าจดัวชัพืช
อ่างเก็บน ้ าหว้ยโลก 

0.00 50,000.00 0.00 100 % 50,000 

      โครงการหลกั : โครงการปรับภูมิทศัน์
อ่างเก็บน ้ าภายในเขตเทศบาล 
              01. โครงการยอ่ย/กิจกรรม
ยอ่ย : ปรับภูมิทศัน์อ่างเก็บน ้ าหว้ยซนั  

49,806.00 0.00 0.00 0 % 0 

      โครงการหลกั : โครงการปรับภูมิทศัน์
อ่างเก็บน ้ าภายในเขตเทศบาล 
              02. โครงการยอ่ย/กิจกรรม
ยอ่ย : ปรับภูมิทศัน์อ่างเก็บน ้ าหว้ยโลก  

49,821.00 0.00 0.00 0 % 0 

    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 231,190.00 288,895.00 94,700.00 5.6 % 100,000 

รวมค่าใช้สอย 2,240,858.64 2,102,077.64 2,005,200.00     2,456,000 

  ค่าวสัดุ             

    วสัดุไฟฟ้าและวทิย ุ 0.00 0.00 3,000.00 233.33 % 10,000 

    วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 14,050.00 39,600.00 20,000.00 0 % 20,000 

    วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 258,250.00 262,170.00 300,000.00 -16.67 % 250,000 

    วสัดุเคร่ืองแตง่กาย 99,780.00 43,080.00 80,000.00 -37.5 % 50,000 

    วสัดุอ่ืน 99,000.00 0.00 40,000.00 25 % 50,000 

รวมค่าวสัดุ 471,080.00 344,850.00 443,000.00     380,000 

รวมงบด าเนินงาน 2,711,938.64 2,446,927.64 2,448,200.00     2,836,000 

  งบลงทุน             

  ค่าครุภัณฑ์             

    ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ ์             

      01. รายการ : ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภณัฑแ์ละทรัพยสิ์น 

0.00 0.00 250,000.00 -100 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 250,000.00     0 

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 250,000.00     0 

รวมงานก าจดัขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 2,711,938.64 2,446,927.64 2,698,200.00     4,552,768 

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 5,733,078.04 5,564,340.48 9,231,120.00     9,239,428 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

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

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน             

งานส่งเสริมและสนบัสนุนความเข้มแข็งชุมชน             

  งบด าเนินงาน             

  ค่าใช้สอย             

    รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ี
ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ 

            

      01.  โครงการ/กิจกรรม : ฝึกอบรมอาชีพ
ให้กบัประชาชน หลกัสูตร การท าขนมไทย 

0.00 0.00 0.00 100 % 40,000 

      01.โครงการ/กิจกรรม : จดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎี
ใหม ่

98,950.00 0.00 0.00 0 % 0 

      02.  โครงการ/กิจกรรม :ฝึกอบรมอาชีพ
ให้กบัประชาชน หลกัสูตร "เล้ียงกบ" 

0.00 0.00 0.00 100 % 30,000 

      02. โครงการ/กิจกรรม : ฝึกอาชีพให้กบั
ประชาชน หลกัสูตร “เล้ียงกบ” 

0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0 

      03.โครงการ/กิจกรรม :ฝึกอาชีพให้กบั
ประชาชน หลกัสูตร “เพาะเห็ด” 

0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0 

รวมค่าใช้สอย 98,950.00 0.00 50,000.00     70,000 

รวมงบด าเนินงาน 98,950.00 0.00 50,000.00     70,000 

  งบเงนิอุดหนุน             

  เงนิอุดหนุน             

    เงินอุดหนุนส่วนราชการ             

      01. โครงการ/กิจกรรม : ขอรับเงิน
อุดหนุนเพ่ือการป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหายาเสพติด 

0.00 0.00 0.00 100 % 10,000 

      01.โครงการ/กิจกรรม : ขอรับเงิน
อุดหนุนเพ่ือการป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหายาเสพติด 

0.00 10,000.00 0.00 0 % 0 

รวมเงนิอุดหนุน 0.00 10,000.00 0.00     10,000 

รวมงบเงนิอุดหนุน 0.00 10,000.00 0.00     10,000 
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 98,950.00 10,000.00 50,000.00     80,000 

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 98,950.00 10,000.00 50,000.00     80,000 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 
 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ             

งานกฬีาและนันทนาการ             

  งบบุคลากร             

  เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)             

    เงินเดือนขา้ราชการ หรือพนกังานส่วน
ทอ้งถ่ิน 

0.00 0.00 0.00 100 % 328,200 

    ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง 0.00 0.00 0.00 100 % 165,000 

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 0.00 0.00 0.00     493,200 

รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 0.00     493,200 

  งบด าเนินงาน             

  ค่าใช้สอย             

    รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ี
ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ 

            

      01. โครงการ/กิจกรรม : จดัการแข่งขนั
กีฬาไทยส่ีเผา่ชาวคุม้เทศบาลตา้นยา     
เสพติด 

199,360.00 200,000.00 180,000.00 -44.44 % 100,000 

      02. โครงการ/กิจกรรม : จดัการแข่งขนั
กีฬาภูจองคพัตา้นยาเสพติด 

219,835.00 0.00 0.00 100 % 100,000 

รวมค่าใช้สอย 419,195.00 200,000.00 180,000.00     200,000 

  ค่าวสัดุ             

    วสัดุกีฬา 70,000.00 70,000.00 50,000.00 0 % 50,000 

รวมค่าวสัดุ 70,000.00 70,000.00 50,000.00     50,000 

รวมงบด าเนินงาน 489,195.00 270,000.00 230,000.00     250,000 

รวมงานกฬีาและนันทนาการ 489,195.00 270,000.00 230,000.00     743,200 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

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

งานศาสนาวฒันธรรมท้องถิ่น             

  งบด าเนินงาน             

  ค่าใช้สอย             

    รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ี
ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ 

            

      01. โครงการ/กิจกรรม : จดังานประเพณีวนั
ออกพรรษา 

29,690.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000 

      02. โครงการ/กิจกรรม : จดังาน
ประเพณีลอยกระทง 

294,402.00 199,058.00 150,000.00 -33.33 % 100,000 

      03. โครงการ/กิจกรรม : จดังาน
ประเพณีวนัข้ึนปีใหม่ 

29,995.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000 

      03. โครงการ/กิจกรรม : สวดมนต ์
ขา้มปี 

0.00 27,984.00 0.00 0 % 0 

      04. โครงการ/กิจกรรม : จดังาน
ประเพณีสงกรานต ์

323,140.00 0.00 0.00 100 % 100,000 

      05. โครงการ/กิจกรรม : จดังาน
ประเพณีบุญบั้งไฟประจ าปี 

99,988.00 0.00 25,000.00 100 % 50,000 

      06. โครงการ/กิจกรรม : จดังาน
ประเพณีวนัเขา้พรรษา 

0.00 0.00 70,000.00 -28.57 % 50,000 

      07. โครงการ/กิจกรรม : จดัท าตน้เทียน
พรรษา 

358,000.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000 

      08. โครงการ/กิจกรรม : ฮีตสิบสอง  
คองสิบส่ี 

0.00 179,775.00 100,000.00 -50 % 50,000 

      09.  โครงการ/กิจกรรม : สืบสาน
วฒันธรรมดนตรีทอ้งถ่ิน 

0.00 0.00 0.00 100 % 100,000 

รวมค่าใช้สอย 1,135,215.00 406,817.00 455,000.00     560,000 

รวมงบด าเนินงาน 1,135,215.00 406,817.00 455,000.00     560,000 

รวมงานศาสนาวฒันธรรมท้องถิน่ 1,135,215.00 406,817.00 455,000.00     560,000 

รวมแผนงานการศาสนา วฒันธรรม และ
นันทนาการ 

1,624,410.00 676,817.00 685,000.00     1,303,200 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

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

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา             
งานบริหารทั่วไปเกีย่วกบัอุตสาหกรรมและการโยธา             

  งบด าเนินงาน             

  ค่าใช้สอย             

    รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ             

      01.  กิจกรรม : ค่าจา้งด าเนินงานอนั
เก่ียวเน่ืองในงานส ารวจออกแบบและ
ควบคุมงานก่อสร้าง/ค่าจา้งออกแบบ/
ค่าวศิวกรรับรอง 

0.00 0.00 0.00 100 % 200,000 

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00     200,000 

รวมงบด าเนินงาน 0.00 0.00 0.00     200,000 

รวมงานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบัอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

0.00 0.00 0.00     200,000 

งานก่อสร้าง             

  งบด าเนินงาน             

  ค่าใช้สอย             

    รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ             

      01. กิจกรรม :ค่าจา้งด าเนินงานอนั
เก่ียวเน่ืองในงานส ารวจออกแบบและ
ควบคุมงานก่อสร้าง /ค่าจา้งออกแบบ/
ค่าวศิวกรรับรอง 

0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0 

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 20,000.00     0 

รวมงบด าเนินงาน 0.00 0.00 20,000.00     0 

  งบลงทุน             

  ค่าทีด่นิและส่ิงก่อสร้าง             

    ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ             

      01. โครงการก่อสร้างวางท่อระบาย
น ้ าคสล.พร้อมบ่อพกั ถนนหว้ยโลก3  
ชุมชนหว้ยโลก 

0.00 0.00 0.00 100 % 926,100 
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    รายจ่ายจริง ประมาณการ 

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

      02. โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง 
คสล.ถนนวสูิตรโยธาภิบาล   หมู่ท่ี 8 

0.00 0.00 0.00 100 % 562,100 

      03. โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง 
คสล. ถนนกลางเมือง หมู่ท่ี11 

0.00 0.00 0.00 100 % 842,800 

      05.โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน ้ า 
คสล. พร้อมบ่อพกั ถนนวเิชียร ชุมชน
หว้ยซนัเหนือ หมู่ท่ี13 

0.00 0.00 0.00 100 % 905,700 

      06. โครงการก่อสร้างฌาปนสถานวดั
ศรีพรหม หมู่ท่ี 10 

0.00 0.00 0.00 100 % 1,400,000 

    ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค             

      01.  ก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริม
เหลก็ สายทางวสูิตรโยธาภิบาล ชุมชน
หลกัเมือง  หมู่ท่ี 8 

0.00 0.00 498,000.00 -100 % 0 

      01. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน ้ า 
คสล.พร้อมบ่อพกั ถนนเถาวถ์วลิย ์หมู่
ท่ี 13 

453,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

      02.  ก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริม
เหลก็ ถนนวเิศษโกสินทร์ หมู่ท่ี 10 

0.00 0.00 215,500.00 -100 % 0 

      03.  ก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริม
เหลก็ ถนนกลางเมือง หมู่ท่ี 11  

0.00 0.00 498,000.00 -100 % 0 



77 
 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
   

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

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

      04.  ก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริม
เหลก็ พร้อมปรับปรุงผิวจราจรเดิม 
ถนนนิเวศน์ ชุมชนหว้ยซนัเหนือ  หมู่
ท่ี 13 

0.00 0.00 710,000.00 -100 % 0 

      05. เงินชดเชยสญัญาแบบปรับราคาได้
(ค่าK) 

0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0 

      07. โครงการซ่อมปรับปรุงผิวจราจร
ดว้ยหินคลุก ถนนเถาวถ์วลิย ์ หมู่ท่ี 8  

150,500.00 0.00 0.00 0 % 0 

      08. โครงการซ่อมปรับปรุงผิวจราจร
ดว้ยหินคลุก ถนนชยัสุวรรณ หมู่ท่ี 13 

160,500.00 0.00 0.00 0 % 0 

      09. โครงการซ่อมปรับปรุงผิวจราจร
ดว้ยหินคลุก ถนนวสูิตรโยธาภิบาล16 
หมู่ท่ี 8 

73,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

      10. โครงการซ่อมปรับปรุงผิวจราจร
ดว้ยหินคลุก ถนนพลาญแกว้ หมู่ท่ี 10 

141,500.00 0.00 0.00 0 % 0 

      11. โครงการซ่อมปรับปรุงผิวจราจร
ดว้ยหินคลุก ถนนวเิศษโกสินทร์ หมู่
ท่ี10 

82,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

      12. โครงการซ่อมปรับปรุงผิวจราจร
ดว้ยหินคลุก ถนนเวยีงชยั หมู่ท่ี 12 
(จากทางหลวง2248-เขตเทศบาล(ดา้น
ทิศตะวนัตก)) 

111,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

      13. โครงการซ่อมปรับปรุงผิวจราจร
ดว้ยหินคลุก ถนนเวยีงชยั หมู่ท่ี 12 
(จากทางหลวง2248-เขตเทศบาล(ดา้น
ทิศตะวนัออก)) 

157,500.00 0.00 0.00 0 % 0 

      14. โครงการซ่อมปรับปรุงผิวจราจร
ดว้ยหินคลุก ถนนหว้ยโลก หมู่ท่ี7 

72,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
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    รายจ่ายจริง ประมาณการ 

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

      15. โครงการซ่อมปรับปรุงผิวจราจร
ดว้ยหินคลุก ซอยศรีมนั หมู่ท่ี 10  

46,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

    ค่าปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง             

      01. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมหรือ
ปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 

0.00 0.00 0.00 100 % 290,000 

    ค่าชดเชยสญัญาแบบปรับราคาได ้(ค่า K)             

      01.  กิจกรรม:เงินชดเชยสญัญาแบบ
ปรับราคาได ้(ค่าK) 

0.00 0.00 0.00 100 % 50,000 

รวมค่าทีด่นิและส่ิงก่อสร้าง 1,447,000.00 0.00 1,971,500.00     4,976,700 

รวมงบลงทุน 1,447,000.00 0.00 1,971,500.00     4,976,700 

รวมงานก่อสร้าง 1,447,000.00 0.00 1,991,500.00     4,976,700 

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1,447,000.00 0.00 1,991,500.00     5,176,700 

แผนงานการเกษตร             

งานส่งเสริมการเกษตร             

  งบด าเนินงาน             

  ค่าวสัดุ             

    วสัดุการเกษตร 17,280.00 0.00 0.00 0 % 0 

รวมค่าวสัดุ 17,280.00 0.00 0.00     0 

รวมงบด าเนินงาน 17,280.00 0.00 0.00     0 

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 17,280.00 0.00 0.00     0 

รวมแผนงานการเกษตร 17,280.00 0.00 0.00     0 
รวมทุกแผนงาน 48,540,966.30 45,637,710.29 58,648,600.00     65,000,000 
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รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
อ าเภอนาจะหลวย   จงัหวดัอุบลราชธานี 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งส้ิน 65,000,000 บาท แยกเป็น  
                                                                                   แผนงานงบกลาง 

 งบกลาง รวม 13,398,059 บาท 

  งบกลาง รวม 13,398,059 บาท 
   งบกลาง รวม 13,398,059 บาท 
   ค่าช าระหน้ีเงินกู ้ จ านวน 675,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าช าระหน้ีเงินตน้ โครงการก่อสร้างอาคาร
ส านกังานเทศบาลต าบลนาจะหลวย ตามสัญญากูเ้งิน เงินทุน
ส่งเสริมกิจการเทศบาล สัญญาเลขท่ี 857/15/2554  
ลงวนัท่ี 5 พฤศจิกายน  2553 จ านวนวงเงินกู้
ทั้งส้ิน 9,519,524  บาท ช าระงวดท่ี 10 อตัราดอกเบ้ีย 
ร้อยละ 3 ต่อปี  ก าหนดส่งใชคื้นภายใน 15 ปี 
- เป็นไปตามพระราชบญัญติั ระเบียบ ท่ีเป็นฐานอ านาจในการ
น ามาตั้งงบประมาณ ดงัน้ี 
 1) เป็นไปตามพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไ้ข
เพิ่มเติม ถึงปัจจุบนั มาตรา 67 เทศบาลมีรายจ่ายดงัต่อไปน้ี
(9) รายจ่ายอ่ืนใดตามขอ้ผกูพนัหรือตามท่ีกฎหมายหรือระเบียบ
ของกระทรวงมหาดไทยก าหนด และมาตรา 67 
 ตรี การจ่ายเงินตามมาตรา 67(9) ถา้เป็นการช าระหน้ีเงินกู ้เม่ือ
ถึงก าหนดช าระเทศบาลจะตอ้งช าระเงินกูน้ั้นจากทรัพยสิ์นของ
เทศบาลไม่วา่จะตั้งเงินรายจ่ายประเภทน้ีไวห้รือไม่   
 2)เป็นไปตามระเบียบกะทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงิน ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2547 และท่ีแกไ้ข
เพิ่มเติม 
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ค่าช าระดอกเบ้ีย จ านวน 108,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าช าระดอกเบ้ีย โครงการก่อสร้างอาคารส านกังาน
เทศบาลต าบลนาจะหลวย ตามสัญญากูเ้งิน เงินทุนส่งเสริม
กิจการเทศบาล สัญญาเลขท่ี 857/15/2554  
ลงวนัท่ี 5 พฤศจิกายน  2553 จ านวนวงเงินกู้
ทั้งส้ิน 9,519,524  บาท ช าระงวดท่ี 10  อตัราดอกเบ้ีย 
ร้อยละ 3 ต่อปี  ก าหนดส่งใชคื้นภายใน 15 ปี 
- เป็นไปตามพระราชบญัญติั ระเบียบ ท่ีเป็นฐานอ านาจในการ
น ามาตั้งงบประมาณ ดงัน้ี 
 1) เป็นไปตามพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไ้ข
เพิ่มเติม ถึงปัจจุบนั มาตรา 67 เทศบาลมีรายจ่ายดงัต่อไปน้ี
(9) รายจ่ายอ่ืนใดตามขอ้ผกูพนัหรือตามท่ีกฎหมายหรือระเบียบ
ของกระทรวงมหาดไทยก าหนด และมาตรา 67 ตรี การจ่ายเงิน
ตามมาตรา 67(9) ถา้เป็นการช าระหน้ีเงินกู ้เม่ือถึงก าหนดช าระ
เทศบาลจะตอ้งช าระเงินกูน้ั้นจากทรัพยสิ์นของเทศบาลไม่วา่จะ
ตั้งเงินรายจ่ายประเภทน้ีไวห้รือไม่   
 2)เป็นไปตามระเบียบกะทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงิน ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2547 และท่ีแกไ้ข
เพิ่มเติม 

      

   เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม จ านวน 366,659 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมกรณีประสบ
อนัตรายหรือเจบ็ป่วย ทุพพลภาพ โดยค านวณ 
ในอตัราร้อยละหา้ของค่าตอบแทนพนกังานจา้งและเงินเพิ่ม
ต่าง ๆ  โดยจ่ายเป็นค่าสมทบ เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม
ของพนกังานจา้งของเทศบาลต าบลนาจะหลวย ท่ีเทศบาล
จะตอ้งจ่ายใหแ้ก่พนกังานจา้ง  เป็นเงิน 365,976 บาท  
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-เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบ เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม ตามท่ี
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ินจดัสรรใหพ้นกังานจา้ง
(ผูดู้แลเด็ก)ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กและศูนยอ์บรมเด็กก่อน
เกณฑ ์ เป็นเงิน 33,108 บาท  
 -เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบ เงินสมทบกองทุนประกนัสังคมของ
พนกังานจา้งของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กและศูนยอ์บรมเด็กก่อน
เกณฑ ์ท่ีอยูใ่นเขตความรับผิดชอบของเทศบาลต าบล              
นาจะหลวย  โดยค านวณจากค่าตอบแทนท่ีตอ้งจ่ายเพิ่มเป็นส่วน
ต่างจากเงินอุดหนุนทัว่ไปท่ีกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินจดัสรรให ้ ในกรณีพนกังานจา้งตามภารกิจ ไดรั้บการ
เล่ือนค่าตอบแทนตามมาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัพนกังานจา้งของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตน้
สังกดั  ตั้งงบประมาณจากเงินรายไดข้ององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินสมทบเพิ่มในส่วนท่ีสูงกวา่งบประมาณท่ีไดรั้บจดัสรร  
- เป็นไปตามพระราชบญัญติั  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนงัสือสั่งการ ท่ีเป็นฐานอ านาจในการน ามาตั้ง
งบประมาณ ดงัน้ี 
1)พระราชบญัญติัประกนัสังคม  พ.ศ.2533 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 
2)พระราชบญัญติัเงินทดแทน พ.ศ. 2561 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม  
2)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว4172 ลงวนัท่ี 24 ธนัวาคม 2561 
3)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว1620ลงวนัท่ี 22 เมษายน  2562 
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จ านวน 15,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนรายปีในอตัราร้อย
ละ 0.20 ของค่าจา้งโดยประมาณทั้งปี(มกราคม -
ธนัวาคม) เพื่อให้ความคุม้ครองแก่ลูกจา้ง ท่ีประสบ
อนัตราย เจบ็ป่วย ตาย หรือสูญหาย อนัเน่ืองมาจากการท างาน
ใหน้ายจา้ง 
- เป็นไปตามพระราชบญัญติั ระเบียบ ท่ีเป็นฐานอ านาจในการ
น ามาตั้งงบประมาณ ดงัน้ี 
 1) เป็นไปตามพระราชบญัญติัเงินทดแทน พ.ศ. 2537 และท่ี
แกไ้ขเพิ่มเติม 
 2) เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
ท่ีสุดท่ี มท 0808.2/ว4172 ลงวนัท่ี 24 ธนัวาคม 2561  

      

   เบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุ จ านวน 7,707,600 บาท 

      

  

-เพื่อด าเนินการในการรองรับการจดัสวสัดิการให้แก่ผูสู้งอายท่ีุ
มีอาย ุ60 ปี บริบูรณ์ข้ึนไปท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์การจ่ายเงินเบ้ียยงัชีพ
ผูสู้งอายขุององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2552 และไดข้ึ้น
ทะเบียนขอรับเงินเบ้ียยงัชีพไว ้ตามโครงการสร้างหลกัประกนั
ดา้นรายไดแ้ก่ผูสู้งอาย ุโดยจ่ายอตัราเบ้ียยงัชีพรายเดือนแบบ
ขั้นบนัไดส าหรับผูสู้งอาย ุโดย 
ผูสู้งอาย ุ60-69 ปี  จะไดรั้บ 600 บาทต่อเดือน จ านวน 564 คน
, ผูสู้งอาย ุ70-79 ปี  จะไดรั้บ 700 บาทต่อ
เดือน  จ านวน 287 คน  ,ผูสู้งอาย ุ80-89 ปี   
จะไดรั้บ 800 บาทต่อเดือน จ านวน 100 คน  ,ผูสู้งอาย ุ90 ปีข้ึน
ไป  จะไดรั้บ 1,000 บาทต่อเดือน จ านวน 5 คน (รวม
ผูสู้งอาย ุ 956 คน  เป็นเงิน 7,491,600 บาท) 
- ผูล้งทะเบียนรายใหม่ จะไดรั้บ 600 บาทต่อ
เดือน จ านวน 30  คน  เป็นเงิน 216,000 บาท 
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(รวมผูสู้งอายทุั้งส้ิน 986 คน) 
    ทั้งน้ี เทศบาลต าบลนาจะหลวย จึงตั้งงบประมาณตามบญัชี
รายช่ือผูข้ึ้นทะเบียนผูสู้งอายุของเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย โดยจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ใหแ้ก่ผูสู้งอายท่ีุมี
ภูมิล าเนาในเขตพื้นท่ีเทศบาลต าบลนาจะหลวย ในอตัราเบ้ียยงั
ชีพ ท่ีควรไดรั้บตามสิทธิของแต่ละช่วงอาย ุตามฐานขอ้มูล
จ านวนผูสู้งอายตุามประกาศบญัชี  ผูมี้สิทธิรับเงินเบ้ียยงัชีพ
ผูสู้งอาย ุประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จ านวน 1,016 คน ให้
ไดรั้บเป็นเงินสงเคราะห์เบ้ียยงัชีพผูสู้งอายคุนละ 12 เดือน  
เป็นเงิน 7,923,600 บาท  
-เป็นไปตาม พระราชบญัญติั ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็น
ฐานอ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ ดงัน้ี 
1) พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16  
การด าเนินการตามภารกิจถ่ายโอน 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจ่ายเงินสงเคราะห์
เพื่อการยงัชีพขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2548    
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจ่ายเงิน
เบ้ียยงัชีพผูสู้งอายขุององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2552 และแกไ้ขเพิ่มเติมถึง(ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2561 
4) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ท่ี มท 0891.3/
ว 118 ลงวนัท่ี 15 มกราคม พ.ศ. 2556 เร่ือง ซกัซอ้มแนวทาง
ปฏิบติัตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
วา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายขุององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2553 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินเบ้ียความ
พิการใหค้นพิการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2553 
5) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ท่ี มท 0810.6/ว
1430  เร่ือง ซกัซอ้มแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทัว่ไป เงินอุดหนุนส าหรับ
โครงการเสริมสร้างสวสัดิการทางสังคมใหแ้ก่ผูพ้ิการและ
ทุพพลภาพ โครงการสนบัสนุนการจดัสวสัดิการทางสังคมแก่
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ผูด้อ้ยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้างหลกัประกนัดา้นราย
ไดแ้ก่ผูสู้งอาย ุลงวนัท่ี 6 กรกฎาคม 2564  
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) ยทุธศาสตร์
ท่ี 3 หนา้ 381 ล าดบัท่ี 1 

   เบ้ียยงัชีพความพิการ จ านวน 2,272,800 บาท 

      

  

1) เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ใหแ้ก่ผูพ้ิการท่ีมีภูมิล าเนาในเขต
พื้นท่ีเทศบาลต าบลนาจะหลวย ตามโครงการสวสัดิการคน
พิการ และตามบญัชีรายช่ือผูมี้สิทธิรับเงินเบ้ียความพิการของ
เทศบาลต าบลนาจะหลวย ในอตัราเบ้ียความพิการท่ีควรไดรั้บ
ตามสิทธิ จ านวน 198 คน  
จึงตั้งไวเ้พื่อจ่ายเงินเบ้ียความพิการ ดงัน้ี 
 1.1 ผูพ้ิการ อายตุ  ่ากวา่ 0 - 18 ปี จ านวน 11 ราย ราย
ละ 1,000 บาท ต่อเดือนต่อคน เป็นเงิน 132,000 บาท 
 1.2  ผูพ้ิการ อาย ุ18 ปีข้ึนไป  จ านวน 187  ราย 
รายละ 800 บาท ต่อเดือนต่อคน เป็นเงิน 1,795,200 บาท  
2) เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ใหแ้ก่ผูพ้ิการท่ีมีภูมิล าเนาในเขต
พื้นท่ีเทศบาลต าบลนาจะหลวย ตามบญัชีรายช่ือผูมี้สิทธิรับเงิน
เบ้ียความพิการของเทศบาลต าบลนาจะหลวย ท่ีขอข้ึนทะเบียน
บญัชีรายช่ือระหวา่งปีงบประมาณ โดยคาดวา่จะมีผูม้า
ลงทะเบียนภายในปีงบประมาณ 2564เป็นการประมาณการไว้
ตามสมควรระหวา่งปีงบประมาณ จ านวน 36 คน  
จึงประมาณการตั้งไวใ้หไ้ดรั้บเงินเบ้ียความพิการ เป็น
เงิน 345,600 บาท รวมจ านวน 234 คน ใหไ้ดรั้บเป็นเงิน
สงเคราะห์เบ้ียความพิการ คนละ 12 เดือน เป็น
เงิน 2,272,800 บาทรวมผูพ้ิการทั้งส้ิน  234 คน 
-เป็นไปตาม พระราชบญัญติั ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็น
ฐานอ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ ดงัน้ี 
1) พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 6 การ
ด าเนินการตามภารกิจถ่ายโอน 
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2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจ่ายเงินสงเคราะห์
เพื่อการยงัชีพขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  พ.ศ. 2548 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจ่ายเงิน 
เบ้ียยงัชีพความพิการ ใหค้นพิการขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินพ.ศ.2553 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมถึง(ฉบบัท่ี 3)  
พ.ศ.2561  
4) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ท่ี มท 0891.3/
ว118 ลงวนัท่ี 15 มกราคม พ.ศ. 2556  
เร่ือง ซกัซอ้มแนวทางปฏิบติัตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินเบ้ียยงัชีพ
ผูสู้งอายขุององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2553 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินเบ้ีย
ความพิการใหค้นพิการขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2553   
5) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ท่ี มท 0810.6/ว
1430  เร่ือง ซกัซอ้มแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทัว่ไป เงินอุดหนุนส าหรับ
โครงการเสริมสร้างสวสัดิการทางสังคมใหแ้ก่ผูพ้ิการและ
ทุพพลภาพ โครงการสนบัสนุนการจดัสวสัดิการทางสังคมแก่
ผูด้อ้ยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้างหลกัประกนัดา้นราย
ไดแ้ก่ผูสู้งอาย ุลงวนัท่ี 6 กรกฎาคม 2564  
6) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0891.3/
ว 3609 ลงวนัท่ี 24 มิถุนายน 2559  เร่ือง แนวทางการจ่ายเบ้ีย
ความพิการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยหลกัเกณฑ์
การจ่ายเบ้ียความพิการใหค้นพิการขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินพ.ศ.2553(ฉบบัท่ี2)พ.ศ.2559  
7) ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2557 ใหค้น
พิการท่ีมีอาย ุ18 ปีข้ึนไป ไดรั้บเบ้ียความพิการ 
คนละ 800 บาทต่อเดือน 
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8) ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2563 ใหค้นพิการ
ท่ีมีอายตุ  ่ากวา่ 18 ปี ไดรั้บเบ้ียความพิการ 
คนละ 1,000 บาท ต่อเดือน 

      

  

-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)ท่ี
เปล่ียนแปลง ฉบบัท่ี 5  ยทุธศาสตร์ท่ี 3 หนา้  26-27   

      

   เบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์ จ านวน 126,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ใหแ้ก่ผูป่้วยเอดส์ท่ีแพทยรั์บรองและ
ท าการวนิิจฉยัแลว้รวมทั้งตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีภูมิล าเนาในเขต
พื้นท่ีเทศบาลต าบลนาจะหลวยมีรายไดไ้ม่เพียงพอแก่การยงั
ชีพ หรือถูกทอดทิ้ง หรือขาดผูอุ้ปการะเล้ียงดูหรือไม่สามารถ
ประกอบอาชีพเล้ียงตนเองได ้ตามโครงการสวสัดิการผูป่้วย
เอดส์ จึงตั้งไวใ้หไ้ดรั้บเงินสงเคราะห์เบ้ียยงัชีพผูป่้วยโรค
เอดส์ จ านวน 15 คน คนละ 500 บาท จ านวน 12 เดือน  เป็น
เงิน 90,000 บาท  
-เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ใหแ้ก่ผูป่้วยเอดส์ท่ีมีภูมิล าเนาในเขต
พื้นท่ีเทศบาลต าบลนาจะหลวย ตามบญัชีรายช่ือผูมี้สิทธิรับเงิน
สงเคราะห์ผูป่้วยเอดส์ของเทศบาลต าบล นาจะหลวย ท่ีขอข้ึน
ทะเบียนบญัชีรายช่ือระหวา่งปีงบประมาณ โดยเป็นการ
ประมาณการไวต้ามสมควรระหวา่งปีงบประมาณ จึงประมาณ
การตั้งไวใ้หไ้ดรั้บเงินสงเคราะห์ผูป่้วยเอดส์ จ านวน 6 คน เป็น
เงิน 36,000 บาท  
รวมจ านวน 21 คน ใหไ้ดรั้บเป็นเงินสงเคราะห์เบ้ียยงัชีพผูป่้วย
โรคเอดส์ คนละ 12 เดือน เป็นเงิน 126,000 บาท  
-เป็นไปตาม พระราชบญัญติั ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็น
ฐานอ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ ดงัน้ี 
1) พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 
2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจ่ายเงินสงเคราะห์
เพื่อการยงัชีพขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.
2548 ขอ้ 16 และ ขอ้ 17   
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3) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ท่ี มท 0810.6/ว
1430  เร่ือง ซกัซอ้มแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทัว่ไป เงินอุดหนุนส าหรับ
โครงการเสริมสร้างสวสัดิการทางสังคมใหแ้ก่ผูพ้ิการและ
ทุพพลภาพ โครงการสนบัสนุนการจดัสวสัดิการทางสังคมแก่
ผูด้อ้ยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้างหลกัประกนัดา้นราย
ไดแ้ก่ผูสู้งอาย ุลงวนัท่ี 6 กรกฎาคม 2564  
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)  
ยทุธศาสตร์ท่ี 3 หนา้ 384 ล าดบัท่ี 3 

   
  

เงินส ารองจ่าย จ านวน 400,000 บาท 

      

  

1.การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  จ านวน 450,000 บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินส ารองจ่าย การป้องและบรรเทาสาธารณภยัซ่ึง
จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในกรณีฉุกเฉินท่ีมีเหตุสาธารณภยัเกิดข้ึนหรือ
กรณีการป้องกนัและยบัย ั้งก่อนเกิดเหตุสาธารณภยัหรือคาดวา่
จะเกิดสาธารณภยั หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนร่วมได ้เช่น การป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาอุทกภยั น ้าป่าไหลหลาก แผน่ดินถล่ม ภยัแลง้ ภยั
หนาว วาตภยั อคัคีภยั ไฟป่าและหมอกควนั เป็นตน้หรือจ าเป็น
ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัหนา้ท่ีของเทศบาลหรือในกรณีไม่ไดต้ั้ง
งบประมาณรายจ่ายไวใ้นเทศบญัญติังบประมาณรายจ่าย โดย
เป็นการตั้งไวต้ามความเหมาะสม และจ าเป็น เพื่อใชจ่้ายกรณี
ฉุกเฉินท่ีมี 
สาธารณภยัเกิดข้ึน ค่าใชจ่้ายเก่ียวเน่ืองกบัการเผชิญเหตุสาธารณ
ภยัเช่น จ่ายเป็นค่าวสัดุงานบา้นงาน
ครัว เช่น ขา้วสาร อาหารแหง้ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ,ค่าวสัดุ
ก่อสร้าง ,ค่าวสัดุส านกังาน ,ค่าวสัดุวทิยาศาสตร์ 
หรือการแพทย ์,ค่าจา้งเหมาบริการ ,เงินช่วยเหลือ หรือค่าใชจ่้าย
อ่ืน ๆ ท่ีจ  าเป็นในการสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชน และในการ
ช่วยเหลือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนและจงัหวดัท่ีประสบ
สาธารณภยั  ในการสงเคราะห์ผูป้ระสบภยัท่ีเกิดจากสาธารณภยั
ต่าง ๆ  
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- เป็นไปตามพระราชบญัญติั  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนงัสือสั่งการ ท่ีเป็นฐานอ านาจในการน ามาตั้ง
งบประมาณ  ดงัน้ี 
1)พระราชบญัญติัป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ. 2550 
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยวธีิงบประมาณขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2563 
3)หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 3215 ลง
วนัท่ี 6 มิถุนายน 2559 เร่ือง  ซกัซอ้มแนวทางการใชจ่้าย
งบประมาณเพื่อช่วยเหลือประชาชน กรณีเกิดสาธารณภยัของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
4)หนงัสือกระทรวงมหาดไทย   ด่วนมาก  ท่ี  มท  0313. 4 /
ว 667  ลงวนัท่ี 12  มีนาคม   2545  เร่ือง  การช่วยเหลือ
ประชาชนกรณีเกิดสาธารณภยัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
5)หนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/
ว 4224  ลงวนัท่ี 10  ตุลาคม  2554   เร่ืองการช่วยเหลือผูป้ระสบ
อุทกภยั  น ้าท่วมฉบัพลนั  น ้าป่าไหลหลาก  และน ้าลน้ตล่ิง 
6)หนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0808.2/ว 3215 ลง
วนัท่ี 7 มิถุนายน 2559  เร่ือง  ซกัซอ้มแนวทางการใชจ่้าย
งบประมาณเพื่อช่วยเหลือประชาชน กรณีเกิดสาธารณภยัของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
7)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน  ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0891.2/ว 76  ลงวนัท่ี 13  มกราคม  2558   
เร่ือง  การเตรียมการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาภยัหนาว  
8)หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/
ว 0684 ลงวนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ 2560 เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละวธีิการ
ปฏิบติัส าหรับองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการช่วยเหลือ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนและจงัหวดัท่ีประสบสาธารณ
ภยัตามพระราชบญัญติัป้องกนัและบรรเทาสาธารณ
ภยั พ.ศ. 2560 
9)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ท่ี มท 0810.4/
ว 526 ลงวนัท่ี 8 มีนาคม 2560 
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10)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0810.7/ว 6768 ลงวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2560 
11)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด  ท่ี  มท  0810.4/ว  1064   
ลงวนัท่ี  31 พฤษภาคม 2560  เร่ือง การเตรียมการป้องกนั 

      

  

และแกไ้ขปัญหาป้องกนัอุทกภยั  น ้าท่วมฉบัพลนั  น ้าป่าไหล
หลาก  และดินถล่ม ปี 2560 
12)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด  ท่ี  มท  0810.4/ว  1073  ลงวนัท่ี 15 มิถุนายน  2560     
13)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0810.4/ว 1520 ลงวนัท่ี 2 สิงหาคม 2560   
14)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 2145 ลงวนัท่ี 11 ตุลาคม 2560   
15)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ท่ี มท 0810.4/
ว 608 ลงวนัท่ี 5 มีนาคม 2561 เร่ือง การป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาไฟป่าและหมอกควนั ปี 2561 14)หนงัสือกรมส่งเสริม
การปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.4/ว 1077 ลง
วนัท่ี 17 เมษายน 2561 
16) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจหนา้ท่ีขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2560 และแกไ้ขเพิ่มเติม 
2. การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาสถานการณ์ฝุ่ นละออกขนาด
เล็ก PM 2.5   จ านวน  50,000 บาท 
    - เพื่อจ่ายเป็นเงินส ารองจ่าย ซ่ึงจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในกรณี
ฉุกเฉินในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาสถานการณ์ฝุ่ นละออง
ขนาดเล็ก PM 2.5 
    - เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 0533 ลงวนัท่ี 27 มกราคม 2563 

      

   

 
 
 

      



90 
 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
   

รายจ่ายตามขอ้ผกูพนั 

    
01. โครงการ/กิจกรรม : สมทบระบบหลกัประกนัสุขภาพในระดบั
ทอ้งถ่ินหรือพื้นท่ีในเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย 

จ านวน 180,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลกัประกนัสุขภาพเทศบาล 
ต าบลนาจะหลวย ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ของค่าบริการ
สาธารณสุขท่ีไดรั้บจากกองทุนหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ 
 -เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลกัประกนัสุขภาพเทศบาล 
ต าบลนาจะหลวย ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ของค่าบริการ
สาธารณสุขท่ีไดรั้บจากกองทุนหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ 
- เป็นไปตามพระราชบญัญติั พระราชฤษฎีกา ประกาศ และ
หนงัสือสั่งการ ท่ีเป็นฐานอ านาจในการน ามาตั้ง
งบประมาณ  ดงัน้ี 
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการตั้งงบประมาณของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 และ
ท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 
2)ประกาศคณะกรรมการหลกัประกนัสุขภาพ
แห่งชาติ  เร่ือง การก าหนดหลกัเกณฑเ์พื่อสนบัสนุนใหอ้งคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินงานและบริหารจดัการเงินทุน
หลกัประกนัสุขภาพในระดบัทอ้งถ่ินหรือพื้นท่ี พ.ศ. 2561 
3)หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0891.4/ว2502
ลงวนัท่ี 20 สิงหาคม  2553  
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 
(พ.ศ.2561-2565)  ยทุธศาสตร์ท่ี 3 หนา้ 387 ล าดบัท่ี 5 

      

    02. กิจกรรม : ค่าใชจ่้ายในการจดัจราจร จ านวน 50,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัจราจร โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ประเภทค่าปรับผูก้ระท าผดิกฎหมายจราจรทางบกก่อนทั้ง
จ านวน หากมีความจ าเป็น ใหต้ั้งจ่ายจากรายไดป้ระเภทอ่ืนอีก
ได ้ตามความเหมาะสมและประหยดั และใหต้ั้งค่าใชจ่้ายได้
เฉพาะส าหรับกิจการเพื่อจดัหาอุปกรณ์ในส่ิงท่ีประชาชนไดรั้บ
ประโยชน์โดยตรง ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายในการจดัหา/จดัซ้ือ/จดั
จา้ง รายการ ดงัน้ี 
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- ค่าทาสีตีเส้นจราจร  
- ค่าแผงกั้นจราจร 
- ค่าจดัท าป้ายสัญญาณไฟจราจร หรือ  ค่าอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการ
ควบคุมการจราจร  
- ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีมีลกัษณะดงักล่าว ฯลฯ นการน้ี ให้เทศบาล
พิจารณาส่ิงท่ีถือวา่ไม่เก่ียวกบัการจราจร หรือส่ิงท่ีประชาชน
ไม่ไดรั้บประโยชน์โดยตรง หากจะด าเนินการให้ 
ขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาล โดยอนุมติัของผูว้า่ราชการ
จงัหวดั ก่อนตั้งงบประมาณ รายการ ดงัน้ี 
- การก่อสร้างอาคารเก็บรถ  
- การจดัซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิง  
- ค่าใชจ่้ายส าหรับการฝึกอบรมเก่ียวกบัจราจร  
- การจดัซ้ือรถจกัรยานยนต ์หรือ การจดัซ้ือรถยนต ์ 
- การจดัซ้ือไซเรนติดรถจกัรยานยนต ์ 
- การก่อสร้างตูเ้วรยามของต ารวจ  
- การจดัซ้ือไฟหยดุตรวจ  
- การจดัซ้ือวสัดุหรือครุภณัฑ์ส านกังาน  
- การจา้งลูกจา้งช่วยปฏิบติังานของทั้งต ารวจจราจรและขนส่ง
เป็นตน้ ฯลฯ  
-เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ท่ี มท 0313.4/ว3203 ลงวนัท่ี 4 ตุลาคม 2539 เร่ือง การตั้ง
งบประมาณและเบิกจ่ายเงินค่าใชจ่้ายในการจดัจราจร 
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน(พ.ศ.2561-
565)  ยทุธศาสตร์ 6  หนา้ 441 ล าดบัท่ี 1 

    
03. กิจกรรม : เงินบ ารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่ง 
ประเทศไทย 

จ านวน 47,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นเงินบ ารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศ
ไทยตามขอ้บงัคบัของสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทยใน
อตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละเศษหน่ึงส่วนหก(1/6) ของรายรับจริง
ในปีท่ีผา่นมาไม่รวมเงินกูเ้งินจ่ายขาดเงินสะสม และเงิน
อุดหนุนทุกประเภทแต่ไม่เกิน 500,000 บาท  = รายรับ
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จริง ปี พ.ศ.2563 -  เงินอุดหนุนทุกประเภท x 0.00167=เงินบ ารุง
สมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย 
( รับจริง 57,027,682.57 -  เงินอุดหนุน  
28,997,176.00x0.00167= 46,810.95)จึงตั้งไวเ้ป็น
เงิน 47,000 บาท 
- เป็นไปตามพระราชบญัญติั  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนงัสือสั่งการ ท่ีเป็นฐานอ านาจในการน ามาตั้ง
งบประมาณ ดงัน้ี 
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยรายจ่ายขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เก่ียวกบัค่าบ ารุง
สมาคม พ.ศ. 2555 ขอ้ 4 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอาจมี
รายการจ่ายเป็นค่าบ ารุงสมาคมไดต้ามหลกัเกณฑก์ าหนด 
3) เป็นไปตามหนงัสือสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศ
ไทย(ส.ท.ท.) ท่ี ส.ท.ท. 562/2555 ลงวนัท่ี 28 มิถุนายน 2555  

    เงินบ าเหน็จลูกจา้งประจ า จ านวน 400,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินบ าเหน็จส าหรับลูกจา้งประจ าท่ีออกจากงานและ
มีสิทธิไดรั้บเงินบ าเหน็จ จ านวน 1 อตัรา 
  - เป็นไปตามระเบียบ หนงัสือสั่งการดงัน้ี 
   1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยบ าเหน็จลูกจา้งของ
หน่วยบริหารราขการส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 

      

    เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน (ก.บ.ท.) จ านวน 1,050,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญใหแ้ก่พนกังาน
เทศบาล ค านวณตั้งจ่ายในอตัราร้อยละสาม อบจ.เทศบาล เมือง
พทัยา ของรายไดป้ระจ าปี โดยไม่รวมรายรับประเภท
พนัธบตัร เงินกู ้เงินท่ีมีผูอุ้ทิศใหแ้ละเงินอุดหนุน เทศบาลต าบล
นาจะหลวย ไดต้ั้งประมาณการรายรับประจ าปี พ.ศ. 2565 ไว้
ทั้งส้ิน จ านวน 65,000,000 บาท หกัเงิน
อุดหนุน 30,000,000 บาท  
เหลือไว ้ค านวณร้อยละสอง
ของ 35,000,000x3% บาท = 1,050,000 บาทจึงตั้งไว ้เป็น
เงิน 1,050,000 บาท  
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- เป็นไปตามพระราชบญัญติั  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนงัสือสั่งการ ท่ีเป็นฐานอ านาจในการน ามาตั้ง
งบประมาณ ดงัน้ี 
1) พระราชบญัญติับ าเหน็จบ านาญขา้ราชการส่วน
ทอ้งถ่ิน  พ.ศ. 2500 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงินบ าเหน็จบ านาญ
ขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน  พ.ศ. 2546  และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 
3) กฎกระทรวงการหกัเงินจากประมาณการรายรับใน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี สมทบเขา้เป็นกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญขา้ราชการทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2563  
ลงวนัท่ี 23 กนัยายน 2563 
4) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.5/ว
6038 ลงวนัท่ี 7 ตุลาคม 2563 
5) หนงัสือส านกังานกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการส่วน
ทอ้งถ่ิน  ด่วนมาก ท่ี มท 0808.5/ว 31  
ลงวนัท่ี 21 ตุลาคม 2563 
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แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
 งานบริหารทั่วไป รวม 11,671,517 บาท 

  งบบุคลากร รวม 8,267,017 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,848,320 บาท 
   เงินเดือนนายก/รองนายกองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จ านวน 725,760 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของฝ่ายการเมือง ไดแ้ก่  
- เงินเดือนนายกเทศมนตรี จ านวน 12 เดือน  
- เงินเดือนรองนายกเทศมนตรี จ านวน 2 อตัรา  
  จ  านวน 12 เดือน  
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินเดือน เงิน
ค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
ของ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี
และการจ่ายเบ้ียประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และ  
ท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 

      

   ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก จ านวน 180,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งของ
ผูบ้ริหาร ไดแ้ก่  
- เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายกเทศมนตรี  
  จ านวน 12 เดือน   
- เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งรอง
นายกเทศมนตรี จ านวน 2 อตัรา  จ านวน 12 เดือน  
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินเดือน เงิน
ค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
ของ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี
และการจ่ายเบ้ียประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และท่ี
แกไ้ขเพิ่มเติม 
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ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จ านวน 180,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของผูบ้ริหาร ไดแ้ก่  
- เงินค่าตอบแทนพิเศษต าแหน่ง
นายกเทศมนตรี จ านวน 1 อตัรา จ านวน 12 เดือน   
- เงินค่าตอบแทนพิเศษต าแหน่งรอง
นายกเทศมนตรี จ านวน 2 อตัรา จ านวน 12 เดือน  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินเดือน เงิน
ค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
ของ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี
และการจ่ายเบ้ียประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และท่ี
แกไ้ขเพิ่มเติม 

      

   
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี  
นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล 

จ านวน 207,360 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนของเลขานุการและท่ีปรึกษา
นายกเทศมนตรี ดงัน้ี 
- เงินค่าตอบแทนของเลขานุการ
นายกเทศมนตรี จ านวน 1 อตัรา จ านวน 12 เดือน            
- เงินค่าตอบแทนของท่ีปรึกษา
นายกเทศมนตรี จ านวน 1 อตัรา  จ  านวน 12 เดือน  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินเดือน เงิน
ค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
ของ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี
และการจ่ายเบ้ียประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และท่ี
แกไ้ขเพิ่มเติม 
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ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการ
สภาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

จ านวน 1,555,200 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนใหแ้ก่บุคคล ดงัต่อไปน้ี    
- ประธานสภาเทศบาลต าบลนาจะหลวย  จ านวน 1 อตัรา  
จ านวน 12 เดือน  
- รองประธานสภาเทศบาลต าบลนาจะหลวย จ านวน 1 อตัรา 
จ านวน 12 เดือน   
- เลขานุการสภาเทศบาลต าบลนาจะหลวย จ านวน 1 อตัรา  
จ านวน 12 เดือน             
- สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาจะหลวย  จ านวน 9 อตัรา  
จ านวน 12 เดือน  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินเดือนเงิน
ค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
ของ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี
และการจ่ายเบ้ียประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และ  
ท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 
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เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 5,418,697 บาท 
   เงินเดือนขา้ราชการ หรือพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน จ านวน 3,642,120 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีใหแ้ก่
พนกังานเทศบาลท่ีปฏิบติังาน  ไดแ้ก่  
- นกับริหารงานทอ้งถ่ิน(ปลดัเทศบาล)  
 - นกับริหารงานทอ้งถ่ิน (รองปลดัเทศบาล)          
- นกับริหารงานทัว่ไป(หวัหนา้ส านกัปลดัเทศบาล)   
- นกับริหารงานทัว่ไป (หวัหนา้ฝ่ายอ านวยการ)   
- นกัจดัการงานทะเบียนและบตัร   
- นกัทรัพยากรบุคคล   
- นิติกร  - นกัประชาสัมพนัธ์  
ต าแหน่งและอตัราปรากฏตามแผนอตัราก าลงัสาม
ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566) และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบนั โดยค านวณตั้งจ่ายไว ้จ านวน 12 เดือน รายละเอียด 
1) เป็นไปตามพระราชบญัญติัระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542    2) หนงัสือส านกังาน กจ.กท.และ  
ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว138 ลงวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2558 เร่ือง
ซกัซอ้มแนวทางการค านวณภาระค่าใชจ่้ายดา้นการบริหารงาน
บุคคลขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

      

   เงินเพิ่มต่าง ๆ ของขา้ราชการ หรือพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน จ านวน 84,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนกังานเทศบาลท่ีควรไดรั้บ
ตามท่ีระเบียบก าหนดใหจ่้ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน
ต าแหน่งนกับริหารงานทอ้งถ่ิน(ปลดัเทศบาล)  
ต าแหน่งและอตัราปรากฏตามแผนอตัราก าลงัสาม
ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566) และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบนั โดยค านวณตั้งจ่ายไว ้จ านวน 12 เดือน รายละเอียด 
1) เป็นไปตามพระราชบญัญติัระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542    2) หนงัสือส านกังาน กจ.กท.และ ก.
อบต. ท่ี มท 0809.2/ว138 ลงวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2558 เร่ือง
ซกัซอ้มแนวทางการค านวณภาระค่าใชจ่้ายดา้นการบริหารงาน
บุคคลขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
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   เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 186,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของพนกังานเทศบาลท่ีควร
ไดรั้บตามท่ีระเบียบก าหนด ดงัน้ี 
1.เงินประจ าต าแหน่งของนกับริหารงานทอ้งถ่ิน(ปลดัเทศบาล)  
2.เงินประจ าต าแหน่งของนกับริหารงานทอ้งถ่ิน 
(รองปลดัเทศบาล)   
3.เงินประจ าต าแหน่งของนกับริหารงานทัว่ไป 
(หวัหนา้ส านกัปลดัเทศบาล)   
4.เงินประจ าต าแหน่งของนกับริหารงานทัว่ไป 
(หวัหนา้ฝ่ายอ านวยการ)  
ต าแหน่งและอตัราปรากฏตามแผนอตัราก าลงัสาม
ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566) และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบนั โดยค านวณตั้งจ่ายไว ้จ านวน 12 เดือน รายละเอียด 
1) เป็นไปตามพระราชบญัญติัระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542    2) หนงัสือส านกังาน กจ.กท.และ ก.
อบต. ท่ี มท 0809.2/ว138 ลงวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2558  
เร่ือง  ซกัซอ้มแนวทางการค านวณภาระค่าใชจ่้ายดา้นการ
บริหารงานบุคคลขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

      

   ค่าจา้งลูกจา้งประจ า 
 

จ านวน 
 

560,160 
 
บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งลูกจา้งประจ าและจ่ายเป็นเงินปรับปรุงค่าจา้ง
ประจ าปีใหแ้ก่ ลูกจา้งประจ าท่ีปฏิบติังานของส านกั
ปลดัเทศบาล จ านวน 3 อตัรา ดงัน้ี    
- เจา้พนกังานธุรการ    
 - พนกังานขบัรถยนต ์  
- ภารโรง    
ต าแหน่งและอตัราปรากฏตามแผนอตัราก าลงัสาม
ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566) และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบนั โดยค านวณตั้งจ่ายไว ้จ านวน 12 เดือน รายละเอียด 
1) เป็นไปตามพระราชบญัญติัระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542    2) หนงัสือส านกังาน กจ.กท.และ ก.
อบต. ท่ี มท 0809.2/ว138 ลงวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2558 เร่ือง
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ซกัซอ้มแนวทางการค านวณภาระค่าใชจ่้ายดา้นการบริหารงาน
บุคคลขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

   ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง จ านวน 922,417 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนหรือ
ค่าตอบแทนพิเศษ พนกังานจา้งตามภารกิจและพนกังานจา้ง
ทัว่ไปท่ีปฏิบติังานของส านกัปลดัเทศบาล ดงัน้ี        
1. ค่าตอบแทนพนกังานจา้งตามภารกิจ  ไดแ้ก่ 
- พนกังานขบัรถยนต ์  
- ผูช่้วยเจา้พนกังานธุรการ   
- ผูช่้วยเจา้พนกังานทะเบียน  
 - ผูช่้วยเจา้พนกังานประชาสัมพนัธ์  
2. ค่าตอบแทนพนกังานจา้งทัว่ไป ไดแ้ก่ 
 - คนงานทัว่ไป   
 ต าแหน่งและอตัราปรากฏตามแผนอตัราก าลงัสาม
ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566) และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบนั โดยค านวณตั้งจ่ายไว ้จ านวน 12 เดือน รายละเอียด 
1) เป็นไปตามพระราชบญัญติัระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542    2) หนงัสือส านกังาน กจ.กท.และ  
ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ 
ว138 ลงวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2558 เร่ืองซกัซอ้มแนวทางการ
ค านวณภาระค่าใชจ่้ายดา้นการบริหารงานบุคคลขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

      

   เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนกังานจา้ง จ านวน 24,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนกังานจา้งของส านกั
ปลดัเทศบาล ท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินเพิ่มการครองชีพชัว่คราวตาม
สิทธิ ไดแ้ก่  
1. เงินเพิ่มต่างๆ/เงินเพิ่มการครองชีพชัว่คราว ของพนกังานจา้ง
ทัว่ไป ไดแ้ก่ 
   - คนงานทัว่ไป  
ต าแหน่งและอตัราปรากฏตามแผนอตัราก าลงัสาม
ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566) และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบนั โดยค านวณตั้งจ่ายไว ้จ านวน 12 เดือน รายละเอียด 
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1) เป็นไปตามพระราชบญัญติัระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542     
2) หนงัสือส านกังาน กจ.กท.และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว
138 ลงวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2558 เร่ืองซกัซอ้มแนวทางการค านวณ
ภาระค่าใชจ่้ายดา้นการบริหารงานบุคคลขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน 

  งบด าเนินงาน รวม 3,224,500 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 531,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน 

จ านวน 265,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่
เทศบาล เช่น ค่าตอบแทนนกัเรียน นกัศึกษา ท่ีมาปฏิบติังานช่วง
ปิดเทอม ตามนโยบายแกไ้ขปัญหาความยากจนของรัฐบาล หรือ
การจา้งนกัเรียน นกัศึกษา ท างานในช่วงปิดภาคเรียนหรือ
วนัหยดุราชการ เพื่อป้องกนัแกไ้ขปัญหาสังคม หรือค่าตอบแทน
นกัเรียน นกัศึกษา ท่ีช่วยปฏิบติังานราชการ ฯลฯ 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็นฐาน
อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ  ดงัน้ี 
1)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0891.4/ว 497 ลงวนัท่ี 16 มีนาคม 2550 เร่ือง การ
จา้งงานนกัเรียนนกัศึกษา ท างานในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนเพื่อ
แกไ้ขปัญหาสังคมและความยากจน 
2)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0891.4/ว 569 ลงวนัท่ี 14 มีนาคม 2551 
 เร่ือง การจา้งนกัเรียน นกัศึกษา ท างานในช่วงปิดภาคเรียนหรือ
วนัหยดุราชการ เพื่อป้องกนัแกไ้ขปัญหาสังคม 
3)ตามหนงัสือกระทรวงการคลงั ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0406.4/
ว 30 ลงวนัท่ี 3 เมษายน 2558 เร่ือง การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน
นกัเรียน นกัศึกษา ท่ีช่วยปฏิบติังานราชการ 
และหนงัสือเร่ืองอ่ืนท่ีจ าเป็นตอ้งจ่ายเป็นค่าตอบแทนอนั
เก่ียวกบัการจ่ายค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์
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แก่เทศบาล 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจา้หนา้ท่ีในการเลือกตั้ง      
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานเลือกตั้งของ
เทศบาลต าบลนาจะหลวย เช่น  คณะกรรมการประจ าหน่วย
เลือกตั้งของเทศบาลต าบลนาจะหลวย ประธานกรรมการและ
กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง อนุกรรมการหรือบุคคลท่ีไดรั้บ
การแต่งตั้งใหช่้วยเหลือในการปฏิบติัหนา้ท่ีของผูอ้  านวยการ
เลือกตั้งประจ าเทศบาลต าบลนาจะหลวย เป็นตน้ 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็นฐาน
อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ  ดงัน้ี 
     1) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด มท 0808.2/
ว 5013 ลงวนัท่ี 26 สิงหาคม 2563 

   ค่าเบ้ียประชุม จ านวน 20,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเบ้ียประชุมใหก้รรมการในคณะกรรมการ
สามญั คณะกรรมการวสิามญั และคณะกรรมการสามญัประจ า
สภาเทศบาล ฯลฯ ใหไ้ดรั้บค่าตอบแทนประเภทค่าเบ้ียประชุม
รายคร้ัง เฉพาะคร้ังท่ีมาประชุมคร้ังละสองร้อยหา้สิบ
บาท ส าหรับประธานกรรมการของแต่ละคณะใหไ้ดรั้บเบ้ีย
ประชุมเพิ่มข้ึนอีกหน่ึงในส่ีของอตัราเบ้ียประชุมของกรรมการ
ในคณะกรรมการสามญั คณะกรรมการวสิามญั และ
คณะกรรมการสามญัประจ าสภาเทศบาล 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็นฐาน
อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ  ดงัน้ี 
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินเดือน  
เงินค่าตอบแทนรายเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของ
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รอง
ประธานสภาเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษา
นายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบ้ียประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ.2554  
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2)ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินเดือน  
เงินค่าตอบแทนรายเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของ
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รอง
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ
นายกเทศมนตรี  
ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบ้ียประชุมกรรมการ
สภาเทศบาล (ฉบบัท่ี2)พ.ศ.2557 

   ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ จ านวน 30,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ
ใหก้บัพนกังานเทศบาล ลูกจา้งประจ า พนกังานจา้งตาม
ภารกิจ และ พนกังานจา้งทัว่ไป ของส านกัปลดัเทศบาล 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็นฐาน
อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ  ดงัน้ี  
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบติังานนอกเวลาราชการขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินพ.ศ. 2559 
2)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน  
ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 2409  
ลงวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2559 เร่ือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วา่ดว้ยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2559 

      

   ค่าเช่าบา้น จ านวน 150,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบา้นใหก้บัพนกังานเทศบาลของส านกั
ปลดัเทศบาล ท่ีมีสิทธิไดรั้บ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
และระเบียบของทางราชการท่ีเก่ียวขอ้ง 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็นฐาน
อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ  ดงัน้ี  
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยค่าเช่าบา้นของขา้ราชการ
ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2548 และแกไ้ขเพิ่มเติมถึง(ฉบบั
ท่ี 3) พ.ศ. 2559 
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2)หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 5862  
ลงวนัท่ี 12 ตุลาคม 2559 เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละวธีิการเก่ียวกบั
การเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบา้นของขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน 

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรขา้ราชการ/พนกังาน/ลูกจา้งประจ า จ านวน 66,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรใหก้บัพนกังาน
เทศบาล    และลูกจา้งประจ า ของส านกัปลดัเทศบาล ท่ีมีสิทธิ
ไดรั้บตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและระเบียบของทาง
ราชการท่ีเก่ียวขอ้ง 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็นฐาน
อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ  ดงัน้ี 
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงินสวสัดิการเก่ียวกบั
การศึกษาบุตรขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
พ.ศ. 2563 
2)ระเบียบกระทรวงการคลงั วา่ดว้ยการเบิกจ่ายเงินสวสัดิการ
เก่ียวกบัการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560  
3)ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวสัดิการเก่ียวกบัการศึกษา
บุตร พ.ศ. 2523 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมถึง ฉบบัท่ี 7 พ.ศ. 2554 

      

   ค่าใช้สอย รวม 1,623,500 บาท 
   รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ       

    
01. กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการโฆษณาและเผยแพร่โครงการ
หรือกิจกรรมของเทศบาลต าบลนาจะหลวย 

จ านวน 80,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสาร เพิ่ม
ประสิทธิภาพการโฆษณาและเผยแพร่โครงการ/กิจกรรม ของ
เทศบาลต าบลนาจะหลวย ให้มีความหลากหลายและ
ทัว่ถึง ไดแ้ก่ ทางวทิยกุระจายเสียง โทรทศัน์ โรงมหรสพ หรือ
ส่ิงพิมพต่์าง ๆ เช่น ค่าจดัท าเอกสาร แผน่พบั จดหมาย
ข่าว วารสาร หรือรายงานกิจการ ค่าจา้งเหมาปรับปรุงและ
พฒันาระบบเวบไซตข์องเทศบาล และค่าจา้งเหมาโฆษณาและ
เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของ
เทศบาล ค่าจา้งเหมาจดัท าป้าย  หรือการประชาสัมพนัธ์ ฯลฯ 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็นฐาน
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อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ  ดงัน้ี  
1) พระราชบญัญติัเทศบาลพ.ศ. 2496 และแกไ้ขเพิ่มเติมถึง  
(ฉบบัท่ี 13)  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 
3) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมาก
ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2564  
เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
4) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/
ว 3523 ลงวนัท่ี 20 มิถุนายน 2559 เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละอตัรา
ค่าใชจ่้ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีในลกัษณะค่าใชส้อยและค่าสาธารณูปโภค 
5)หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/
ว 7120 ลงวนัท่ี 9 ธนัวาคม 2559 เร่ือง หลกัเกณฑก์ารเบิก
จ่ายเงินค่าจา้งเหมาบริการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

    02. กิจกรรม : จดัหาส่ือส่ิงพิมพเ์พื่อบริการประชาชน จ านวน 8,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัหาส่ือส่ิงพิมพเ์พื่อบริการ
ประชาชน ไดแ้ก่ ค่าบอกรับวารสารต่าง ๆ หนงัสือพิมพ์
รายวนั หนงัสือ หรือวารสารต่าง ๆ รวมทั้งระเบียบและกฎหมาย
ของทางราชการท่ีจ าเป็นตอ้งใชใ้นการปฏิบติังาน ฯลฯ 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็นฐาน
อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ  ดงัน้ี  
1) พระราชบญัญติัเทศบาลพ.ศ. 2496 และแกไ้ขเพิ่มเติมถึง  
(ฉบบัท่ี 13)  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 
3) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมาก
ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2564  
เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององคก์ร
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ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
4) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/
ว 3523 ลงวนัท่ี 20 มิถุนายน 2559 เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละอตัรา
ค่าใชจ่้ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีในลกัษณะค่าใชส้อยและค่าสาธารณูปโภค 
5)หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/
ว 7120 ลงวนัท่ี 9 ธนัวาคม 2559 เร่ือง หลกัเกณฑก์ารเบิก
จ่ายเงินค่าจา้งเหมาบริการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

    03.  กิจกรรม : การประกนัภยัรถราชการ จ านวน 5,500 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการประกนัภยัรถยนตแ์ละ
รถจกัรยานยนตร์าชการ ไดแ้ก่ นข 2878 กค 6216 และ
รถจกัรยานยนต ์คกธ 461 ฯลฯ  
-เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว
2633 ลงวนัท่ี 14 สิงหาคม 2552 เร่ือง ซกัซอ้มความเขา้ใจ
เก่ียวกบัการเบิกจ่ายค่าใชจ่้ายในการประกนัภยัรถราชการ 

      

    
04. กิจกรรม : การปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตส านกังานเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการในการปรับปรุงระบบ
อินเตอร์เน็ตส านกังานเทศบาลต าบลนาจะหลวย และท่ี
เก่ียวขอ้ง ฯลฯ  
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็นฐาน
อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ  ดงัน้ี  
1) พระราชบญัญติัเทศบาลพ.ศ. 2496 และแกไ้ขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบบัท่ี 13)  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 
3) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมาก
ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เร่ือง รูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
4) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/
ว 3523 ลงวนัท่ี 20 มิถุนายน 2559 เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละอตัรา
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ค่าใชจ่้ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีในลกัษณะค่าใชส้อยและค่าสาธารณูปโภค 
5)หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/
ว 7120 ลงวนัท่ี 9 ธนัวาคม 2559 เร่ือง หลกัเกณฑก์ารเบิก
จ่ายเงินค่าจา้งเหมาบริการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

    
05. กิจกรรม : จา้งเหมาถ่ายเอกสาร เขา้เล่ม เยบ็เล่ม เยบ็หนงัสือ
หรือเขา้ปกหนงัสือ 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาถ่ายเอกสาร ค่าจา้งเหมาเขา้เล่ม/เยบ็
เล่ม ค่าเยบ็หนงัสือหรือเขา้ปกหนงัสือ ฯลฯ  
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็นฐาน
อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ  ดงัน้ี  
1) พระราชบญัญติัเทศบาลพ.ศ. 2496 และแกไ้ขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบบัท่ี 13)  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 
3) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมาก
ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
4) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/
ว 3523 ลงวนัท่ี 20 มิถุนายน 2559 เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละอตัรา
ค่าใชจ่้ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีในลกัษณะค่าใชส้อยและค่าสาธารณูปโภค 
5)หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/
ว 7120 ลงวนัท่ี 9 ธนัวาคม 2559 เร่ือง หลกัเกณฑก์ารเบิก
จ่ายเงินค่าจา้งเหมาบริการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

      

    06. กิจกรรม : จา้งเหมาสูบส้วมหรือตกัส่ิงปฏิกูล จ านวน 20,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาสูบส้วมหรือตกัส่ิงปฏิกูลส านกังาน
เทศบาลและสถานท่ีหรืออาคารอ่ืน ๆ ท่ีเป็นของเทศบาลต าบล
นาจะหลวยหรืออยูใ่นความดูแลของเทศบาลต าบล 
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นาจะหลวย ค่าจา้งเหมาบริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ
ประชาชนตามภารกิจท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบของเทศบาลต าบล
นาจะหลวย ฯลฯ  
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็นฐาน
อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ  ดงัน้ี  
1) พระราชบญัญติัเทศบาลพ.ศ. 2496 และแกไ้ขเพิ่มเติมถึง  
(ฉบบัท่ี 13)  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 
3) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมาก
ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2564  
เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
4) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/
ว 3523 ลงวนัท่ี 20 มิถุนายน 2559 เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละอตัรา
ค่าใชจ่้ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีในลกัษณะค่าใชส้อยและค่าสาธารณูปโภค 
5)หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/
ว 7120 ลงวนัท่ี 9 ธนัวาคม 2559 เร่ือง หลกัเกณฑก์ารเบิก
จ่ายเงินค่าจา้งเหมาบริการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

    07. กิจกรรมยอ่ย : จา้งเหมาบริการ จ านวน 160,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานและ
การบริการประชาชนตามภารกิจท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบของ
เทศบาลต าบลนาจะหลวย  ไดแ้ก่  
1.ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร  
2.ค่าจา้งเหมาท าความสะอาด 
3.ค่าบริการก าจดัปลวก  
4.ค่าจา้งเหมาจดัท าตรายาง  
5.ค่าบ ารุงรักษาโปรแกรม  
6.ค่าเช่าทรัพยสิ์น  
7.ค่าซกัฟอก  
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8.ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  
9.ค่าบริการรับใช ้  
10.ค่าใชจ่้ายในการด าเนินคดี  
ฯลฯ เป็นตน้ รวมถึง  ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีอยูใ่นความ
ดูแลรับผดิชอบของเทศบาลต าบลนาจะหลวย  
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็นฐาน
อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ  ดงัน้ี  
1) พระราชบญัญติัเทศบาลพ.ศ. 2496 และแกไ้ขเพิ่มเติมถึง  
(ฉบบัท่ี 13)  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 
3) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมาก
ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2564  
เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
4) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/
ว 3523 ลงวนัท่ี 20 มิถุนายน 2559 เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละอตัรา
ค่าใชจ่้ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีในลกัษณะค่าใชส้อยและค่าสาธารณูปโภค 
5)หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/
ว 7120 ลงวนัท่ี 9 ธนัวาคม 2559 เร่ือง หลกัเกณฑก์ารเบิก
จ่ายเงินค่าจา้งเหมาบริการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
6)หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว
4044 ลงวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2563 เร่ืองหลกัเกณฑก์ารด าเนินการ
จา้งเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจา้งเหมาบริการขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

   รายจ่ายเก่ียวกบัการรับรองและพิธีการ จ านวน 150,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการงบประมาณเพื่อ
รองรับการบริการประชาชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
1.ค่ารับรองในการตอ้นรับบุคคลหรือคณะบุคคลท่ีมาตรวจ
งาน นิเทศงานเยีย่มชมหรือศึกษาดูงาน และผูมี้ส่วนร่วมหรือ
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เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงร่วมตอ้นรับบุคคลหรือ คณะบุคคล  โดย
จ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารวา่งพร้อมเคร่ืองด่ืมค่าของขวญั ค่า
พิมพเ์อกสาร ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการเล้ียงรับรองรวมทั้ง
ค่าบริการดว้ย และ ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีจ  าเป็นตอ้งจ่ายท่ีเก่ียวกบั
การรับรองการตอ้นรับบุคคล กลุ่มบุคคล หรือคณะบุคคล ท่ีมา
นิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยีย่มชม หรือทศันศึกษาดูงาน และ
เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงร่วมตอ้นรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล ฯลฯ- เพื่อจ่ายเป็นค่าเล้ียงรับรองในการประชุมส าหรับ   
ผูม้าประชุม ผูเ้ขา้ร่วมประชุมและผูมี้ส่วนร่วมหรือเจา้หนา้ท่ีท่ี
เก่ียวขอ้ง ซ่ึงเขา้ร่วมประชุม ในการประชุมต่าง ๆ ในกิจการของ
เทศบาล ไดแ้ก่ 
- การประชุมราชการภายในหน่วยงานประจ าเดือน 
- การประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะท างาน
ต่าง ๆ ท่ีไดรั้บแต่งตั้งตามกฏหมาย  ระเบียบ  หนงัสือสั่งการระ
ทรวงมหาดไทย หรือค าสั่งขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
- การประชุมสภาทอ้งถ่ิน หรือคณะกรรมการท่ีสภาทอ้งถ่ิน
ตั้งข้ึน 
-การประชุมประชาคมหมู่บา้นเพื่อบูรณาการจดัท าแผน
ชุมชน หรือเร่ืองอ่ืนท่ีกฎหมาย ระเบียบ หรือหนงัสือสั่งการท่ี
กระทรวงมหาดไทยก าหนด 
- การประชุมระหวา่งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินกบัองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
- การประชุมระหวา่งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินกบัส่วน
ราชการ หน่วยงานอ่ืนของรัฐหรือเอกชน 
-  การประชุมอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการเทศบาล ฯลฯ โดยจ่าย
เป็นค่าอาหาร ค่าอาหารวา่งพร้อมเคร่ืองด่ืมต่าง ๆ ค่าเคร่ืองใช้
ในการ เล้ียงรับรองและค่าบริการอ่ืน ๆ ท่ีจ  าเป็นเก่ียวขอ้งกบัการ
เล้ียงรับรองในการประชุม ฯลฯ เป็นเงิน 50,000 บาท  
-เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท  0808.4/
ว 2381 ลงวนัท่ี  28  กรกฎาคม  2548  เร่ือง  การตั้งงบประมาณ
และการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเล้ียงรับรองขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินตั้งไวไ้ม่เกินร้อยละ 1 ของรายไดจ้ริงใน
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ปีงบประมาณท่ีล่วงมาโดยไม่รวม รายไดจ้ากเงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจ เงินกู ้เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินท่ีมีผูอุ้ทิศให้ รายไดจ้ริง
ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย ปี พ.ศ.
2563 จ านวน 57,027,682.57 บาท ตั้งจ่ายไดไ้ม่เกินร้อย
ละ 1 = 570,276.82  จึงตั้งไว ้150,000 บาท 
- หนงัสือท่ี มท 0808.2/ว 0766 ลงวนัท่ี  5  กุมกภา
พนัธ์  2563  เร่ือง  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิก
ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2562 

   
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอ่ืน ๆ 

      

    01. โครงการ/กิจกรรม : ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 200,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการของส านกั
ปลดัเทศบาล ในราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัร  เช่น ค่า
เบ้ียเล้ียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพกั ค่าบริการจอดรถ ณ ท่า
อากาศยาน ค่าผา่นทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการ
เดินทางไปราชการของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2555 และแกไ้ข
เพิ่มเติมถึง(ฉบบัท่ี3) พ.ศ.2559 

      

    02. โครงการ/กิจกรรม : ค่าใชจ่้ายในการจดัการเลือกตั้ง จ านวน 200,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายส าหรับการจดัการเลือกตั้ง ขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามท่ีคณะกรรมการเลือกตั้งก าหนด (กรณี
ครบวาระ ยบุสภา กรณีแทนต าแหน่งท่ีวา่ง และกรณี
คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งใหมี้ การเลือกตั้งใหม่ และกรณี
อ่ืน ๆ) เช่น ค่าป้ายประชาสัมพนัธ์ ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม ค่า
วสัดุอุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และเพื่อจ่าย
เป็นค่าใชจ่้ายส าหรับในการประชาสัมพนัธ์ การรณรงค ์หรือ
การใหข้อ้มูลข่าวสารแก่ประชาชนใหท้ราบถึงสิทธิและหนา้ท่ี
และการมีส่วนร่วมทางการเมือง ในการเลือกตั้งทุก
ระดบั ไดแ้ก่ จดัการเลือกตั้ง ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ตามท่ีคณะกรรมการเลือกตั้งก าหนด  การเลือกตั้งสภา
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ผูแ้ทนราษฎร และหรือการเลือกตั้งสมาชิกวฒิุสภา ฯลฯ เช่น ค่า
ป้ายประชาสัมพนัธ์ ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าวสัดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็นฐาน
อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ  ดงัน้ี  
1) พระราชบญัญติัเทศบาลพ.ศ. 2496 และแกไ้ขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบบัท่ี 13)  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 
3)หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0890.4/
ว 3992 ลงวนัท่ี 2 ตุลาคม 2556 เร่ือง การซกัซอ้มแนวทางปฏิบติั
ในการใชจ่้ายงบประมาณเพื่อการด าเนินการเลือกตั้งทอ้งถ่ิน  
4)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครององถ่ิน ท่ี มท 0890.4/468 
 ลงวนัท่ี 17 มกราคม 2556  
5)หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/
ว 3028 ลงวนัท่ี 8 มิถุนายน 2561 เร่ือง ซกัซอ้มแนวทางการ
จดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
6) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1187  
ลงวนัท่ี 26 เมษายน 2563  
7) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 5013  
ลงวนัท่ี 26 สิงหาคม2563  

    
03. โครงการ/กิจกรรม : จดังานพระราชพิธีวนัคลา้ยวนัสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี9 

จ านวน 50,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดังานพระราชพิธีวนัคลา้ยวนั
สวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช รัชกาลท่ี9 เช่น ค่าป้ายประชาสัมพนัธ์ ค่าอาหาร ค่า
เคร่ืองด่ืม ค่าวสัดุอุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
ตามโครงการฯ ฯลฯ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบิกจ่าย
ค่าใชจ่้ายในการจดังาน การจดัการแข่งขนักีฬาและการส่ง
นกักีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาขององคก์รปกครองส่วน
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ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 
(พ.ศ.2561-2565)  ยทุธศาสตร์ท่ี 3 หนา้ 311 ล าดบัท่ี 3 

    
04. โครงการ/กิจกรรม : จดักิจกรรมเน่ืองในโอกาสวนัเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี10 

จ านวน 100,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดักิจกรรมเน่ืองในโอกาสวนัเฉลิม
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั รัชกาล
ท่ี10 เช่น ค่าป้ายประชาสัมพนัธ์ ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าวสัดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งตาม
โครงการฯ ฯลฯ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบิกจ่าย
ค่าใชจ่้ายในการจดังาน การจดัการแข่งขนักีฬาและการส่ง
นกักีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 
(พ.ศ.2561-2565)  ยทุธศาสตร์ท่ี 3 หนา้ 313 ล าดบัท่ี 4 

      

    05. โครงการ/กิจกรรม : จดังานวนัเทศบาล จ านวน 50,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการจดังานวนั
เทศบาล เช่น ค่าใชจ่้ายในพิธีทางศาสนา ค่ารับรอง ค่า
ของขวญั ค่าของรางวลั ค่าป้ายประชาสัมพนัธ์ ค่าวสัดุ
อุปกรณ์ ค่าอาหารวา่งพร้อมเคร่ืองด่ืม และ
ค่าอาหาร ฯลฯ รวมถึงค่าใชจ่้าย อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งตาม
โครงการ ฯ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบิกจ่าย
ค่าใชจ่้ายในการจดังาน การจดัการแข่งขนักีฬาและการส่ง
นกักีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 
(พ.ศ.2561-2565) ยทุธศาสตร์ท่ี 5 หนา้ 412 ล าดบัท่ี 4 

      

    06. โครงการ/กิจกรรม : จดังานวนัพอ่แห่งชาติ จ านวน 50,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการจดังานวนัพอ่
แห่งชาติ เช่น ค่าจดัท าโล่พอ่ดีเด่นใหก้บัผูท่ี้ผา่นการคดัเลือกเป็น
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พอ่ดีเด่น ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าป้ายประชาสัมพนัธ์ เงิน
รางวลัการแสดง ค่าจดัหาพลุ ค่าจดัหาเทียนเพื่อจุดเทียนชยัถวาย
พระพร ฯลฯ รวมถึงค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งตามโครงการ ฯ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบิกจ่าย
ค่าใชจ่้ายในการจดังาน การจดัการแข่งขนักีฬาและการส่ง
นกักีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 
(พ.ศ.2561-2565)  ยทุธศาสตร์ท่ี 3 หนา้ 309 ล าดบัท่ี 1 

    07. โครงการ/กิจกรรม : จดังานวนัแม่แห่งชาติ จ านวน 50,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการจดังานวนัแม่
แห่งชาติ เช่น ค่าจดัท าโล่แม่ดีเด่นใหก้บัผูท่ี้ผา่นการคดัเลือกเป็น
แม่ดีเด่น ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าป้ายประชาสัมพนัธ์ เงิน
รางวลัการแสดง ค่าจดัหาพลุ ค่าจดัหาเทียนเพื่อจุดเทียนชยัถวาย
พระพร ฯลฯ รวมถึงค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งตามโครงการ ฯ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบิกจ่าย
ค่าใชจ่้ายในการจดังาน การจดัการแข่งขนักีฬาและการส่ง
นกักีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 
(พ.ศ.2561-2565)  ยทุธศาสตร์ท่ี 3 หนา้ 310 ล าดบัท่ี 2 

      

    

08. โครงการ/กิจกรรม : จดักิจกรรมตามโครงการอนัเก่ียวเน่ืองใน
การปกป้องสถาบนัส าคญัของชาติ โดยเฉพาะสถาบนั
พระมหากษตัริย ์

จ านวน 20,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดักิจกรรมและโครงการในการ
ปกป้อง สถาบนัส าคญัของชาติ โดยเฉพาะสถาบนั
พระมหากษตัริยซ่ึ์งเป็นสถาบนัของชาติอนัเป็นศูนยร์วมแห่ง
ความเป็นชาติและความสามคัคีของคนในชาติ โดยเทศบาล
ต าบลนาจะหลวยจดัท าหรือสนบัสนุนตามโครงการอนั
เก่ียวเน่ืองในการปกป้องสถาบนัส าคญัของชาติ  โดยเฉพาะ
สถาบนัพระมหากษตัริย ์และใหป้ระชาชนมีส่วนร่วม ซ่ึงจ่าย
เป็นค่าใชจ่้าย เช่น ค่าป้ายประชาสัมพนัธ์ ค่ายานพาหนะ ในการ
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เขา้ร่วมกิจกรรม ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าวสัดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ  และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งตามโครงการ ฯ  
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็นฐาน
อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ  ดงัน้ี 
1)หนงัสือกระทรวงมหาดไทยด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0310.4/
ว 2128 ลงวนัท่ี  31 กรกฎาคม 2557 
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบิกจ่ายค่าใชจ่้าย 
ในการจดังาน การจดัการแข่งขนักีฬาและการส่งนกักีฬาเขา้ร่วม
การแข่งขนักีฬาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559 
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรม
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2557 
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)   
ยทุธศาสตร์ท่ี 5 หนา้ 410 ล าดบัท่ี 2 

    
09. โครงการ/กิจกรรม : จดัหาพวงมาลยั  ช่อดอกไม ้ 
กระเชา้ดอกไม ้

จ านวน 2,000 บาท 

      

  

การบริหารจดัการงบประมาณเพื่อรองรับการบริการประชาชน
และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือ
พวงมาลยั ช่อดอกไม ้กระเชา้ดอกไม ้พวงมาลา  พวง
หรีด ฯลฯ เพื่อใชใ้นการเคารพ สักการะ บูชาบุคคลส าคญัใน
งานต่าง ๆ หรือมอบให้แก่บุคคลต่าง ๆ หรือวางอนุสาวรีย ์หรือ
ศพผูมี้เกียรติตามแต่กรณีในนามส่วนราชการเป็นส่วนรวม ตาม
ความเหมาะสมกบัสภาพปัจจุบนั มีความคล่องตวัในการปฏิบติั
ราชการ และประหยดั  
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็นฐาน
อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ  ดงัน้ี 
1.หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0407/ว 1284  
ลงวนัท่ี 10  พฤศจิกายน  2530  เร่ือง  การเบิกจ่ายค่าดอกไมเ้พื่อ
มอบใหบุ้คคลต่างๆ ค่าพวงมาลา และพานประดบัพุม่
ดอกไม ้ สรุปมีนยัส าคญัดงัน้ี 
1)เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและ
วสัดุ 
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2)ค่าพวงมาลยั ช่อดอกไม ้กระเชา้ดอกไม ้ส าหรับมอบให้ผูมี้
เกียรติ ชาวต่างประเทศและคู่สมรสท่ีเดินทางเขา้มาหรือออก
จากประเทศไทยคนละไม่เกิน 300 บาท 
3)ค่าพวงมาลา หรือพานประดบัพุม่ดอกไม ้ส าหรับ
วาง ณ อนุเสาวรีย ์คร้ังละไม่เกิน 1,000 บาท 
4)ค่าพวงมาลาส าหรับวางศพผูมี้เกียรติ พวงละไม่เกิน 400 บาท 
2.หนงัสือกระทรวงการคลงั ท่ี กค 0514/36272  ลง
วนัท่ี  11  สิงหาคม  2530 เร่ือง การเบิกจ่ายค่าดอกไมเ้พื่อมอบ
ใหบุ้คคลต่าง ๆ ค่าพวงมาลา และพานประดบัพุม่ดอกไม ้

    
10. โครงการ/กิจกรรม : วนัพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา
โลกมหาราชและวนัท่ีระลึกถึงมหาจกัรีบรมราชวงค์ 

จ านวน 50,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการวนัพระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวนัท่ีระลึกถึงมหาจกัรีบรม
ราชวงศ ์เช่น ค่าป้ายประชาสัมพนัธ์ ค่าจดันิทรรศการ ค่าพิธีทาง
ศาสนา ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าวสัดุอุปกรณ์ ฯลฯ และ
ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งตามโครงการฯ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบิกจ่าย
ค่าใชจ่้ายในการจดังาน การจดัการแข่งขนักีฬาและการส่ง
นกักีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)  ยทุธศาสตร์
ท่ี 3 หนา้ 315 ล าดบัท่ี 5 

      

    11. โครงการ/กิจกรรม : วนัฉตัรมงคล จ านวน 50,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการวนัฉตัรมงคลเช่น ค่าป้าย
ประชาสัมพนัธ์ ค่าจดันิทรรศการ ค่าพิธีทาง
ศาสนา ค่าอาหาร  ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าวสัดุอุปกรณ์ ฯลฯ และ
ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งตามโครงการฯ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบิกจ่าย
ค่าใชจ่้ายในการจดังาน การจดัการแข่งขนักีฬาและการส่ง
นกักีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559 
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-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 
(พ.ศ.2561-2565)  ยทุธศาสตร์ท่ี 3 หนา้ 317 ล าดบัท่ี 6 

    
12. โครงการ/กิจกรรม : จดักิจกรรมเน่ืองในโอกาสวนัเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา้พระบรมราชินี 

จ านวน 70,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการจดักิจกรรมเน่ืองในโอกาส
วนัเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา้ฯพระบรม
ราชินี  เช่น ค่าป้ายประชาสัมพนัธ์ ค่าจดันิทรรศการ ค่าพิธีทาง
ศาสนา ค่าอาหาร  ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าวสัดุอุปกรณ์ ฯลฯ และ
ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งตามโครงการฯ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบิกจ่าย
ค่าใชจ่้ายในการจดังาน การจดัการแข่งขนักีฬาและการส่ง
นกักีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 
(พ.ศ.2561-2565)  ยทุธศาสตร์ท่ี 3 หนา้ 322 ล าดบัท่ี 8 

      

    13. โครงการ/กิจกรรม : วนัปิยมาหาราช จ านวน 50,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการวนัปิยมหาราช เช่น ค่าป้าย
ประชาสัมพนัธ์ ค่าจดันิทรรศการ ค่าพิธีทาง
ศาสนา ค่าอาหาร  ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าวสัดุอุปกรณ์ ฯลฯ และ
ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งตามโครงการฯ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบิกจ่าย
ค่าใชจ่้ายในการจดังาน การจดัการแข่งขนักีฬาและการส่ง
นกักีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 
(พ.ศ.2561-2565)  ยทุธศาสตร์ท่ี 3 หนา้ 319 ล าดบัท่ี 7 

      

    14. โครงการ/กิจกรรม : วนัทอ้งถ่ินไทย จ านวน 28,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการวนัทอ้งถ่ินไทย เช่น ค่าป้าย
ประชาสัมพนัธ์ ค่าจดันิทรรศการ ค่าพิธีทางศาสนา ค่าอาหาร ค่า
เคร่ืองด่ืม ค่าวสัดุอุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
ตามโครงการฯ  
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-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบิกจ่าย
ค่าใชจ่้ายในการจดังาน การจดัการแข่งขนักีฬาและการส่ง
นกักีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 
(พ.ศ.2561-2565)  ยทุธศาสตร์ท่ี 5 หนา้ 324 ล าดบัท่ี 9 

    15. โครงการ/กิจกรรม  : ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ านวน 160,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นลงทะเบียนในการฝึกอบรม 
 - เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็นฐาน
อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ ดงัน้ี 
   1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการ
ฝึกอบรมของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2557                                   

      

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 50,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภณัฑต่์าง ๆ  
ทรัพยสิ์นต่างๆท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบของส านกั
ปลดัเทศบาล เพื่อใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกติ เช่น โตะ๊
ท างาน เกา้อ้ีท างาน รถยนต ์4 ประตู กค 6216  
รถจกัรยานยนต ์คกธ 461 เคร่ืองคอมพิวเตอร์  
เคร่ืองปร้ินเตอร์ เคร่ืองเสียงรถยนต ์ 
รถโดยสาร  12 ท่ีนัง่ นข 2878 เคร่ืองปรับอากาศ  
เคร่ืองป่ันไฟ เคร่ืองโทรศพัท ์เคร่ืองโทรสาร  
เคร่ืองโปรเจกเตอร์ เคร่ืองเสียง เคร่ืองถ่ายเอกสาร ระบบเสียง
ตามสายของเทศบาล ระบบเสียงตามสายของชุมชนหรือ
หมู่บา้น ฯลฯ รถดบัเพลิง ป 9184 ป 9185 รถยนต ์อปพร.
บน 4793 รถบรรทุกน ้า ผ 2480  เติมน ้ายาดบัเพลิง ถงั
ดบัเพลิง รถดบัเพลิงเอนกประสงค ์
(คนัเล็ก รุ่น SUPER-V620)  
กลอ้งวงจรปิด(CCTV) ฯลฯ 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็นฐาน
อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ  ดงัน้ี  
1) พระราชบญัญติัเทศบาลพ.ศ. 2496 และแกไ้ขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบบัท่ี 13)  พ.ศ. 2552  
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2) พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 
3) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมาก
ท่ี มท 0808.2/ว 1095  ลงวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน4) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ท่ี มท 0808.2/ว 3523  
ลงวนัท่ี 20 มิถุนายน 2559 เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละอตัรา 
ค่าใชจ่้ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีในลกัษณะค่าใชส้อย ค่าวสัดุและค่าสาธารณูปโภค 

   ค่าวสัดุ รวม 300,000 บาท 
   วสัดุส านกังาน จ านวน 50,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัหาวสัดุส านกังานต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นตอ้งใชใ้น
กิจการของส านกัปลดัเทศบาล ซ่ึงโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือ
ตามปกติมีอายกุารใชง้าน  ไม่ยนืนาน เม่ือใชแ้ลว้ยอ่ม
ส้ินเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพเดิม หรือเปล่ียน
สภาพไปในระยะเวลา อนั
สั้น เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา  ไม้
บรรทดั ยางลบ คลิป เป๊ก เขม็หมุด เทป พ ีว ีซี แบบใส กระดาษ
คาร์บอน กระดาษไข น ้ายาลบกระดาษ ลวดเยบ็
กระดาษ กาว แฟ้ม แบบพิมพ ์สมุดบญัชี สมุดประวติัขา้ราชการ 
 ตะแกรงวางเอกสาร ชอลก์ ผา้ส าลี แปรงลบกระดาน ขาตั้ง  
(กระดานด า) ตรายาง ซอง ธงชาติ ส่ิงพิมพ ์ 
ท่ีไดจ้ากการซ้ือหรือพิมพข์องใชใ้นการบรรจุหีบ
ห่อ น ้ามนั ไข ข้ีผึ้ง ฯลฯ 
สภาพคงทนถาวร  เช่น  หนงัสือ  เคร่ืองคิดเลขขนาดเล็ก เคร่ือง
เจาะกระดาษขนาดเล็ก ท่ีเยบ็กระดาษขนาดเล็ก  ไมบ้รรทดั  ท่ี
เยบ็กระดาษขนาดเล็ก  ไมบ้รรทดัเหล็ก กรรไกร  เกา้อ้ี
พลาสติก  ตรายาง  ท่ีถูพื้น  ตะแกรงวางเอกสาร  เคร่ือง
ตดัโฟม  เคร่ืองตดักระดาษ เคร่ืองเยบ็
กระดาษ กุญแจ  ภาพเขียน แผนท่ี พระบรมฉายลกัษณ์ แปงปิด
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ประกาศ  แผน่ป้ายช่ือส านกังาน หรือหน่วยงาน หรือแผนป้าย
ต่าง ๆ ท่ีใชใ้นส านกังาน มู่ล่ี,ม่านปรับแสง  
(ต่อผืน) พรม (ต่อผนื) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระ
บรมรูปจ าลอง กระเป๋า  ตาชัง่ขนาดเล็ก ผา้ใบติดตั้งใน
ส านกังาน ผา้ใบเตน้ทข์นาดใหญ่ ฯลฯ 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็นฐาน
อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ  ดงัน้ี  
1) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัท่ี 27 มิถุนายน 2559 
เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจดัเป็นวสัดุและครุภณัฑ์
ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
2) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536  
ลงวนัท่ี 19 มีนาคม 2561 เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละอตัราค่าใชจ่้าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีเบิกจ่ายใน
ลกัษณะ ค่าใชส้อย วสัดุ และค่าสาธารณูปโภค 
3) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444  
ลงวนัท่ี 24 มกราคม 2561 เร่ือง การก าหนดหลกัเกณฑก์ารเขียน
รายละเอียดค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน 
4)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมาก
ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

   วสัดุไฟฟ้าและวทิย ุ จ านวน 20,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัหาวสัดุไฟฟ้าและวทิยตุ่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นตอ้งใช้
ในกิจการของเทศบาลต าบลนาจะหลวย ซ่ึงโดยสภาพคงทน
และไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายกุารใชง้าน ไม่ยนื
นาน เม่ือใชแ้ลว้ยอ่มส้ินเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือไม่คง
สภาพเดิม  หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอนั
สั้น เช่น หลอดไฟ ปลัก๊ไฟฟ้า โคมไฟฟ้า ฟิวส์ เทปพนั
สายไฟฟ้า สายไฟฟ้า  สวติซ์ไฟฟ้า  
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หลอดไฟฟ้า เขม็ขดัรัดสายไฟฟ้า หลอดวทิยทุรานซิสเตอร์และ
ช้ินส่วนวทิย ุลูกถว้ยสายอากาศ รีซีสเตอร์ มูฟวิง่
คอยส์ คอนเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรก
เกอร์ ฯลฯ รวมถึงค่าใชจ่้ายท่ีตอ้งช าระพร้อมกนั เช่น ค่า
ขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง ไมโครโฟน  ขาตั้งไมโครโฟน  หวัแร้ง
ไฟฟ้า  เคร่ืองวดักระแสไฟฟ้า  เคร่ืองวดัแรงดนัไฟฟ้า  มาตร
ส าหรับตรวจวงจร  เคร่ืองประจุไฟ  โคมไฟ โทรโข่ง  ไม่ซกั
ฟิวส์ ไมคล์อยพร้อมเคร่ืองส่งสัญญาณ เป็นตน้ 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็นฐาน
อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ  ดงัน้ี  
1) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัท่ี 27 มิถุนายน 2559 
 เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจดัเป็นวสัดุและครุภณัฑ์
ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
2) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536 
 ลงวนัท่ี 19 มีนาคม 2561 เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละอตัราค่าใชจ่้าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีเบิกจ่ายใน
ลกัษณะค่าใชส้อย วสัดุ และค่าสาธารณูปโภค 
3) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444  
ลงวนัท่ี 24 มกราคม 2561 เร่ือง การก าหนดหลกัเกณฑก์ารเขียน
รายละเอียดค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน 
4)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมาก
ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

   วสัดุงานบา้นงานครัว จ านวน 30,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัหาวสัดุงานบา้นงานครัวต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นตอ้ง
ใชใ้นกิจการของส านกัปลดัเทศบาล  ซ่ึงโดยสภาพคงทนและไม่
คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายกุารใชง้านไม่ยนืนาน เม่ือใช้
แลว้ยอ่มส้ินเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพ
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เดิม หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอนัสั้น เช่น แปรง ไม้
กวาด เข่ง ผา้ปูโตะ๊  ถว้ย ชาม ชอ้น ส้อม แกว้น ้า จานรอง น ้ายา
ลา้งหอ้งน ้า  น ้ายาลา้งจาน  มุง้ ผา้ปูท่ีนอน ปลอก
หมอน หมอน ผา้ห่ม กระจกเงา  น ้าจืดท่ีซ้ือจาก
เอกชน  หมอ้ กระทะ  กะละมงั  ตะหลิว กรอบ
รูป มีด  ถงั ถาด  แกว้น ้า  จานรอง  ถว้ยชาม  กระจกเงา  โอ่ง
น ้า  ท่ีนอน  กระโถน ฯลฯ รวมถึงค่าใชจ่้ายท่ีตอ้งช าระพร้อม
กนั เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นตน้-เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัหา
วสัดุงานบา้นงานครัวต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นตอ้งใชใ้นกิจการของส านกั
ปลดัเทศบาล  ซ่ึงโดยสภาพคงทนและไม่คงทนถาวร หรือ
ตามปกติมีอายกุารใชง้านไม่ยนืนาน เม่ือใชแ้ลว้ยอ่ม
ส้ินเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพเดิม หรือเปล่ียน
สภาพไปในระยะเวลาอนัสั้น เช่น แปรง ไมก้วาด เข่ง ผา้ปู
โตะ๊  ถว้ย ชาม ชอ้น ส้อม แกว้น ้า จานรอง น ้ายาลา้ง
หอ้งน ้า  น ้ายาลา้งจาน  มุง้ ผา้ปูท่ีนอน ปลอกหมอน หมอน  
ผา้ห่ม กระจกเงา  น ้าจืดท่ีซ้ือจาก
เอกชน  หมอ้ กระทะ  กะละมงั  ตะหลิว กรอบ
รูป มีด  ถงั ถาด  แกว้น ้า  จานรอง  ถว้ยชาม  กระจกเงา  โอ่ง
น ้า  ท่ีนอน  กระโถน ฯลฯ รวมถึงค่าใชจ่้ายท่ีตอ้งช าระพร้อม
กนั เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นตน้ 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็นฐาน
อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ  ดงัน้ี  
1) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536  
ลงวนัท่ี 19 มีนาคม 2561 เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละอตัราค่าใชจ่้าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีเบิกจ่ายใน
ลกัษณะค่าใชส้อย วสัดุ และค่าสาธารณูปโภค 
2) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444  
ลงวนัท่ี 24 มกราคม 2561 เร่ือง การก าหนดหลกัเกณฑก์ารเขียน
รายละเอียดค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน 
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3) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมาก
ท่ี มท 0808.2/ว 1095  ลงวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

   วสัดุก่อสร้าง จ านวน 20,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัหาวสัดุก่อสร้างต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นตอ้งใชใ้น
กิจการ ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย ซ่ึงโดยสภาพคงทนและ
ไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายกุารใชง้าน ไม่ยนืนาน เม่ือใช้
แลว้ยอ่มส้ินเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพ
เดิม  หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอนัสั้น เช่น  ไม้
ต่าง ๆ น ้ามนัทาไม ้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต ์ปูน
ขาว ทราย อิฐหรือซีเมนต์
บล๊อก  กระเบ้ือง สังกะสี ตะปู คอ้น คีม ชะแลง จอบ เสียม ส่ิว 
ขวาน สวา่น เล่ือย  กบไสไม ้เหล็กเส้น เคร่ืองวดัขนาด
เล็ก เช่น ตลบัเมตร ลูกด่ิง ท่อน ้าบาดาล  ท่อน ้าและอุปกรณ์
ประปา ท่อต่าง ๆ โถส้วม อ่างลา้งมือ ราวพาดผา้    ไม้
ต่าง ๆ คอ้น คีม  ชะแลง จอบ ส่ิว เสียม  เล่ือย ขวาน กบไส
ไม ้เทปวดัระยะ เคร่ืองวดัขนาดเล็ก เช่น ตลบั
เมตร ลูกด่ิง ฯลฯ รวมถึงค่าใชจ่้ายท่ีตอ้งช าระพร้อมกนั เช่น ค่า
ขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นตน้ 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็นฐาน
อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ  ดงัน้ี  
1) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัท่ี 27 มิถุนายน 2559 
 เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจดัเป็นวสัดุและครุภณัฑ์
ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
2) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536  
ลงวนัท่ี 19 มีนาคม 2561 เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละอตัรา
ค่าใชจ่้าย  ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ี
เบิกจ่ายในลกัษณะค่าใชส้อย วสัดุ และค่าสาธารณูปโภค 
3) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444 
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ลงวนัท่ี 24 มกราคม 2561 เร่ือง การก าหนดหลกัเกณฑก์ารเขียน
รายละเอียดค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน 
4)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมาก
ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

   วสัดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 20,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัหาวสัดุยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ ท่ี
จ  าเป็นตอ้งใชใ้นกิจการของส านกัปลดัเทศบาล  ซ่ึงโดยสภาพ
คงทนและไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายกุารใชง้านไม่ยนื
นาน เม่ือใชแ้ลว้ยอ่มส้ินเปลือง หมดไป แปรสภาพ  หรือไม่คง
สภาพเดิม หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอนั
สั้น เช่น แบตเตอร่ี  ยางนอก  ยางใน  สายไมล ์ เพลา  ตลบั
ลูกปืน  น ้ามนัเบรก  หวัเทียน  ไขควง  นอตและสกรู  กระจก
มองหนา้รถยนต ์หมอ้น ้ารถยนต ์ กนัชน  ฟิลม์กรองแสง  เขม็
ขดันิรภยั แม่แรง  กุญแจปากตาย กุญแจเล่ือน คีมล็อค ล็อค
เกียร์ ล็อคคลชั  กระจกโคง้มน ล็อคพวงมาลยั สัญญาณไฟ
กระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน  กรวยจราจร  ไขควง  ประแจ  แม่
แรง  กุญแจปากตาย  กุญแจเล่ือน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อค
คลตัช ์ ล็อคพวงมาลยั ฯลฯ หรือท่ีจ าเป็นตอ้งใชส้ าหรับ
รถยนต ์และรถจกัรยานยนตท่ี์ใชใ้นส่วนราชการหรือท่ีอยูใ่น
ความดูแลของส านกัปลดัเทศบาล ไดแ้ก่ กค 6216 นข 2878  
คกธ 461 ฯลฯ รวมถึงค่าใชจ่้ายท่ีตอ้งช าระพร้อมกนั เช่น ค่า
ขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นตน้ 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็นฐาน
อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ  ดงัน้ี  
1) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536  
ลงวนัท่ี 19 มีนาคม 2561 เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละอตัราค่าใชจ่้าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีเบิกจ่ายใน
ลกัษณะค่าใชส้อย วสัดุ และค่าสาธารณูปโภค 
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3) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444  
ลงวนัท่ี 24 มกราคม 2561 เร่ือง การก าหนดหลกัเกณฑก์ารเขียน
รายละเอียดค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน 
3)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมาก
ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2564เร่ือง รูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

   วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 80,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัหาวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน
ของ รถยนต ์4 ประตู กค 6216 รถยนตโ์ดยสาร 12 ท่ี
นัง่ นข 2878 รถจกัรยานยนต์ คกธ 461 เคร่ืองป่ันไฟและ
อ่ืน ๆ ฯลฯ เช่น น ้ามนัดีเซล น ้ามนัเบนซิน น ้ามนัเคร่ือง น ้ ามนั
จาระบี ฯลฯ เป็นตน้ หรือวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนอ่ืน ๆ  
ท่ีจ  าเป็นตอ้งใชใ้นกิจการของส านกั
ปลดัเทศบาล เช่น น ้ามนัก๊าด น ้ามนัเตา แก๊สหุง
ตม้ ถ่าน ก๊าส ฯลฯ 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็นฐาน
อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ  ดงัน้ี  
1) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัท่ี 27 มิถุนายน 2559 
 เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจดัเป็นวสัดุและครุภณัฑ์
ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
2) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536  
ลงวนัท่ี 19 มีนาคม 2561 เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละอตัราค่าใชจ่้าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีเบิกจ่ายใน
ลกัษณะค่าใชส้อย วสัดุ และค่าสาธารณูปโภค 
3) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444  
ลงวนัท่ี 24 มกราคม 2561 เร่ือง การก าหนดหลกัเกณฑก์ารเขียน
รายละเอียดค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน4)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
มากท่ี มท 0808.2/ว 1095   

      



125 
 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
   

ลงวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

   วสัดุการเกษตร จ านวน 20,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัหาวสัดุการเกษตรต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นตอ้งใชใ้น
กิจการ ของส านกัปลดัเทศบาล ซ่ึงโดยสภาพคงทนและไม่
คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายกุารใชง้าน  ไม่ยนืนาน เม่ือใช้
แลว้ยอ่มส้ินเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพ
เดิม  หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอนัสั้น เช่น สารเคมี
ป้องกนัและก าจดัศตัรูพืชและสัตว ์พนัธ์ุพืช เมล็ดพนัธ์ุ
พืช ปุ๋ย พนัธ์ุสัตวปี์กและพนัธ์ุสัตวน์ ้า อาหารสัตว ์น ้าเช้ือพนัธ์ุ
สัตว ์วสัดุเพาะช า อุปกรณ์ในการขยายพนัธ์ุ
พืช เช่น ใบมีด เชือก ผา้ใบหรือผา้พลาสติก หนา้กากป้องกนั
แก๊สพิษ สปริงเกลอร์ (Sprinkler) จอบหมุน จานพรวน ผานไถ
กระทะ เคร่ืองหยอดหรือหวา่นเมล็ดพนัธ์ุ เคร่ืองท าความสะอาด
เมล็ดพนัธ์ุ เคร่ืองกระเทาะเมล็ดพืช คราดถ่ีพรวนดินระหวา่ง
แถว กากน ้าตาล เคียว  จอบหมุน  จานพรวน  ผานไถ
กระทะ  เคร่ืองดกัแมลง   ตะแกรงร่อนเบนโธส อวน
(ส าเร็จรูป) กระซงั  มีดตดัจน้ไม ้ฯลฯ รวมถึง ค่าใชจ่้ายท่ีตอ้ง
ช าระพร้อมกนั เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นตน้  
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็นฐาน
อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ  ดงัน้ี  
1) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัท่ี 27 มิถุนายน 2559 
 เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจดัเป็นวสัดุและครุภณัฑ์
ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
2) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536 ลง
วนัท่ี 19 มีนาคม 2561 เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละอตัราค่าใชจ่้าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีเบิกจ่ายใน
ลกัษณะค่าใชส้อย วสัดุ และค่าสาธารณูปโภค 
3) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444 
 ลงวนัท่ี 24 มกราคม 2561 เร่ือง การก าหนดหลกัเกณฑก์าร
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เขียนรายละเอียดค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
4)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมาก
ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

   วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 10,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัหาวสัดุโฆษณาและเผยแพร่  รายจ่ายเพื่อให้
ไดม้าซ่ึงส่ิงของท่ีมีลกัษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือ
ตามปกติมีอายกุาร 
ใชง้านไม่ยนืนาน  ส้ินเปลือง  หมดไป  หรือเปล่ียนสภาพไปใน
ระยะเวลาอนัสั้น  รวมถึงรายจ่ายดงัต่อไปน้ี 
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดดัแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวสัดุ   
2. รายจ่ายเพื่อจดัหาส่ิงของท่ีใชใ้นการซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพยสิ์นใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกติ    
3. รายจ่ายท่ีตอ้งช าระพร้อมกบัค่าวสัดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่า
ภาษี  ค่าประกนัภยั  ค่าติดตั้ง  เป็นตน้ โดยจ่ายเป็นค่าวสัดุ
โฆษณาและเผยแพร่  ดงัน้ี   
(1)ประเภทวสัดุคงทน   
-  ไดแ้ก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลกัษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุ
การใชง้านไม่ยนืนาน หรือเม่ือน าไปใชง้านแลว้เกิดความช ารุด
เสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมใหใ้ชง้านไดด้งัเดิมหรือซ่อมแซม
แลว้ไม่คุม้ค่า เช่น ขาตั้งกลอ้ง ขาตั้งเขียนภาพ กล่องและระวงิใส่
ฟิลม์ภาพยนตร์ เคร่ืองกรอเทป เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กลอ้ง
ถ่ายรูป ฯลฯ  
(2)ประเภทวสัดุส้ินเปลือง   
- ไดแ้ก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลกัษณะเม่ือใชแ้ลว้ยอ่มส้ินเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอนัสั้นไม่
คงสภาพเดิม เช่น  พูก่นั สี กระดาษเขียน
โปสเตอร์ ฟิลม์ เมมโมร่ีการ์ด ฟิลม์สไลด ์แถบบนัทึกเสียงหรือ
ภาพ (ภาพยนตร์, วดีีโอเทป, แผน่ซีดี) รูปสีหรือขาวด าท่ีไดจ้าก
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การลา้ง อดัขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ      
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็นฐาน
อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ  ดงัน้ี  
1) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมาก
ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2564                                                       
เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
2) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536  
ลงวนัท่ี 19 มีนาคม 2561 เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละอตัราค่าใชจ่้าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีเบิกจ่ายใน
ลกัษณะค่าใชส้อย วสัดุ และค่าสาธารณูปโภค 
3) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444  
ลงวนัท่ี 24 มกราคม 2561 เร่ือง การก าหนดหลกัเกณฑก์ารเขียน
รายละเอียดค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน 

   วสัดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 50,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัหาวสัดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นตอ้งใชใ้น
กิจการของส านกัปลดัเทศบาล  ซ่ึงโดยสภาพคงทนและไม่
คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ การใชง้าน ไม่ยนืนาน เม่ือใช้
แลว้ยอ่มส้ินเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพ
เดิม หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอนัสั้น เช่น หวัพิมพ ์แถบ
พิมพ ์เคร่ืองอ่านและบนัทึกขอ้มูล ตลบัผงหมึกส าหรับ
เคร่ืองพิมพ ์เมนบอร์ด เมาส์ ปร้ินเตอร์ จอมอนิเตอร์ อุปกรณ์ท่ี
เก่ียวเน่ืองกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เมมโมร่ีชิป(RAM) แผน่หรือ
จานบนัทึกขอ้มูล เทปบนัทึกขอ้มูล แผน่กรองแสง กระดาษ
ต่อเน่ือง สายเคเบิล แผน่แป้นอกัษรหรือแป้นพิมพ ์เคร่ือง
กระจายสัญญาณ โปรแกรม  
แผน่วงจรอีเลคทรอนิกส์   แผน่หรือจานบนัทึกขอ้มูล
ฯลฯ รวมถึงค่าใชจ่้ายท่ีตอ้งช าระพร้อมกนั เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษี ค่าติดตั้ง เป็นตน้ 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็นฐาน
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อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ  ดงัน้ี  
1) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัท่ี 27 มิถุนายน 2559 
 เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจดัเป็นวสัดุและครุภณัฑ์
ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
2) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536 ลง
วนัท่ี 19 มีนาคม 2561 เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละอตัราค่าใชจ่้าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีเบิกจ่ายใน
ลกัษณะค่าใชส้อย วสัดุ และค่าสาธารณูปโภค 
3) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444  
ลงวนัท่ี 24 มกราคม 2561 เร่ือง การก าหนดหลกัเกณฑก์ารเขียน
รายละเอียดค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน 
4)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมาก
ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 770,000 บาท 
   ค่าไฟฟ้า จ านวน 600,000 บาท 

      

  

-เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการงบประมาณเพื่อรองรับ
การบริการประชาชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ส าหรับเพื่อจ่าย
เป็นค่าไฟฟ้า 
ของส านกังานเทศบาล ส านกัทะเบียนและสถานท่ีหรืออาคาร
อ่ืน ๆ ท่ีเป็นของเทศบาลต าบลนาจะหลวยหรืออยูใ่นความดูแล
ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย รวมถึงค่าใชจ่้ายท่ีตอ้งช าระ
พร้อมกนั เช่น ค่าบริการค่าภาษี เป็นตน้ ฯลฯ และเพื่อจ่ายเป็นค่า
ไฟฟ้าคา้งจ่าย และค่าไฟฟ้า สาธารณะ ส่วนท่ีเกินสิทธ์ิของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
-เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการงบประมาณเพื่อรองรับ
การบริการประชาชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ส าหรับเพื่อจ่าย
เป็นค่าไฟฟ้า 
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ของส านกังานเทศบาล ส านกัทะเบียนและสถานท่ีหรืออาคาร
อ่ืน ๆท่ีเป็นของเทศบาลต าบลนาจะหลวยหรืออยูใ่นความดูแล
ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย รวมถึงค่าใชจ่้ายท่ีตอ้งช าระ
พร้อมกนั เช่น ค่าบริการค่าภาษี เป็นตน้ ฯลฯ และเพื่อจ่ายเป็นค่า
ไฟฟ้าคา้งจ่าย และค่าไฟฟ้า สาธารณะ ส่วนท่ีเกินสิทธ์ิของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็นฐาน
อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ  ดงัน้ี 
1)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0890.3/ว2271 ลงวนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2552 
 เร่ือง การปรับฐานค านวณสิทธิการใชไ้ฟฟ้าสาธารณะของ
เทศบาล 
2)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0810.8/ว2217 ลงวนัท่ี 19 ตุลาคม 2560 เร่ือง การ
แกไ้ขปัญหาหน้ีสาธารณูปโภคคา้งช าระขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน 
3)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว1846 ลงวนัท่ี 12 กนัยายน 2560 
 เร่ือง แนวทางค่าสาธารณูปโภคคา้งจ่าย 
4)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0810.8/ว1295 ลงวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2561 
5)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมาก
ท่ี มท 0808.2/ว 1095  ลงวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2564                                                  
เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
6)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน  การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องคป์กครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2547 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบบัท่ี 4 ) พ.ศ. 2561 
7)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 2786/ลงวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2562 
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   ค่าน ้าประปา ค่าน ้าบาดาล จ านวน 100,000 บาท 

      

  

-เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการงบประมาณเพื่อรองรับ
การบริการประชาชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ส าหรับเพื่อจ่าย
เป็นค่าน ้าประปาท่ีใชใ้นส านกังานเทศบาล ส านกัทะเบียนและ
สถานท่ีหรืออาคารอ่ืน ๆ ท่ีเป็นของเทศบาลต าบลนาจะหลวย
หรืออยูใ่นความดูแลของเทศบาลต าบลนาจะหลวย รวมถึง
ค่าใชจ่้ายท่ีตอ้งช าระพร้อมกนั เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี เป็น
ตน้ ฯลฯ และเพื่อจ่ายเป็นค่าประปาคา้งจ่าย 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็นฐาน
อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ  ดงัน้ี 
1)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0890.3/ว2271 ลงวนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2552                                              
เร่ือง การปรับฐานค านวณสิทธิการใชไ้ฟฟ้าสาธารณะของ
เทศบาล 
2)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0810.8/ว2217 ลงวนัท่ี 19 ตุลาคม 2560 เร่ือง การ
แกไ้ขปัญหาหน้ีสาธารณูปโภคคา้งช าระขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน 
3)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว1846 ลงวนัท่ี 12 กนัยายน 2560 
 เร่ือง แนวทางค่าสาธารณูปโภคคา้งจ่าย 
4)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0810.8/ว1295 ลงวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2561 
5)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมาก
ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2564                                                 
 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
6)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน  การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องคป์กครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2547 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบบัท่ี 4 ) พ.ศ. 2561 
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7)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 2786/ลงวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2562 

   ค่าบริการโทรศพัท ์ จ านวน 10,000 บาท 

      

  

-เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการงบประมาณเพื่อรองรับ
การบริการประชาชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ส าหรับเพื่อจ่าย
เป็นค่าโทรศพัทท่ี์ใชใ้นการติดต่อราชการ ไดแ้ก่ ค่าโทรศพัท์
พื้นฐาน ค่าโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ฯลฯ และใหห้มายความรวมถึง
ค่าใชจ่้ายท่ีตอ้งช าระพร้อมกนัเพื่อใหไ้ดใ้ชบ้ริการ เช่น ค่าเช่า
เคร่ือง ค่าเช่าเลขหมายโทรศพัท ์ค่าบ ารุงรักษาสาย  
ค่าภาษี ฯลฯ หรือท่ีจ าเป็นตอ้งใชใ้นกิจการของส านกังาน
เทศบาล ส านกัทะเบียน และสถานท่ีหรืออาคารอ่ืน ๆ ท่ีเป็นของ
เทศบาลต าบลนาจะหลวย หรืออยูใ่นความดูแลของเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย รวมถึงค่าใชจ่้ายท่ีตอ้งช าระพร้อม
กนั เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี เป็นตน้ ฯลฯ 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็นฐาน
อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ  ดงัน้ี 
1)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0890.3/ว2271 ลงวนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2552 
 เร่ือง การปรับฐานค านวณสิทธิการใชไ้ฟฟ้าสาธารณะของ
เทศบาล 
2)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0810.8/ว2217 ลงวนัท่ี 19 ตุลาคม 2560  
เร่ือง การแกไ้ขปัญหาหน้ีสาธารณูปโภคคา้งช าระขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
3)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว1846 ลงวนัท่ี 12 กนัยายน 2560 
 เร่ือง แนวทางค่าสาธารณูปโภคคา้งจ่าย 
4)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0810.8/ว1295 ลงวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2561 
5)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมาก
ท่ี มท 0808.2/ว 1095  ลงวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
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 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
6)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน  การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องคป์กครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2547 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบบัท่ี 4 ) พ.ศ. 2561 
7)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 2786/ลงวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2562 

   ค่าบริการไปรษณีย ์ จ านวน 20,000 บาท 

      

  

-เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการงบประมาณเพื่อรองรับ
การบริการประชาชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ส าหรับเพื่อจ่าย
เป็นค่าบริการไปรษณียท่ี์จ าเป็นตอ้งใชใ้นกิจการของเทศบาล
ต าบลนาจะหลวยหรืออยูใ่นความดูแลของเทศบาลต าบลนาจะ
หลวย เช่น ค่าไปรษณีย ์ค่าธนาณติั ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่า
เช่าตูไ้ปรษณีย ์ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ในระบบบริหาร
การเงินการคลงัภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  
เป็นตน้ ฯลฯ 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็นฐาน
อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ  ดงัน้ี 
1)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0890.3/ว2271 ลงวนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2552 
 เร่ือง การปรับฐานค านวณสิทธิการใชไ้ฟฟ้าสาธารณะของ
เทศบาล 
2)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0810.8/ว2217 ลงวนัท่ี 19 ตุลาคม 2560 เร่ือง การ
แกไ้ขปัญหาหน้ีสาธารณูปโภคคา้งช าระขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน 
3)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว1846 ลงวนัท่ี 12 กนัยายน 2560 
เร่ือง แนวทางค่าสาธารณูปโภคคา้งจ่าย 
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4)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0810.8/ว1295 ลงวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2561 
5)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมาก
ท่ี มท 0808.2/ว 1095  ลงวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2564  
เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
6)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน  การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องคป์กครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2547 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบบัท่ี 4 ) พ.ศ. 2561 
7)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 2786/ลงวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2562 

   ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม จ านวน 30,000 บาท 

      

  

-เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการงบประมาณเพื่อรองรับ
การบริการประชาชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ส าหรับเพื่อจ่าย
เป็นค่าใชจ่้ายการบริหารจดัการเพื่อบริการดา้นโทรคมนาคม
หรือค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม ท่ีจ  าเป็นตอ้งใชใ้น
กิจการของเทศบาลต าบลนาจะหลวย ส านกัทะเบียนและ
สถานท่ีหรืออาคาร อ่ืน ๆ ท่ีเป็นของเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย หรืออยูใ่นความดูแลของเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย เช่น ค่าโทรศพัทพ์ื้นฐาน ค่าโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี  
ค่าเช่าเคร่ือง ค่าเช่าหมายเลขโทรศพัท ์ค่าบ ารุงรักษาสาย ค่าโทร
ภาพ(โทรสาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าวทิยติุดตามตวั ค่าวทิยส่ืุอสาร  
ค่าส่ือสารผา่นดาวเทียม ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการใชร้ะบบ
อินเทอร์เน็ตรวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ด เช่น ค่าเคเบิ้ลทีว ีค่าเช่า
ช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นตน้ ฯลฯ และใหห้มายความรวมถึง
ค่าใชจ่้ายเพื่อใหไ้ดใ้ชบ้ริการดงักล่าวและค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน
เก่ียวกบัการใชบ้ริการท่ีตอ้งช าระพร้อมกนั เช่น ค่าบริการ ค่า
ภาษี เป็นตน้ ฯลฯ 
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-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็นฐาน
อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ  ดงัน้ี 
1)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0890.3/ว2271 ลงวนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2552 
 เร่ือง การปรับฐานค านวณสิทธิการใชไ้ฟฟ้าสาธารณะของ
เทศบาล 
2)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0810.8/ว2217 ลงวนัท่ี 19 ตุลาคม 2560 
 เร่ือง การแกไ้ขปัญหาหน้ีสาธารณูปโภคคา้งช าระขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
3)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว1846 ลงวนัท่ี 12 กนัยายน 2560 
 เร่ือง แนวทางค่าสาธารณูปโภคคา้งจ่าย 
4)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0810.8/ว1295 ลงวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2561 
5)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมาก
ท่ี มท 0808.2/ว 1095  ลงวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
6)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน  การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องคป์กครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2547 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบบัท่ี 4 ) พ.ศ. 2561 
7)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 2786/ลงวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2562 
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ค่าเช่าพื้นท่ีเวบ็ไซต ์และค่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวขอ้ง จ านวน 10,000 บาท 

      

  

เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการงบประมาณเพื่อรองรับ
การบริการประชาชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ส าหรับเพื่อจ่าย
เป็นค่าใชจ่้ายการบริหารจดัการค่าเช่าพื้นท่ีเวบ็ไซตแ์ละ
ค่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวขอ้ง(ระบบ CLOUD,HOSTING) 
ท่ีจ  าเป็นตอ้งใชใ้นกิจการของเทศบาลต าบลนาจะหลวย  
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็นฐาน
อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ  ดงัน้ี 
1)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0890.3/ว2271 ลงวนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2552 
 เร่ือง การปรับฐานค านวณสิทธิการใชไ้ฟฟ้าสาธารณะของ
เทศบาล 
2)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0810.8/ว2217 ลงวนัท่ี 19 ตุลาคม 2560 
 เร่ือง การแกไ้ขปัญหาหน้ีสาธารณูปโภคคา้งช าระขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
3)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว1846 ลงวนัท่ี 12 กนัยายน 2560 
 เร่ือง แนวทางค่าสาธารณูปโภค  คา้งจ่าย 
4)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0810.8/ว1295 ลงวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2561 
5)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมาก
ท่ี มท 0808.2/ว 1095  ลงวนัท่ี 
28 พฤษภาคม 2564 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
6)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน  การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องคป์กครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2547 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบบัท่ี 4 ) พ.ศ. 2561 
7)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 2786/ลงวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2562 
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  งบลงทุน รวม 150,000 บาท 
   ค่าครุภัณฑ์ รวม 150,000 บาท 
   ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์       
    01. รายการ : ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑแ์ละทรัพยสิ์น จ านวน 150,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑต่์างๆ ทรัพยสิ์น
ต่างๆ รถราชการหรือรถยนตส่์วนกลางท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบ
ของส านกัปลดัเทศบาลเพื่อใหส้ามารถใชง้านได้
ตามปกติ ไดแ้ก่ รถยนต ์4 ประตู กค 6216 รถยนต ์ 
รถโดยสาร  12 ท่ีนัง่ นข 2878 ฯลฯ  
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็นฐาน
อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ  ดงัน้ี  
1) พระราชบญัญติัเทศบาลพ.ศ. 2496 และแกไ้ขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบบัท่ี 13)  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 
3) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมาก
ท่ี มท 0808.2/ว 1657 ลงวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2556 
 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
4) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/
ว 3523 ลงวนัท่ี 20 มิถุนายน 2559 เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละอตัรา
ค่าใชจ่้ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีในลกัษณะค่าใชส้อย ค่าวสัดุและค่าสาธารณูปโภค 

      

  งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท 
   เงินอุดหนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน       

    
01.โครงการ/กิจกรรม : ศูนยช่์วยเหลือประชาชนตามอ านาจหนา้ท่ี
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

จ านวน 30,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเทศบาลต าบลภูจองนายอย เพื่อเป็น
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานศูนยป์ฏิบติัการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินระดบัอ าเภอ 
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(สถานท่ีกลาง) เทศบาลต าบลภูจองนายอย 
-เป็นไปตาม ระเบียบและหนงัสือสั่งการ ดงัน้ี  
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจหนา้ท่ีขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2560  
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจหนา้ท่ีขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน (ฉบบัท่ี2) พ.ศ.2561 
3)ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน เร่ือง หลกัเกณฑ์
วธีิการปฏิบติังานศูนยป์ฏิบติัการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ลงวนัท่ี 11 ตุลาคม 2560 
4)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินอุดหนุนขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2559 และท่ีแกไ้ขเพิ่ิมเติม 
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) ยทุธศาสตร์ท่ี 
5 หนา้ 419 ล าดบัท่ี 12 
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งานวางแผนสถิติและวชิาการ รวม 752,400 บาท 
  งบบุคลากร รวม 656,400 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 656,400 บาท 
   เงินเดือนขา้ราชการ หรือพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน จ านวน 656,400 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีใหแ้ก่
พนกังานเทศบาลต าแหน่ง นกัวเิคราะห์นโยบายและ
แผน  จ านวน 2 อตัรา 
1. นกัวเิคราะห์นโยบายและแผนปฏิบติัการ 
เป็นไปตามพระราชบญัญติัระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542หนงัสือส านกังาน กจ.กท.และ  
ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว138 ลงวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2558  
เร่ืองซกัซอ้มแนวทางการค านวณภาระค่าใชจ่้ายดา้นการ
บริหารงานบุคคลขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

      

  งบด าเนินงาน รวม 96,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 78,000 บาท 
   รายจ่ายเก่ียวกบัการรับรองและพิธีการ จ านวน 40,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเล้ียงรับรองในการประชุมส าหรับผูม้า
ประชุม ผูเ้ขา้ร่วมประชุมและผูมี้ส่วนร่วมหรือเจา้หนา้ท่ีท่ี
เก่ียวขอ้ง ซ่ึงเขา้ร่วมประชุม ในการประชุมต่าง ๆ ในกิจการของ
เทศบาล ไดแ้ก่ 
- การประชุมราชการภายในหน่วยงานประจ าเดือน 
- การประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะท างาน
ต่าง ๆ ท่ีไดรั้บแต่งตั้งตามกฏหมาย  ระเบียบ  หนงัสือสั่งการระ
ทรวงมหาดไทย หรือค าสั่งขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
- การประชุมสภาทอ้งถ่ิน หรือคณะกรรมการท่ีสภาทอ้งถ่ิน
ตั้งข้ึน 
-การประชุมประชาคมหมู่บา้นเพื่อบูรณาการจดัท าแผน
ชุมชน หรือเร่ืองอ่ืนท่ีกฎหมาย ระเบียบ หรือหนงัสือสั่งการท่ี
กระทรวงมหาดไทยก าหนด 
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- การประชุมระหวา่งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินกบัองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
- การประชุมระหวา่งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินกบัส่วน
ราชการ หน่วยงานอ่ืนของรัฐหรือเอกชน 
-  การประชุมอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการเทศบาล ฯลฯ โดยจ่าย
เป็นค่าอาหาร ค่าอาหารวา่งพร้อมเคร่ืองด่ืมต่าง ๆ ค่าเคร่ืองใช้
ในการ เล้ียงรับรองและค่าบริการอ่ืน ๆ ท่ีจ  าเป็นเก่ียวขอ้งกบัการ
เล้ียงรับรองในการประชุม ฯลฯ เป็นเงิน 50,000 บาท  
-เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท  0808.4/
ว 2381 ลงวนัท่ี  28  กรกฎาคม  2548  เร่ือง  การตั้งงบประมาณ
และการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเล้ียงรับรองขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินตั้งไวไ้ม่เกินร้อยละ 1 ของรายไดจ้ริงใน
ปีงบประมาณท่ีล่วงมาโดยไม่รวม รายไดจ้ากเงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจ เงินกู ้เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินท่ีมีผูอุ้ทิศให้ รายไดจ้ริง
ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย ปี พ.ศ.
2563 จ านวน 57,027,682.57 บาท ตั้งจ่ายไดไ้ม่เกิน 
ร้อยละ 1 = 570,276.82  จึงตั้งไว ้50,000 บาท 
- หนงัสือท่ี มท 0808.2/ว 0766 ลงวนัท่ี  5   
กุมกภาพนัธ์  2563  เร่ือง  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย
การเบิกค่าใชจ่้ายในการบริหารงานขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2562 

   
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอ่ืน ๆ 

      

    
01. กิจกรรม : จา้งเหมาถ่ายเอกสาร เขา้เล่ม เยบ็เล่ม เยบ็หนงัสือ
หรือเขา้ปกหนงัสือ 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาถ่ายเอกสาร ค่าจา้งเหมาเขา้เล่ม/เยบ็
เล่ม ค่าเยบ็หนงัสือหรือเขา้ปกหนงัสือ ฯลฯ  
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็นฐาน
อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ  ดงัน้ี  
1) พระราชบญัญติัเทศบาลพ.ศ. 2496 และแกไ้ขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบบัท่ี 13)  พ.ศ. 2552  
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2) พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 
3) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมาก
ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
4) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/
ว 3523 ลงวนัท่ี 20 มิถุนายน 2559 เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละอตัรา
ค่าใชจ่้ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีในลกัษณะค่าใชส้อยและค่าสาธารณูปโภค 
5)หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/
ว 7120 ลงวนัท่ี 9 ธนัวาคม 2559 เร่ือง หลกัเกณฑก์ารเบิก
จ่ายเงินค่าจา้งเหมาบริการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

    01. โครงการ/กิจกรรม : ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 18,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการของส านกั
ปลดัเทศบาล ในราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัร  เช่น ค่า
เบ้ียเล้ียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพกั ค่าบริการจอดรถ ณ ท่า
อากาศยาน ค่าผา่นทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ 
        -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยค่าใชจ่้าย
ในการเดินทางไปราชการของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2555 และ
แกไ้ขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบบัท่ี3) พ.ศ.2559 

      

    02.โครงการ/กิจกรรม : ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ านวน 10,000 บาท 

      

  

 - เพื่อจ่ายเป็นลงทะเบียนในการฝึกอบรม 
    - เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็น
ฐานอ านาจใน การน ามาตั้งงบประมาณ ดงัน้ี 
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการ
ฝึกอบรมของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2557 
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ค่าวสัดุ           รวม 18,000 บาท 
   วสัดุส านกังาน จ านวน 10,000 บาท 

      

  

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัหาวสัดุส านกังานต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นตอ้งใชใ้น
กิจการของงานสถิติและวชิาการส านกัปลดัเทศบาล ซ่ึงโดย
สภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายกุารใชง้าน  ไม่ยืน
นาน เม่ือใชแ้ลว้ยอ่มส้ินเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือไม่คง
สภาพเดิม หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลา อนั
สั้น เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา  ไม้
บรรทดั ยางลบ คลิป เป๊ก เขม็หมุด เทป พ ีว ีซี แบบใส กระดาษ
คาร์บอน กระดาษไข น ้ายาลบกระดาษ ลวดเยบ็
กระดาษ กาว แฟ้ม แบบพิมพ ์สมุดบญัชี สมุดประวติั
ขา้ราชการ ตะแกรงวางเอกสาร ชอลก์ ผา้ส าลี แปรงลบ
กระดาน ขาตั้ง (กระดานด า) ตรายาง ซอง ธงชาติ ส่ิงพิมพ ์ท่ีได้
จากการซ้ือหรือพิมพข์องใชใ้นการบรรจุหีบ
ห่อ น ้ามนั ไข ข้ีผึ้ง ฯลฯสภาพคงทนถาวร  เช่น  หนงัสือ  เคร่ือง
คิดเลขขนาดเล็ก เคร่ืองเจาะกระดาษขนาดเล็ก ท่ีเยบ็กระดาษ
ขนาดเล็ก  ไมบ้รรทดั  ท่ีเยบ็กระดาษขนาดเล็ก  ไมบ้รรทดั
เหล็ก กรรไกร  เกา้อ้ีพลาสติก  ตรายาง  ท่ีถูพื้น  ตะแกรงวาง
เอกสาร  เคร่ืองตดัโฟม  เคร่ืองตดักระดาษ เคร่ืองเยบ็
กระดาษ กุญแจ  ภาพเขียน แผนท่ี พระบรมฉายลกัษณ์ แปงปิด
ประกาศ  แผน่ป้ายช่ือส านกังาน หรือหน่วยงาน หรือแผนป้าย
ต่าง ๆ ท่ีใชใ้นส านกังาน มู่ล่ี,ม่านปรับแสง  
(ต่อผืน) พรม (ต่อผนื) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป  
พระบรมรูปจ าลอง กระเป๋า  ตาชัง่ขนาดเล็ก ผา้ใบติดตั้งใน
ส านกังาน ผา้ใบเตน้ทข์นาดใหญ่ ฯลฯ 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็นฐาน
อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ  ดงัน้ี  
1) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัท่ี 27 มิถุนายน 2559 
 เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจดัเป็นวสัดุและครุภณัฑ์
ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
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2) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536  
ลงวนัท่ี 19 มีนาคม 2561 เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละอตัราค่าใชจ่้าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีเบิกจ่ายใน
ลกัษณะ ค่าใชส้อย วสัดุ และค่าสาธารณูปโภค3) หนงัสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444  
ลงวนัท่ี 24 มกราคม 2561 เร่ือง การก าหนดหลกัเกณฑก์ารเขียน
รายละเอียดค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน 
4)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมาก
ท่ี มท 0808.2/ว 1095     ลงวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

   วสัดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 8,000 บาท 

      

  

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัหาวสัดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นตอ้งใช้
ในกิจการของส านกัปลดัเทศบาล  ซ่ึงโดยสภาพคงทนและไม่
คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ การใชง้าน ไม่ยนืนาน เม่ือใช้
แลว้ยอ่มส้ินเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพ
เดิม หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอนัสั้น เช่น หวัพิมพ ์แถบ
พิมพ ์เคร่ืองอ่านและบนัทึกขอ้มูล ตลบัผงหมึกส าหรับ
เคร่ืองพิมพ ์เมนบอร์ด เมาส์ ปร้ินเตอร์ จอมอนิเตอร์ อุปกรณ์ท่ี
เก่ียวเน่ืองกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เมมโมร่ีชิป(RAM) แผน่หรือ
จานบนัทึกขอ้มูล เทปบนัทึกขอ้มูล แผน่กรองแสง กระดาษ
ต่อเน่ือง สายเคเบิล แผน่แป้นอกัษรหรือแป้นพิมพ ์เคร่ือง
กระจายสัญญาณ โปรแกรม แผน่วงจรอีเลคทรอนิกส์   แผน่
หรือจานบนัทึกขอ้มูลฯลฯ รวมถึงค่าใชจ่้ายท่ีตอ้งช าระพร้อม
กนั เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นตน้ 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็นฐาน
อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ  ดงัน้ี  
1) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัท่ี 27 มิถุนายน 2559 
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 เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจดัเป็นวสัดุและครุภณัฑ์
ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
2) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536 ลง
วนัท่ี 19 มีนาคม 2561 เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละอตัราค่าใชจ่้าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีเบิกจ่ายใน
ลกัษณะค่าใชส้อย วสัดุ และค่าสาธารณูปโภค 
3) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444  
ลงวนัท่ี 24 มกราคม 2561 เร่ือง การก าหนดหลกัเกณฑก์ารเขียน
รายละเอียดค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน 
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งานบริหารงานคลงั รวม 2,808,720 บาท 
  งบบุคลากร รวม 2,015,220 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,015,220 บาท 
   เงินเดือนขา้ราชการ หรือพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน จ านวน 1,190,640 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีใหแ้ก่
พนกังานเทศบาล ท่ีปฏิบติังานของ 
กองคลงั ไดแ้ก่                             
- นกับริหารงานการคลงั 
- เจา้พนกังานจดัเก็บรายได ้  
- นกัวชิาการพสัดุ  
 ต าแหน่งและอตัราปรากฏตามแผนอตัราก าลงัสาม
ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566) และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบนั โดยค านวณตั้งจ่ายไว ้จ านวน 12 เดือน       
- เป็นไปตามพระราชบญัญติั หนงัสือสั่งการ ดงัน้ี 
1) เป็นไปตามพระราชบญัญติัระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542     
2) หนงัสือส านกังาน กจ.กท.และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว
138 ลงวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2558 เร่ืองซกัซอ้มแนวทางการค านวณ
ภาระค่าใชจ่้ายดา้นการบริหารงานบุคคลขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน 

      

   เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของพนกังานเทศบาลท่ีควร
ไดรั้บตามท่ีระเบียบก าหนด ต าแหน่งนกับริหารงานการคลงั
(ผูอ้  านวยการกองลงั)   
ต าแหน่งและอตัราปรากฏตามแผนอตัราก าลงัสาม
ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566) และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบนั โดยค านวณตั้งจ่ายไว ้จ านวน 12 เดือน       
- เป็นไปตามพระราชบญัญติั หนงัสือสั่งการ ดงัน้ี 
1) เป็นไปตามพระราชบญัญติัระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542     
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2) หนงัสือส านกังาน กจ.กท.และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว
138 ลงวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2558 เร่ืองซกัซอ้มแนวทางการค านวณ
ภาระค่าใชจ่้ายดา้นการบริหารงานบุคคลขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน 

   ค่าจา้งลูกจา้งประจ า จ านวน 317,520 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งลูกจา้งประจ าและจ่ายเป็นเงินปรับปรุงค่าจา้ง
ประจ าปีใหแ้ก่ลูกจา้งประจ าท่ีปฏิบติังานของกองคลงั ต าแหน่ง
เจา้พนกังานธุรการ  
ต าแหน่งและอตัราปรากฏตามแผนอตัราก าลงัสาม
ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566) และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบนั โดยค านวณตั้งจ่ายไว ้จ านวน 12 เดือน       
- เป็นไปตามพระราชบญัญติั หนงัสือสั่งการ ดงัน้ี 
1) เป็นไปตามพระราชบญัญติัระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542     
2) หนงัสือส านกังาน กจ.กท.และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว
138 ลงวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2558 เร่ืองซกัซอ้มแนวทางการค านวณ
ภาระค่าใชจ่้ายดา้นการบริหารงานบุคคลขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน 

      

   ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง จ านวน 399,840 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนหรือ
ค่าตอบแทนพิเศษพนกังานจา้งตามภารกิจและพนกังานจา้ง
ทัว่ไปท่ีปฏิบติังานของกองคลงั ดงัน้ี      
1.ค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนหรือค่าตอบแทน
พิเศษพนกังานจา้งตามภารกิจ  
  -ผูช่้วยเจา้พนกังานการเงินและบญัชี       
2.ค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนหรือค่าตอบแทน
พิเศษพนกังานจา้งทัว่ไป ต าแหน่งคนงานทัว่ไป ต าแหน่งและ
อตัราปรากฏตามแผนอตัราก าลงัสาม
ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566) และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบนั โดยค านวณตั้งจ่ายไว ้จ านวน 12 เดือน       
- เป็นไปตามพระราชบญัญติั หนงัสือสั่งการ ดงัน้ี 
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1) เป็นไปตามพระราชบญัญติัระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542     
2) หนงัสือส านกังาน กจ.กท.และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว
138 ลงวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2558 เร่ืองซกัซอ้มแนวทางการค านวณ
ภาระค่าใชจ่้ายดา้นการบริหารงานบุคคลขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน 

   เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนกังานจา้ง จ านวน 65,220 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ใหแ้ก่พนกังานจา้งของกองคลงัท่ีมี
สิทธิไดรั้บเงินเพิ่มการครองชีพชัว่คราวพนกังานจา้ง 
ตามภารกิจ 
1. เงินเพิ่มต่าง ๆ /เงินเพิ่มการครองชีพชัว่คราว ของพนกังานจา้ง
ตามภารกิจ ต าแหน่งผูช่้วยเจา้พนกังานการเงินและบญัชี  
2. เงินเพิ่มต่าง ๆ /เงินเพิ่มการครองชีพชัว่คราว ของพนกังานจา้ง
ทัว่ไป ต าแหน่งคนงานทัว่ไป  
ต าแหน่งและอตัราปรากฏตามแผนอตัราก าลงัสาม
ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566) และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบนั โดยค านวณตั้งจ่ายไว ้จ านวน 12 เดือน      
 - เป็นไปตามพระราชบญัญติั หนงัสือสั่งการ ดงัน้ี 
1) เป็นไปตามพระราชบญัญติัระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542    2) หนงัสือส านกังาน กจ.กท.และ ก.
อบต. ท่ี มท 0809.2/ว138 ลงวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2558 เร่ือง
ซกัซอ้มแนวทางการค านวณภาระค่าใชจ่้ายดา้นการบริหารงาน
บุคคลขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

      

  งบด าเนินงาน รวม 793,500 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 191,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน 

จ านวน 100,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่
เทศบาล เช่น  ค่าตอบแทนคณะกรรมการจดัซ้ือจดัจา้ง  ตรวจ
การจา้ง และควบคุมงานก่อสร้าง  ค่าตอบแทนผูแ้ทนชุมชนท่ี
ไดรั้บการแต่งตั้งจากเทศบาลใหร่้วมเป็น  คณะกรรมการจดัซ้ือ
จดัจา้ง ตามระเบียบพสัดุ 
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-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็นฐาน
อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ  ดงัน้ี 
1)พระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารงานพสัดุ
ภาครัฐ  พ.ศ. 2560  
2)หนงัสือกระทรวงการคลงั ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0402.5/ว 156 ลง
วนัท่ี 19 กนัยายน 2560 เร่ือง หลกัเกณฑก์ารเบิกค่าตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการ  
3)หนงัสือกรม ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1966  
ลงวนัท่ี 26 กนัยายน พ.ศ.2560 เร่ือง แจง้หลกัการเบิก
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ 

   ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ
ใหก้บั    พนกังานเทศบาล ลูกจา้งประจ า พนกังานจา้งตาม
ภารกิจ และ  พนกังานจา้งทัว่ไป ของกองคลงั 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็นฐาน
อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ  ดงัน้ี  
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบติังานนอกเวลาราชการขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2559 
2)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
มาก ท่ี มท 0808.2/ว 2409 ลงวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2559 
 เร่ือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกจ่ายเงินตอบ
แทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2559 

      

   ค่าเช่าบา้น จ านวน 36,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบา้นใหก้บัพนกังานเทศบาลของกองคลงั ท่ีมี
สิทธิไดรั้บ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและระเบียบของ
ทางราชการท่ีเก่ียวขอ้ง 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็นฐาน
อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ  ดงัน้ี  
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1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยค่าเช่าบา้นของขา้ราชการ
ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2548 และแกไ้ขเพิ่มเติมถึง(ฉบบั
ท่ี 3) พ.ศ. 2559 
2)หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 5862  
ลงวนัท่ี 12 ตุลาคม 2559 เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละวธีิการเก่ียวกบั 
การเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบา้นของขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน 

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรขา้ราชการ/พนกังาน/ลูกจา้งประจ า จ านวน 50,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรใหก้บัพนกังาน
เทศบาล และลูกจา้งประจ า ของกองคลงั ท่ีมีสิทธิไดรั้บตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยและระเบียบของทางราชการท่ี
เก่ียวขอ้ง 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็นฐาน
อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ  ดงัน้ี 
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงินสวสัดิการเก่ียวกบั
การศึกษาบุตรของพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2541 และแกไ้ข
เพิ่มเติมถึง(ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2549  

      

   ค่าใช้สอย รวม 394,500 บาท 
   รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ       

    
01. กิจกรรม : ค่าจา้งเหมาบริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการโฆษณา
และเผยแพร่โครงการหรือกิจกรรมในกิจการของกองคลงั 

จ านวน 30,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสาร เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการโฆษณาและเผยแพร่โครงการหรือ
กิจกรรม ในกิจการของกองคลงั  เช่น ค่าจา้งเหมาจดัท าป้าย
ประชาสัมพนัธ์โครงการ ค่าจดัท าเอกสาร แผน่พบั ค่าจา้งเหมา
จดัท าป้ายชัว่คราวโครงการของงานโครงสร้างพื้นฐาน ค่าจา้ง
เหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางวทิยกุระจายเสียง หรือ
ค่าจา้งเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารส่ิงพิมพต่์าง ๆฯลฯ 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็นฐาน
อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ  ดงัน้ี  
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1) พระราชบญัญติัเทศบาลพ.ศ. 2496 และแกไ้ขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบบัท่ี 13)  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 
3) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมาก
ท่ี มท 0808.2/ว 1657 ลงวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2556 
 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
4) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/
ว 3523 ลงวนัท่ี 20 มิถุนายน 2559 เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละอตัรา
ค่าใชจ่้ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีในลกัษณะค่าใชส้อยและค่าสาธารณูปโภค 

    02. กิจกรรม : การประกนัภยัรถราชการ จ านวน 1,500 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการประกนัภยั
รถจกัรยานยนต ์คกษ 858 
-เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว
2633 ลงวนัท่ี 14 สิงหาคม 2552 เร่ือง ซกัซอ้มความเขา้ใจ
เก่ียวกบัการเบิกจ่ายค่าใชจ่้ายในการประกนัภยัรถราชการ 

      

    03. โครงการ/กิจกรรม : การปรับปรุงระบบแผนท่ีภาษี จ านวน 45,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการปรับปรุงระบบแผนท่ีภาษี 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็นฐาน
อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ  ดงัน้ี  
1) พระราชบญัญติัเทศบาลพ.ศ. 2496 และแกไ้ขเพิ่มเติมถึง  
(ฉบบัท่ี 13)  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 
3) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมาก
ท่ี มท 0808.2/ว 1657 ลงวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2556 
 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
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4) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/
ว 3523 ลงวนัท่ี 20 มิถุนายน 2559 เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละอตัรา
ค่าใชจ่้ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีในลกัษณะค่าใชส้อยและค่าสาธารณูปโภค 
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 
(พ.ศ.2561-2565) ยทุธศาสตร์ท่ี 5 หนา้ 415 ล าดบัท่ี 7 

    04. จา้งเหมาบริการ จ านวน 108,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานและ
การบริการประชาชนตามภารกิจท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบของ
เทศบาลต าบลนาจะหลวย  ไดแ้ก่  
1.ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร  
2.ค่าจา้งเหมาท าความสะอาด 
3.ค่าบริการก าจดัปลวก  
4.ค่าจา้งเหมาจดัท าตรายาง  
5.ค่าบ ารุงรักษาโปรแกรม  
6.ค่าเช่าทรัพยสิ์น  
7.ค่าซกัฟอก  
8.ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  
9.ค่าบริการรับใช ้  
10.ค่าใชจ่้ายในการด าเนินคดี  11.จา้งเหมาพนกังานส ารวจ 
ฯลฯ เป็นตน้ รวมถึง  ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีอยูใ่นความ
ดูแลรับผดิชอบของเทศบาลต าบลนาจะหลวย  
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็นฐาน
อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ  ดงัน้ี  
1) พระราชบญัญติัเทศบาลพ.ศ. 2496 และแกไ้ขเพิ่มเติม 
2) พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 
3) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมาก
ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
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4) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/
ว 3523 ลงวนัท่ี 20 มิถุนายน 2559 เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละอตัรา
ค่าใชจ่้ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีในลกัษณะค่าใชส้อยและค่าสาธารณูปโภค 
5)หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/
ว 7120 ลงวนัท่ี 9 ธนัวาคม 2559 เร่ือง หลกัเกณฑก์ารเบิก
จ่ายเงินค่าจา้งเหมาบริการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
6)หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว
4044 ลงวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2563 เร่ืองหลกัเกณฑก์ารด าเนินการ
จา้งเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจา้งเหมาบริการขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

   
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอ่ืน ๆ 

      

    01. โครงการ/กิจกรรม : ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 80,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการของกองคลงั ใน
ราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัร  เช่น ค่าเบ้ียเล้ียง
เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพกั  ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศ
ยาน ค่าผา่นทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการ
เดินทางไปราชการของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน  พ.ศ. 2555 และแกไ้ข
เพิ่มเติมถึง(ฉบบัท่ี3) พ.ศ.2559 

      

    02. โครงการ/กิจกรรม : ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ านวน 20,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นลงทะเบียนในการฝึกอบรม 
      - เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็น
ฐานอ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ ดงัน้ี 
        1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้าย 
ในการฝึกอบรมของเจา้หนา้ที
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2557                                   
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03. โครงการ/กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพในการจดัเก็บภาษีของ
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดักิจกรรมตามโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจดัเก็บภาษีของเทศบาล เช่น ค่าป้าย
ประชาสัมพนัธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารวา่ง ค่าเคร่ืองด่ืม  ค่าพิมพ์
เอกสาร ค่าจดัท าเอกสาร รวมถึงค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็นฐาน
อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ  ดงัน้ี  
1) พระราชบญัญติัเทศบาลพ.ศ. 2496 และแกไ้ขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบบัท่ี 13)  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 
3) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมาก
ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
4) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/
ว 3523 ลงวนัท่ี 20 มิถุนายน 2559 เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละอตัรา
ค่าใชจ่้ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีในลกัษณะค่าใชส้อยและค่าสาธารณูปโภค 
5)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรม
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2557  
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี(พ.ศ.2561-2564)  
ยทุธศาสตร์ท่ี 5 หนา้ 414  ล าดบัท่ี 6 

      

    
04. โครงการ/กิจกรรม : ฝึกอบรมใหค้วามรู้เก่ียวกบัการเสียภาษีทุก
ประเภทใหก้บัผูป้ระกอบการ 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดักิจกรรมตามโครงการฝึกอบรม
ใหค้วามรู้เก่ียวกบัการเสียภาษีทุกประเภทใหก้บั
ผูป้ระกอบการ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพนัธ์  
ค่าอาหาร ค่าอาหารวา่ง ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าพิมพเ์อกสาร ค่าจดัท า
เอกสารรวมถึงค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ฯลฯ    
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-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็นฐาน
อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ  ดงัน้ี  
1) พระราชบญัญติัเทศบาลพ.ศ. 2496 และแกไ้ขเพิ่มเติมถึง  
(ฉบบัท่ี 13)  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 
3) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมาก
ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
4) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/
ว 3523 ลงวนัท่ี 20 มิถุนายน 2559 เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละอตัรา
ค่าใชจ่้ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีในลกัษณะค่าใชส้อยและค่าสาธารณูปโภค 
5)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรม
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2557 
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 
(พ.ศ.2561-2565) ยทุธศาสตร์ท่ี 5 หนา้ 413 ล าดบัท่ี 5 

    

05. โครงการ/กิจกรรม : /ฝึกอบรมเพื่อการพฒันาองคค์วามรู้
เก่ียวกบัการปฏิบติังานของเทศบาลต าบลนาจะหลวย ใหแ้ก่ 
ผูบ้ริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ขา้ราชการและพนกังานเทศบาล  
ในการปฏิบติังานในระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ของเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย (e-LAAS) 

จ านวน 50,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดักิจกรรมตามโครงการฯ เช่น  
ค่าป้ายประชาสัมพนัธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารวา่ง ค่าเคร่ืองด่ืม  ค่า
พิมพเ์อกสาร ค่าจดัท าเอกสาร รวมถึงค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง  
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็นฐาน
อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ  ดงัน้ี  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการ
ฝึกอบรม และการเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ท่ี
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ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2557 
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 
(พ.ศ.2561-2565) ยทุธศาสตร์ท่ี 5 หนา้ 416 ล าดบัท่ี 8 

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 20,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภณัฑ์
ต่าง ๆ ทรัพยสิ์น ต่างๆท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบของกองคลงั  
เพื่อซ่อมแซมและบ ารุงรักษาทรัพยสิ์นใหส้ามารถใชง้านได้
ตามปกติ เช่น โตะ๊ เกา้อ้ี เคร่ืองโทรศพัท ์ 
เคร่ืองโทรสาร เคร่ืองปรับอากาศ ตูเ้ยน็ เคร่ือง
คอมพิวเตอร์ เคร่ืองปร้ินเตอร์  
รถจกัรยานยนต ์คกษ 858 ฯลฯ 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็นฐาน
อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ  ดงัน้ี  
1) พระราชบญัญติัเทศบาลพ.ศ. 2496 และแกไ้ขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบบัท่ี 13)  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 
3) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมาก
ท่ี มท 0808.2/ว 1657 ลงวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2556 
 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
4) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/
ว 3523 ลงวนัท่ี 20 มิถุนายน 2559 เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละอตัรา
ค่าใชจ่้ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีในลกัษณะค่าใชส้อยและค่าสาธารณูปโภค 
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ค่าวสัดุ รวม 178,000 บาท 
   วสัดุส านกังาน จ านวน 50,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัหาวสัดุส านกังานต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นตอ้งใชใ้น
กิจการของกองคลงั  ซ่ึงโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติ
มีอายกุารใชง้านไม่ยนืนาน เม่ือใชแ้ลว้ยอ่มส้ินเปลือง หมด
ไป แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพเดิม  หรือเปล่ียนสภาพไปใน
ระยะเวลาอนัสั้น เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้
บรรทดั ยางลบ คลิป เป๊ก เขม็หมุด เทป พ ีว ีซี แบบใส กระดาษ
คาร์บอน กระดาษไข น ้ายาลบกระดาษ ลวดเยบ็
กระดาษ กาว แฟ้ม  แบบพิมพ ์สมุดบญัชีสมุดประวติั
ขา้ราชการ ตะแกรงวางเอกสาร ชอลก์ ผา้ส าลี แปรงลบกระดาน
ขาตั้ง (กระดานด า) ตรายาง ซอง ธงชาติ ส่ิงพิมพท่ี์ไดจ้ากการซ้ือ
หรือพิมพ ์ ของใชใ้นการบรรจุหีบอ น ้ามนั ไข ข้ีผึ้ง ฯลฯ รวมถึง
ค่าใชจ่้ายท่ีตอ้งช าระพร้อมกนั เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ติดตั้ง เป็นตน้ 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็นฐาน
อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ  ดงัน้ี  
1) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536  
ลงวนัท่ี 19 มีนาคม 2561 เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละอตัราค่าใชจ่้าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีเบิกจ่ายใน
ลกัษณะ ค่าใชส้อย วสัดุ และค่าสาธารณูปโภค 
1) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/
ว 3924 ลงวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2564 เร่ือง ซกัซอ้มแนวทางการ
จดัท างบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เฉพาะ
เทศบาลต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล) 
2) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444  
ลงวนัท่ี 24 มกราคม 2561 เร่ือง การก าหนดหลกัเกณฑก์ารเขียน
รายละเอียดค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน 
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3)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมาก
ท่ี มท 0808.2/ว 1095   ลงวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2564  
เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

   วสัดุงานบา้นงานครัว จ านวน 20,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัหาวสัดุงานบา้นงานครัวต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นตอ้ง
ใชใ้นกิจการของกองคลงั  ซ่ึงโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือ
ตามปกติมีอายกุารใชง้าน ไม่ยนืนาน เม่ือใชแ้ลว้ยอ่ม
ส้ินเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพเดิม หรือเปล่ียน
สภาพไปในระยะเวลาอนัสั้น เช่น แปรง ไมก้วาด เข่ง ผา้ปู
โตะ๊ ถว้ย ชาม ชอ้น ส้อม แกว้น ้า จานรอง น ้ายาลา้ง
หอ้งน ้า น ้ายาลา้งจาน  มุง้  ผา้ปูท่ีนอน   ปลอกหมอน หมอน ผา้
ห่ม กระจกเงา น ้าจืดท่ีซ้ือจากเอกชน ฯลฯ รวมถึงค่าใชจ่้ายท่ี
ตอ้งช าระพร้อมกนั เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นตน้ 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็นฐาน
อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ  ดงัน้ี  
1) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536  
ลงวนัท่ี 19 มีนาคม 2561 เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละอตัราค่าใชจ่้าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีเบิกจ่ายใน
ลกัษณะ ค่าใชส้อย วสัดุ และค่าสาธารณูปโภค 
1) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/
ว 3924 ลงวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2564 เร่ือง ซกัซอ้มแนวทางการ
จดัท างบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เฉพาะ
เทศบาลต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล) 
2) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444  
ลงวนัท่ี 24 มกราคม 2561 เร่ือง การก าหนดหลกัเกณฑก์ารเขียน
รายละเอียดค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน 
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3)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมาก
ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เร่ือง รูปแบบ
และการจ าแนกประเภรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

   วสัดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 3,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัหาวสัดุยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ ท่ี
จ  าเป็นตอ้งใชใ้น กิจการของกองคลงั  ซ่ึงโดยสภาพไม่คงทน
ถาวร หรือตามปกติมีอายกุารใชง้าน ไม่ยนืนาน เม่ือใชแ้ลว้ยอ่ม
ส้ินเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพเดิมหรือเปล่ียน
สภาพไปในระยะเวลาอนัสั้น เช่น แบตเตอร่ี ยางนอก ยาง
ใน สายไมล ์ เพลา  ตลบัลูกปืน  น ้ามนัเบรก  หวัเทียน  ไข
ควง  นอตและสกรู  กระจกมองหนา้รถยนต ์หมอ้น ้า
รถยนต ์ กนัชน  เบาะ  ฟิลม์กรองแสง   เขม็ขดันิรภยั  แม่
แรง  กุญแจปากตาย กุญแจเล่ือน คีมล็อค ล็อค
เกียร์ ล็อคคลชั กระจกโคง้มน ล็อคพวงมาลยั สัญญาณไฟ
กระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร แผงกั้น
จราจร ฯลฯ หรือท่ีจ าเป็นตอ้งใชส้ าหรับรถยนต ์และ
รถจกัรยานยนต ์ท่ีใชใ้นส่วนราชการหรือท่ีอยูใ่นความ
รับผดิชอบของกองคลงั ไดแ้ก่ รถจกัรยานยนต ์ 
คกษ 858 ฯลฯ รวมถึงค่าใชจ่้ายท่ีตอ้งช าระพร้อมกนั เช่น ค่า
ขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นตน้ 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็นฐาน
อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ  ดงัน้ี  
1) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536  
ลงวนัท่ี 19 มีนาคม 2561 เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละอตัราค่าใชจ่้าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีเบิกจ่ายใน
ลกัษณะ ค่าใชส้อย วสัดุ และค่าสาธารณูปโภค 
1) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/
ว 3924 ลงวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2564 เร่ือง ซกัซอ้มแนวทางการ
จดัท างบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เฉพาะ
เทศบาลต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล) 

      



158 
 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
   

2) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444  
ลงวนัท่ี 24 มกราคม 2561 เร่ือง การก าหนดหลกัเกณฑก์ารเขียน
รายละเอียดค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน 
3)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมาก
ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2564                                                 
เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

   วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 35,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัหาวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนของ
รถจกัรยานยนต ์คกษ 858 เช่น น ้ามนัดีเซล น ้ามนั
เบนซิน น ้ามนัเคร่ือง น ้ามนัจาระบี ฯลฯ เป็นตน้ หรือวสัดุ
เช้ือเพลิงและหล่อล่ืน อ่ืน ๆ ท่ีจ  าเป็นตอ้งใชใ้นกิจการของกอง
คลงั เช่น น ้ามนัก๊าด น ้ามนัเตา แก๊สหุงตม้ ถ่าน ก๊าส ฯลฯ 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็นฐาน
อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ  ดงัน้ี  
1) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536  
ลงวนัท่ี 19 มีนาคม 2561 เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละอตัราค่าใชจ่้าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีเบิกจ่ายใน
ลกัษณะ ค่าใชส้อย วสัดุ และค่าสาธารณูปโภค 
1) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/
ว 3924 ลงวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2564 เร่ือง ซกัซอ้มแนวทางการ
จดัท างบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เฉพาะ
เทศบาลต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล) 
2) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444  
ลงวนัท่ี 24 มกราคม 2561 เร่ือง การก าหนดหลกัเกณฑก์ารเขียน
รายละเอียดค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน 
 

      



159 
 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
   

3)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมาก
ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เร่ือง รูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

   วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 20,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัหาวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ต่าง ๆ ท่ี
จ  าเป็นตอ้งใชใ้นกิจการของกองคลงั  ซ่ึงโดยสภาพไม่คงทน
ถาวร หรือตามปกติมีอายกุารใชง้านไม่ยนืนาน เม่ือใชแ้ลว้ยอ่ม
ส้ินเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพเดิมหรือเปล่ียน
สภาพไปในระยะเวลาอนัสั้น เช่น กระดาษ
เขียน โปสเตอร์  พูก่นัและสี  ฟิลม์ เมมโมร่ีการ์ด ฟิลม์
สไลด ์แถบบนัทึกเสียงหรือภาพ  (ภาพยนตร์ วดีีโอเทป แผน่
ซีดี) รูปสีหรือขาวด าท่ีไดจ้ากการลา้ง อดั ขยาย ภาพถ่ายจาก
ดาวเทียม ขากลอ้ง ขาตั้งเขียนภาพ กล่องและระวงิใส่ฟิลม์
ภาพยนตร์ เคร่ืองกรอเทป เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กลอ้ง
ถ่ายรูป ฯลฯ รวมถึงค่าใชจ่้ายท่ีตอ้งช าระพร้อมกนั เช่น ค่า
ขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นตน้ 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็นฐาน
อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ  ดงัน้ี  
1) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536  
ลงวนัท่ี 19 มีนาคม 2561 เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละอตัราค่าใชจ่้าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีเบิกจ่ายใน
ลกัษณะ ค่าใชส้อย วสัดุ และค่าสาธารณูปโภค 
1) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/
ว 3924 ลงวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2564 เร่ือง ซกัซอ้มแนวทางการ
จดัท างบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
(เฉพาะเทศบาลต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล) 
2) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444  
ลงวนัท่ี 24 มกราคม 2561 เร่ือง การก าหนดหลกัเกณฑก์ารเขียน
รายละเอียดค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน 
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3)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมาก
ท่ี มท 0808.2/ว 1095     ลงวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

   วสัดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 50,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัหาวสัดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นตอ้งใชใ้น
กิจการ  ของกองคลงั  ซ่ึงโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติ
มีอายกุารใชง้าน ไม่ยนืนาน เม่ือใชแ้ลว้ยอ่มส้ินเปลือง หมด
ไป แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพเดิม    หรือเปล่ียนสภาพไปใน
ระยะเวลาอนัสั้น เช่น หวัพิมพ ์แถบพิมพ ์ เคร่ืองอ่านและบนัทึก
ขอ้มูล ตลบัผงหมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ ์เมนบอร์ด เมาส์ ปร้ิน
เตอร์ จอมอนิเตอร์ อุปกรณ์ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ เมมโมร่ีชิป(RAM) แผน่หรือจานบนัทึก
ขอ้มูล เทปบนัทึกขอ้มูล แผน่กรองแสง กระดาษต่อเน่ือง สาย
เคเบิล แผน่แป้นอกัษรหรือแป้นพิมพ ์เคร่ืองกระจาย
สัญญาณ โปรแกรม แผน่วงจรอีเลคทรอนิกส์ ฯลฯ รวมถึง
ค่าใชจ่้ายท่ีตอ้งช าระพร้อมกนั เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ติดตั้ง เป็นตน้ 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็นฐาน
อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ  ดงัน้ี  
1) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536  
ลงวนัท่ี 19 มีนาคม 2561 เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละอตัราค่าใชจ่้าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีเบิกจ่ายใน
ลกัษณะ ค่าใชส้อย วสัดุ และค่าสาธารณูปโภค 
1) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/
ว 3924 ลงวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2564 เร่ือง ซกัซอ้มแนวทางการ
จดัท างบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เฉพาะ
เทศบาลต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล) 
2) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444  
ลงวนัท่ี 24 มกราคม 2561 เร่ือง การก าหนดหลกัเกณฑก์ารเขียน
รายละเอียดค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายขององคก์รปกครอง
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ส่วนทอ้งถ่ิน 
3)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมาก
ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2564                                                       
เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 30,000 บาท 
   ค่าบริการไปรษณีย ์ จ านวน 10,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณียท่ี์จ าเป็นตอ้งใชใ้นภารกิจ หรือ
กิจการท่ีอยูใ่นความดูแลรับผิดชอบของกองคลงั เช่น ค่า
ไปรษณีย ์ค่าธนาณติั ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้
ไปรษณีย ์ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ในระบบบริหารการเงิน
การคลงัภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) เป็นตน้ ฯลฯ 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็นฐาน
อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ  ดงัน้ี 
1)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0890.3/ว2271 ลงวนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2552                                                   
เร่ือง การปรับฐานค านวณสิทธิการใชไ้ฟฟ้าสาธารณะ 
ของเทศบาล 
2)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0810.8/ว2217 ลงวนัท่ี 19 ตุลาคม 2560  เร่ือง การ
แกไ้ขปัญหาหน้ีสาธารณูปโภคคา้งช าระขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน 
3)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว1846 ลงวนัท่ี 12 กนัยายน 2560 
 เร่ือง แนวทางค่าสาธารณูปโภคคา้งจ่าย 
4)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0810.8/ว1295 ลงวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2561 
5)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมาก
ท่ี มท 0808.2/ว 1095  ลงวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2564                                                
เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององคก์ร
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ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
6)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน  การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องคป์กครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2547 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบบัท่ี 4 ) พ.ศ. 2561 
7)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 2786/ลงวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2562 

   ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม จ านวน 20,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการบริการดา้นโทรคมนาคมหรือ
ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม ท่ีจ  าเป็นตอ้งใชใ้นกิจการ
ของกองคลงั เช่น ค่าโทรศพัทพ์ื้นฐาน ค่าโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ค่า
เช่าเคร่ือง ค่าเช่าหมายเลขโทรศพัท ์ค่าบ ารุงรักษาสาย ค่าโทร
ภาพ(โทรสาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าวทิยติุดตามตวั ค่าวทิยส่ืุอสาร ค่า
ส่ือสารผา่นดาวเทียม ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการใชร้ะบบอินเทอร์เน็ต
รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ด เช่น ค่าเคเบิ้ลทีว ีค่าเช่าช่องสัญญาณ
ดาวเทียม เป็นตน้ ฯลฯ และใหห้มายความรวมถึงค่าใชจ่้าย
เพื่อใหไ้ดใ้ชบ้ริการดงักล่าวและค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกบัการ
ใชบ้ริการท่ีตอ้งช าระพร้อมกนั เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี เป็น
ตน้ ฯลฯ 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็นฐาน
อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ  ดงัน้ี 
1)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0890.3/ว2271 ลงวนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2552 
 เร่ือง การปรับฐานค านวณสิทธิ 
การใชไ้ฟฟ้าสาธารณะของเทศบาล 
2)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0810.8/ว2217 ลงวนัท่ี 19 ตุลาคม 2560 เร่ือง การ
แกไ้ขปัญหาหน้ีสาธารณูปโภคคา้งช าระขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน 
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3)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว1846 ลงวนัท่ี 12 กนัยายน 2560                                                     
เร่ือง แนวทางค่าสาธารณูปโภคคา้งจ่าย 
4)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0810.8/ว1295 ลงวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2561 
5)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมาก
ท่ี มท 0808.2/ว 1095  ลงวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2564                                                 
เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
6)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน  การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องคป์กครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2547 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบบัท่ี 4 ) พ.ศ. 2561 
7)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 2786/ลงวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2562 
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 งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 348,200 บาท 
  งบบุคลากร รวม 253,200 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 253,200 บาท 
   เงินเดือนขา้ราชการ หรือพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน จ านวน 253,200 บาท 

      

  

 -เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีใหแ้ก่
พนกังานเทศบาลต าแหน่ง(นกัวชิาการตรวจ 
สอบภายใน  จ านวน 1 อตัรา 
1. เงินเดือนพนกังาน  
(นกัวชิาการตรวจสอบภายในปฏิบติัการ/ช านาญการ) 
เป็นไปตามพระราชบญัญติัระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542หนงัสือส านกังาน กจ.กท.และ  
ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว138 ลงวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2558  
เร่ืองซกัซอ้มแนวทางการค านวณภาระค่าใชจ่้ายดา้นการ
บริหารงานบุคคลขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

      

  งบด าเนินงาน รวม 95,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 60,000 บาท 
   ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ จ านวน 3,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ
ใหก้บั  พนกังานเทศบาล ลูกจา้งประจ า พนกังานจา้งตาม
ภารกิจ และ  พนกังานจา้งทัว่ไป ของงานควบคุมภายในและการ
ตรวจสอบภายใน 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็นฐาน
อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ  ดงัน้ี  
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบติังานนอกเวลาราชการขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2559 
2)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
มาก ท่ี มท 0808.2/ว 2409 ลงวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2559 
 เร่ือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกจ่ายเงินตอบ
แทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2559 
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ค่าเช่าบา้น จ านวน 24,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบา้นใหก้บัพนกังานเทศบาลของส านกั
ปลดัเทศบาล ท่ีมีสิทธิไดรั้บ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
และระเบียบของทางราชการท่ีเก่ียวขอ้ง 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็นฐาน
อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ  ดงัน้ี  
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยค่าเช่าบา้นของขา้ราชการ
ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2548 และแกไ้ขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2559 
2)หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 5862  
ลงวนัท่ี 12 ตุลาคม 2559 เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละวธีิการเก่ียวกบั
การเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบา้นของขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน 

      

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรขา้ราชการ/พนกังาน/ลูกจา้งประจ า จ านวน 33,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรใหก้บัพนกังานเทศบาล
และลูกจา้งประจ า ของส านกัปลดัเทศบาล ท่ีมีสิทธิไดรั้บตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยและระเบียบของทางราชการท่ี
เก่ียวขอ้ง 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็นฐาน
อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ  ดงัน้ี 
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงินสวสัดิการเก่ียวกบั
การศึกษาบุตรขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2563 
2)ระเบียบกระทรวงการคลงั วา่ดว้ยการเบิกจ่ายเงินสวสัดิการ
เก่ียวกบัการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560  
3)ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวสัดิการเก่ียวกบัการศึกษา
บุตร พ.ศ. 2523 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมถึง ฉบบัท่ี 7 พ.ศ. 2554 
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ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท 

   
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอ่ืน ๆ 

      

    01. โครงการ/กิจกรรม : ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 10,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการของส านกั
ปลดัเทศบาล ในราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัร  เช่น ค่า
เบ้ียเล้ียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพกั ค่าบริการจอดรถ ณ ท่า
อากาศยาน ค่าผา่นทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการ
เดินทางไปราชการของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2555 และแกไ้ข
เพิ่มเติมถึง(ฉบบัท่ี3) พ.ศ.2559 

      

    02.โครงการ/กิจกรรม : ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ านวน 10,000 บาท 

      

  

 เพื่อจ่ายเป็นลงทะเบียนในการฝึกอบรม 
        - เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็น
ฐานอ านาจใน การน ามาตั้งงบประมาณ ดงัน้ี 
            1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการ
ฝึกอบรมของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2557             
2)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมาก
ท่ี มท 0808.2/ว 1095     ลงวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
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ค่าวสัดุ รวม 15,000 บาท 
   วสัดุส านกังาน จ านวน 10,000 บาท 

      

  

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัหาวสัดุส านกังานต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นตอ้งใชใ้น
กิจการของงานสถิติและวชิาการส านกัปลดัเทศบาล ซ่ึงโดย
สภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายกุารใชง้าน  ไม่ยืน
นาน เม่ือใชแ้ลว้ยอ่มส้ินเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือไม่คง
สภาพเดิม หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลา อนั
สั้น เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา  ไม้
บรรทดั ยางลบ คลิป เป๊ก เขม็หมุด เทป พ ีว ีซี แบบใส กระดาษ
คาร์บอน กระดาษไข น ้ายาลบกระดาษ ลวดเยบ็
กระดาษ กาว แฟ้ม แบบพิมพ ์สมุดบญัชี สมุดประวติั
ขา้ราชการ ตะแกรงวางเอกสาร ชอลก์ ผา้ส าลี แปรงลบ
กระดาน ขาตั้ง (กระดานด า) ตรายาง ซอง ธงชาติ ส่ิงพิมพ ์ท่ีได้
จากการซ้ือหรือพิมพข์องใชใ้นการบรรจุหีบ
ห่อ น ้ามนั ไข ข้ีผึ้ง ฯลฯสภาพคงทนถาวร  เช่น  หนงัสือ  เคร่ือง
คิดเลขขนาดเล็ก เคร่ืองเจาะกระดาษขนาดเล็ก ท่ีเยบ็กระดาษ
ขนาดเล็ก  ไมบ้รรทดั  ท่ีเยบ็กระดาษขนาดเล็ก  ไมบ้รรทดั
เหล็ก กรรไกร  เกา้อ้ีพลาสติก  ตรายาง  ท่ีถูพื้น  ตะแกรงวาง
เอกสาร  เคร่ืองตดัโฟม  เคร่ืองตดักระดาษ เคร่ืองเยบ็
กระดาษ กุญแจ  ภาพเขียน แผนท่ี พระบรมฉายลกัษณ์ แปงปิด
ประกาศ  แผน่ป้ายช่ือส านกังาน หรือหน่วยงาน หรือแผนป้าย
ต่าง ๆ ท่ีใชใ้นส านกังาน มู่ล่ี,ม่านปรับแสง (ต่อผืน) พรม  
(ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูป
จ าลอง กระเป๋า  ตาชัง่ขนาดเล็ก ผา้ใบติดตั้งในส านกังาน ผา้ใบ
เตน้ทข์นาดใหญ่ ฯลฯ 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็นฐาน
อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ  ดงัน้ี  
1) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัท่ี 27 มิถุนายน 2559 
 เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจดัเป็นวสัดุและครุภณัฑ์
ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
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2) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536 ลง
วนัท่ี 19 มีนาคม 2561 เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละอตัราค่าใชจ่้าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีเบิกจ่ายใน
ลกัษณะ ค่าใชส้อย วสัดุ และค่าสาธารณูปโภค 

   วสัดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 5,000 บาท 

      

  

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัหาวสัดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นตอ้งใช้
ในกิจการของส านกัปลดัเทศบาล  ซ่ึงโดยสภาพคงทนและไม่
คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ การใชง้าน ไม่ยนืนาน เม่ือใช้
แลว้ยอ่มส้ินเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพ
เดิม หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอนัสั้น เช่น หวัพิมพ ์แถบ
พิมพ ์เคร่ืองอ่านและบนัทึกขอ้มูล ตลบัผงหมึกส าหรับ
เคร่ืองพิมพ ์เมนบอร์ด เมาส์ ปร้ินเตอร์ จอมอนิเตอร์ อุปกรณ์ท่ี
เก่ียวเน่ืองกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เมมโมร่ีชิป(RAM) แผน่หรือ
จานบนัทึกขอ้มูล เทปบนัทึกขอ้มูล แผน่กรองแสง กระดาษ
ต่อเน่ือง สายเคเบิล แผน่แป้นอกัษรหรือแป้นพิมพ ์เคร่ือง
กระจายสัญญาณ โปรแกรม แผน่วงจรอีเลคทรอนิกส์   แผน่
หรือจานบนัทึกขอ้มูลฯลฯ รวมถึงค่าใชจ่้ายท่ีตอ้งช าระพร้อม
กนั เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นตน้ 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็นฐาน
อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ  ดงัน้ี  
1) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน  
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัท่ี 27 มิถุนายน 2559 
 เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจดัเป็นวสัดุและครุภณัฑ์
ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
2) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536  
ลงวนัท่ี 19 มีนาคม 2561 เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละอตัราค่าใชจ่้าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีเบิกจ่ายใน
ลกัษณะค่าใชส้อย วสัดุ และค่าสาธารณูปโภค 
3) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444  
ลงวนัท่ี 24 มกราคม 2561 เร่ือง การก าหนดหลกัเกณฑก์ารเขียน
รายละเอียดค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 งานบริหารทั่วไปเกีย่วกบัการรักษาความสงบภายใน รวม 1,478,120 บาท 

  งบบุคลากร รวม 1,185,120 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,185,120 บาท 
   เงินเดือนขา้ราชการ หรือพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน จ านวน 357,720 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีใหแ้ก่
พนกังานเทศบาลต าแหน่ง เจา้พนกังานป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภยั ต าแหน่งและอตัราปรากฏตามแผนอตัราก าลงัสาม
ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566) และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบนั โดยค านวณตั้งจ่ายไว ้จ านวน 12 เดือน  
- เป็นไปตามพระราชบญัญติั หนงัสือสั่งการ ดงัน้ี 
1) เป็นไปตามพระราชบญัญติัระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542     
2) หนงัสือส านกังาน กจ.กท.และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว
138 ลงวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2558 เร่ืองซกัซอ้มแนวทางการค านวณ
ภาระค่าใชจ่้ายดา้นการบริหารงานบุคคลขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน 

      

   ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง จ านวน 815,400 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนหรือ
ค่าตอบแทน พิเศษ พนกังานจา้งตามภารกิจและพนกังานจา้ง
ทัว่ไปท่ีปฏิบติังานของงาน ป้องกนัและบรรเทา 
สาธารณภยั ไดแ้ก่ 
    - ผูช่้วยพนกังานดบัเพลิง  
    - พนกังานดบัเพลิง  
    - พนกังานวทิย ุ 
    - พนกังานขบัรถยนต ์  
    - คนงานทัว่ไปปฏิบติัหนา้ท่ีพนกังานขบัรถยนต ์ 
  ต าแหน่งและอตัราปรากฏตามแผนอตัราก าลงัสาม
ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566) และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบนั โดยค านวณตั้งจ่ายไว ้จ านวน 12 เดือน  
- เป็นไปตามพระราชบญัญติั หนงัสือสั่งการ ดงัน้ี 
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1) เป็นไปตามพระราชบญัญติัระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542     
2) หนงัสือส านกังาน กจ.กท.และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว
138 ลงวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2558 เร่ืองซกัซอ้มแนวทางการค านวณ
ภาระค่าใชจ่้ายดา้นการบริหารงานบุคคลขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน 

   เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนกังานจา้ง จ านวน 12,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ใหแ้ก่พนกังานจา้งทัว่ไปส านกั
ปลดัเทศบาล ท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินเพิ่มการครองชีพชัว่คราวตาม
สิทธิ ต าแหน่งและอตัราปรากฏตามแผนอตัราก าลงัสาม
ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566) และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบนั โดยค านวณตั้งจ่ายไว ้จ านวน 12 เดือน  
- เป็นไปตามพระราชบญัญติั หนงัสือสั่งการ ดงัน้ี 
1) เป็นไปตามพระราชบญัญติัระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542     
2) หนงัสือส านกังาน กจ.กท.และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว
138 ลงวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2558 เร่ืองซกัซอ้มแนวทางการค านวณ
ภาระค่าใชจ่้ายดา้นการบริหารงานบุคคลขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน 

      

  งบด าเนินงาน รวม 293,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 96,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน 

จ านวน 50,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการชดเชยการงานท่ีเสียไปใหแ้ก่
อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนในการปฏิบติัหนา้ท่ีงาน
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัหรือการรักษาความสงบ
เรียบร้อยตามกฎหมาย ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็นฐาน
อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ  ดงัน้ี  
1)พระราชบญัญติัเทศบาลพ.ศ. 2496 และแกไ้ขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบบัท่ี 13)  พ.ศ. 2552      
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2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกค่าใชจ่้ายใหแ้ก่
อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2560 
3)หนงัสือกระทรวมมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/
ว 7271 ลงวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2560 

   ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบติังานอกเวลาราชการ
ใหก้บัพนกังานเทศบาล ลูกจา้งประจ า  พนกังานจา้งตาม
ภารกิจ และพนกังานจา้งทัว่ไป ของงานป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภยั  ส านกัปลดัเทศบาล 
   -เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็นฐาน
อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ  ดงัน้ี  
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบติังานอกเวลาราชการขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2559 
2)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
มาก ท่ี มท 0808.2/ว 2409 ลงวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2559 
 เร่ือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการขอององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2559   

      

   ค่าเช่าบา้น จ านวน 36,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบา้นใหก้บัพนกังาน งานป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภยั ส านกัปลดัเทศบาล ท่ีมีสิทธิไดรั้บ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยและระเบียบของทางราชการท่ีเก่ียวขอ้ง 
  -เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็นฐาน
อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ  ดงัน้ี  
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยค่าเช่าบา้นของ
ขา้ราชการ ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2548 และแกไ้ขเพิ่มเติมถึง(ฉบบั
ท่ี 3) พ.ศ. 2559      
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ค่าใช้สอย รวม 167,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ       

    
01.กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการโฆษณาและเผยแพร่โครงการ
หรือกิจกรรมของของงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสาร เพิ่ม
ประสิทธิภาพการโฆษณาและเผยแพร่โครงการ/กิจกรรม ของ
งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ใหมี้ ความหลากหลายและ
ทัว่ถึง ไดแ้ก่ ทาง วทิยกุระจายเสียง  
โทรทศัน์ โรงมหรสพ หรือส่ิงพิมพต่์าง ๆ เช่น ค่า
จดัท า  เอกสาร แผน่พบั จดหมาย ข่าววารสาร หรือ
รายงาน กิจการ ค่าจา้งเหมา  ปรับปรุงและพฒันาระบบเวบ็ไซต์
ของ เทศบาล และค่าจา้งเหมาโฆษณาและ  เผยแพร่ขอ้มูล
ข่าวสาร เก่ียวกบั ผลการด าเนินงานของเทศบาล ค่าจา้ง
เหมา  จดัท าป้าย  หรือการประชาสัมพนัธ์ ฯลฯ 
           -เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็น
ฐานอ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ  ดงัน้ี  
            1) พระราชบญัญติัเทศบาลพ.ศ. 2496 และแกไ้ขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบบัท่ี 13)  พ.ศ. 2552  
            2) พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 
        3) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ท่ี มท 0808.2/
ว 1095  ลงวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนก ประเภท รายรับ – รายจ่าย  
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององคก์ร  ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
           4) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/
ว 3523  ลงวนัท่ี 20 มิถุนายน 2559เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละอตัรา
ค่าใชจ่้ายในการ  ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีในลกัษณะค่าใชส้อย และค่าสาธารณูปโภค 
           5) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/
ว 7120  ลงวนัท่ี 9 ธนัวาคม 2559 เร่ือง หลกัเกณฑก์ารเบิกจ่าย 
เงินค่าจา้งเหมา บริการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
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02. กิจกรรม : การประกนัภยัรถยนตร์าชการ จ านวน 2,000 บาท 

      

  

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการประกนัภยัรถยนตแ์ละ
รถจกัรยานยนตร์าชการ  ไดแ้ก่ รถดบัเพลิง ป 9184  
ป 9185 รถยนต ์อปพร.บน 4793 รถบรรทุกน ้า    ผ 2480  และ
รถจกัรยานยนต ์ใชใ้นงานป้องกน้และบรรเทาสาธารณภยั 

      

   
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอ่ืน ๆ 

      

    01. โครงการ/กิจกรรม : ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 10,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการของส านกั
ปลดัเทศบาล ในราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัร เช่น ค่า
เบ้ียเล้ียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพกั ค่าบริการจอดรถ ณ ท่า
อากาศยาน ค่าผา่นทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2555 และแกไ้ขเพิ่มเติม 

      

    02.  โครงการ/กิจกรรม : ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ านวน 15,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นลงทะเบียนในการฝึกอบรม 
        - เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็น
ฐานอ านาจใน การน ามาตั้งงบประมาณ ดงัน้ี 
          1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการ
ฝึกอบรมของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2557 

      

    
03.  โครงการ : ป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปี
ใหม่ "7 วนัอนัตราย" 

จ านวน 60,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินการป้องกนัและลดอุบติัเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาลส าคญัตามโครงการป้องกนัและลด
อุบติัเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ “7 วนัอนัตราย” เช่น ค่า
ป้ายประชาสัมพนัธ์ ค่าเบ้ียเล้ียง  อปพร. ค่าวสัดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ รวมถึงค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการตั้งด่าน
เฝ้าระวงัและป้องกนัภยัต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนในพื้นท่ีในช่วง
เทศกาลปีใหม่ตามโครงการ ฯ  
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็นฐาน
อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ  ดงัน้ี  
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1)พระราชบญัญติัเทศบาลพ.ศ. 2496 และแกไ้ขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบบัท่ี 13)  พ.ศ. 25522)พระราชบญัญติัก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบิกจ่ายค่าใชจ่้ายใน
การจดังาน การจดัการแข่งขนักีฬาและการส่งนกักีฬาเขา้ร่วม
การแข่งขนักีฬาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559 
4)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0804.5/ว1634 ลงวนัท่ี 22 กนัยายน 2557   
5)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0810.4/ว661 ลงวนัท่ี 9 มีนาคม 2561 
6)หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/
ว 7120 ลงวนัท่ี 9 ธนัวาคม 2559 เร่ือง หลกัเกณฑก์ารเบิก
จ่ายเงินค่าจา้งเหมาบริการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) ยทุธศาสตร์
ท่ี 6 หนา้ 427 ล าดบัท่ี 3 

    
04.  โครงการ/กิจกรรม : ป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนในช่วง
เทศบาลสงกรานต ์ " 7 วนัอนัตราย" 

จ านวน 60,000 บาท 

      

  

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินการป้องกนัและลดอุบติัเหตุ
ทางถนน  ในช่วงเทศกาลส าคญัตามโครงการป้องกนัและลด
อุบติัเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต ์“7 วนั
อนัตราย” เช่น ค่าป้ายประชาสัมพนัธ์ 
ค่าเบ้ียเล้ียง อปพร. ค่าวสัดุอุปกรณ์ ฯลฯ รวมถึงค่าใชจ่้าย
อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการตั้งด่านเฝ้าระวงัและป้องกนัภยัต่าง ๆ ท่ี
อาจเกิดข้ึนในพื้นท่ีในช่วงเทศกาลสงกรานตต์ามโครงการ ฯ 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็นฐาน
อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ  ดงัน้ี  
1)พระราชบญัญติัเทศบาลพ.ศ. 2496 และแกไ้ขเพิ่มเติม 
2)พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 
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3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบิกจ่ายค่าใชจ่้ายใน
การจดังาน การจดัการแข่งขนักีฬาและการส่งนกักีฬาเขา้ร่วม
การแข่งขนักีฬาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559 

   ค่าวสัดุ        รวม 30,000 บาท 
   วสัดุส านกังาน จ านวน 10,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัหาวสัดุส านกังานต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นตอ้งใชใ้น
กิจการของส านกัปลดัเทศบาล ซ่ึงโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือ
ตามปกติมีอายกุารใชง้าน  ไม่ยนืนาน เม่ือใชแ้ลว้ยอ่ม
ส้ินเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพเดิม หรือเปล่ียน
สภาพไปในระยะเวลา อนัสั้น เช่น กระดาษ หมึก 
 ดินสอ ปากกา  ไมบ้รรทดั ยางลบ คลิป เป๊ก เขม็
หมุด เทป พ ีว ีซี แบบใส กระดาษคาร์บอน กระดาษไข น ้ ายาลบ
กระดาษ ลวดเยบ็กระดาษ กาว แฟ้ม แบบพิมพ ์สมุดบญัชี สมุด
ประวติัขา้ราชการ ตะแกรงวางเอกสาร ชอลก์ ผา้ส าลี แปรงลบ
กระดานขาตั้ง (กระดานด า) ตรายาง ซอง ธงชาติ ส่ิงพิมพ ์ท่ีได้
จากการซ้ือหรือพิมพข์องใชใ้นการบรรจุหีบ
ห่อ น ้ามนั ไข ข้ีผึ้ง ฯลฯ 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็นฐาน
อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ  ดงัน้ี  
1) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536  
ลงวนัท่ี 19 มีนาคม 2561 เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละอตัราค่าใชจ่้าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีเบิกจ่ายใน
ลกัษณะ ค่าใชส้อย วสัดุ และค่าสาธารณูปโภค 
1) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/
ว 3924 ลงวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2564 เร่ือง ซกัซอ้มแนวทางการ
จดัท างบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เฉพาะ
เทศบาลต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล) 
2) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444  
ลงวนัท่ี 24 มกราคม 2561 เร่ือง การก าหนดหลกัเกณฑก์ารเขียน
รายละเอียดค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน 

      



176 
 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
   

3)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมาก
ท่ี มท 0808.2/ว 1095     ลงวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) ยทุธศาสตร์
ท่ี 6 หนา้ 428 ล าดบัท่ี 3 

   วสัดุงานบา้นงานครัว จ านวน 10,000 บาท 

      

  

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัหสัดุงานบา้นงานครัวต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นตอ้งใช่
ในกิจการของส านกัปลดัหลดัเทศบาล ซ้ึงโดยสภาพไม่คงทน
ถาวร หรือตามปกติมีอายกุารใชง้านไม่ยนืนาน เม่ือใชแ้ลว้ยอ่ม
ส้ินเปลือง หมดไป แปรสภาพ ไมก้วาด เข่ง ผา้ปู
โตะ๊ ถว้ย ชาม ชอ้น ส้อม แกว้น ้า จานรอง น ้ายาลา้ง
หอ้งน ้า น ้ายาลา้ง จาน มุง้ ผา้ปูท่ีนอน ปลอกหมอน หมอน ผา้
ห่ม กระจกเงา น ้าจืดท่ีซ้ือจากเอกชน ฯลฯ รวมถึงค่าใชจ่้ายท่ี
ตอ้งช าระพร้อมกนั เช่น ค่าขนส่ง  ค่าติดตั้ง เป็นตน้ 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็นฐาน
อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ  ดงัน้ี  
1) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536  
ลงวนัท่ี 19 มีนาคม 2561 เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละอตัราค่าใชจ่้าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีเบิกจ่ายใน
ลกัษณะ ค่าใชส้อย วสัดุ และค่าสาธารณูปโภค 
1) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/
ว 3924 ลงวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2564 เร่ือง ซกัซอ้มแนวทางการ
จดัท างบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เฉพาะ
เทศบาลต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล) 
2) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444  
ลงวนัท่ี 24 มกราคม 2561 เร่ือง การก าหนดหลกัเกณฑก์ารเขียน
รายละเอียดค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน 
3)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมาก
ท่ี มท 0808.2/ว 1095     ลงวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
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 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

   วสัดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 10,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัหาวสัดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นตอ้งใชใ้น
กิจการของส านกัปลดัเทศบาล  ซ่ึงโดยสภาพไม่คงทน
ถาวร หรือตามปกติมีอาย ุการใชง้าน ไม่ยนืนาน เม่ือใชแ้ลว้ยอ่ม
ส้ินเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพเดิม หรือเปล่ียน
สภาพไปในระยะเวลาอนัสั้น เช่น หวัพิมพ ์แถบพิมพ ์เคร่ือง
อ่านและบนัทึกขอ้มูล ตลบัผงหมึกส าหรับ
เคร่ืองพิมพ ์เมนบอร์ด เมาส์ ปร้ินเตอร์ จอมอนิเตอร์ อุปกรณ์ท่ี
เก่ียวเน่ืองกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เมมโมร่ีชิป(RAM) แผน่หรือ
จานบนัทึกขอ้มูล เทปบนัทึกขอ้มูล แผน่กรองแสง กระดาษ
ต่อเน่ือง สายเคเบิล แผน่แป้นอกัษรหรือแป้นพิมพ ์เคร่ือง
กระจายสัญญาณ โปรแกรม แผน่วงจรอีเลคทรอ
นิกส์ ฯลฯ รวมถึงค่าใชจ่้ายท่ีตอ้งช าระพร้อมกนั เช่น  
ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นตน้ 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็นฐาน
อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ  ดงัน้ี  
1) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536  
ลงวนัท่ี 19 มีนาคม 2561 เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละอตัราค่าใชจ่้าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีเบิกจ่ายใน
ลกัษณะ ค่าใชส้อย วสัดุ และค่าสาธารณูปโภค 
1) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/
ว 3924 ลงวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2564 เร่ือง ซกัซอ้มแนวทางการ
จดัท างบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เฉพาะ
เทศบาลต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล) 
2) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444  
ลงวนัท่ี 24 มกราคม 2561 เร่ือง การก าหนดหลกัเกณฑก์ารเขียน
รายละเอียดค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน 
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3)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมาก
ท่ี มท 0808.2/ว 1095  ลงวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
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 งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย รวม 1,590,600 บาท 
  งบบุคลากร รวม 610,800 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 610,800 บาท 
   เงินเดือนขา้ราชการ หรือพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน จ านวน 490,800 บาท 

      

  

 -เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีใหแ้ก่
พนกังานเทศบาลต าแหน่ง เจา้พนกังานป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภยัต าแหน่งและอตัราปรากฏตามแผนอตัราก าลงัสาม
ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566) และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบนั โดยค านวณตั้งจ่ายไว ้จ านวน 12 เดือน  
- เป็นไปตามพระราชบญัญติั หนงัสือสั่งการ ดงัน้ี 
1) เป็นไปตามพระราชบญัญติัระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542     
2) หนงัสือส านกังาน กจ.กท.และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว
138 ลงวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2558 เร่ืองซกัซอ้มแนวทางการค านวณ
ภาระค่าใชจ่้ายดา้นการบริหารงานบุคคลขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน 

      

   ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง จ านวน 108,000 บาท 

      

  

  -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนหรือ
ค่าตอบแทน พิเศษ พนกังานจา้งตามภารกิจและพนกังานจา้ง
ทัว่ไปท่ีปฏิบติังานของงาน ป้องกนัและบรรเทา                  
สาธารณภยั  ไดแ้ก่ 
     - คนงานทัว่ไปปฏิบติัหนา้ท่ีพนกังานขบัรถยนต ์
ต าแหน่งและอตัราปรากฏตามแผนอตัราก าลงัสาม
ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566) และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบนั โดยค านวณตั้งจ่ายไว ้จ านวน 12 เดือน  
- เป็นไปตามพระราชบญัญติั หนงัสือสั่งการ ดงัน้ี 
1) เป็นไปตามพระราชบญัญติัระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542     
2) หนงัสือส านกังาน กจ.กท.และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว
138 ลงวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2558 เร่ืองซกัซอ้มแนวทางการค านวณ
ภาระค่าใชจ่้ายดา้นการบริหารงานบุคคลขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน 
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   เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนกังานจา้ง จ านวน 12,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ใหแ้ก่พนกังานจา้งงานป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั ส านกัปลดัเทศบาล ท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินเพิ่ม
การครองชีพชัว่คราวตามสิทธิ ไดแ้ก่   คนงานทัว่ไปปฏิบติั
หนา้ท่ีพนกังานขบัรถยนต ์ 
ต าแหน่งและอตัราปรากฏตามแผนอตัราก าลงัสาม
ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566) และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบนั โดยค านวณตั้งจ่ายไว ้จ านวน 12 เดือน  
- เป็นไปตามพระราชบญัญติั หนงัสือสั่งการ ดงัน้ี 
1) เป็นไปตามพระราชบญัญติัระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542     
2) หนงัสือส านกังาน กจ.กท.และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว
138 ลงวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2558 เร่ืองซกัซอ้มแนวทางการค านวณ
ภาระค่าใชจ่้ายดา้นการบริหารงานบุคคลขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน 

      

  งบด าเนินงาน รวม 479,800 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 36,000 บาท 
   ค่าเช่าบา้น จ านวน 36,000 บาท 

      

  

  -เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบา้นใหก้บัพนกังาน งานป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั ส านกัปลดัเทศบาล ท่ีมีสิทธิไดรั้บ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยและระเบียบของทางราชการท่ี
เก่ียวขอ้ง 
  -เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็นฐาน
อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ  ดงัน้ี  
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยค่าเช่าบา้นของ
ขา้ราชการ ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2548 และแกไ้ขเพิ่มเติมถึง(ฉบบั
ท่ี 3) พ.ศ. 2559 
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ค่าใช้สอย รวม 248,800 บาท 

   
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอ่ืน ๆ 

      

    01.  โครงการ/กิจกรรม : ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 10,000 บาท 

      

  

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการของส านกั
ปลดัเทศบาล ในราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัร  เช่น  
ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพกั ค่าบริการจอดรถ ณ  
ท่าอากาศยาน ค่าผา่นทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการ
เดินทางไปราชการของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2555 และแกไ้ข
เพิ่มเติมถึง(ฉบบัท่ี3) พ.ศ.2559 

      

    02.  โครงการ/กิจกรรม : ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ านวน 10,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นลงทะเบียนในการฝึกอบรม 
- เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็นฐาน
อ านาจใน การน ามาตั้งงบประมาณ ดงัน้ี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรม
ของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2557 

      

    
03.  โครงการ/กิจกรรม : ฝึกอบรมชุดปฏิบติัการจิตอาสาภยัพิบติั
ประจ าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

จ านวน 38,800 บาท 

    04.  โครงการ/กิจกรรม : ฝึกอบรม อปพร. เน่ืองในวนั อปพร. จ านวน 30,000 บาท 

      

  

   -เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการฝึกอบรม อปพร. เน่ืองใน
วนั อปพร.ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย เช่น ค่าป้าย
ประชาสัมพนัธ์ ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม ฯลฯ รวมถึงค่าใชจ่้าย
อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งตามโครงการ ฯ 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็นฐาน
อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ  ดงัน้ี  
1)พระราชบญัญติัเทศบาลพ.ศ. 2496 และแกไ้ขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบบัท่ี 13)  พ.ศ. 2552 
2)พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 
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3)ระเบียบคณะกรรมการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
แห่งชาติวา่ดว้ย ค่าใชจ่้ายของอาสาสมคัรในการป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั พ.ศ. 2560  
4)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบิกค่าใชจ่้ายให้แก่
อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2560 
5)หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/
ว 7271 ลงวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2560 เร่ือง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบิกค่าใชจ่้ายใหแ้ก่อาสาสมคัร
ป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนขององคก์รปกครอง
ส่วน ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2560 
6)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรม
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2557 
7)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 440 ลงวนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ 2563     
8)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยกิจการอาสมคัรป้องภยัฝ่าย
พลเรือน พ.ศ. 2553                                     
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 
(พ.ศ.2561-2565) ยทุธศาสตร์ท่ี 6 หนา้ 439  ล าดบัท่ี 12 

    
05. โครงการ/กิจกรรม : /ฝึกอบรมการป้องกนัและระงบัอคัคีภยัใน
ชุมชนและสถานศึกษา 

จ านวน 30,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการฝึกอบรมการป้องกนัและ
ระงบัอคัคีภยัในชุมชนและสถานศึกษา ของเทศบาลต าบลนาจะ
หลวย เช่น ค่าป้ายประชาสัมพนัธ์ ค่าอาหาร ค่า
เคร่ืองด่ืม ฯลฯ รวมถึงค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งตามโครงการ ฯ 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็นฐาน
อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ  ดงัน้ี  
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรม
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2557 
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2) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0810.6/ว3188 ลง
วนัท่ี 28 พฤษภาคม 2562 
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 
(พ.ศ.2561-2565) ยทุธศาสตร์ท่ี 6 หนา้ 429 ล าดบัท่ี 5  

    
06.โครงการ/กิจกรรม : ฝึกอบรมและฝึกซอ้มแผนปฏิบติัการตาม
แผนป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

จ านวน 50,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการ ฝึกอบรมและฝึกซอ้ม
แผนปฏิบติัการตามแผนป้องกนัและบรรเทาสาธารณ
ภยั  เช่น ค่าป้ายประชาสัมพนัธ์ ค่าอาหาร ค่า
เคร่ืองด่ืม ฯลฯ รวมถึงค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งตามโครงการ ฯ 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็นฐาน
อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ  ดงัน้ี  
1)พระราชบญัญติัเทศบาลพ.ศ. 2496 และแกไ้ขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบบัท่ี 13)  พ.ศ. 2552 
2)พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 
3)ระเบียบคณะกรรมการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
แห่งชาติวา่ดว้ย ค่าใชจ่้ายของอาสาสมคัรในการป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั พ.ศ. 2560  
4)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบิกค่าใชจ่้ายให้แก่
อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2560 
5)หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/
ว 7271 ลงวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2560 เร่ือง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบิกค่าใชจ่้ายใหแ้ก่อาสาสมคัร
ป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2560 
6)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรม
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2557 
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 
(พ.ศ.2561-2565) ยทุธศาสตร์ท่ี 6 หนา้ 430   
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07. โครงการ/กิจกรรม : ฝึกอบรมและฝึกซอ้มแผนช่วยเหลือ
ผูป้ระสบภยัร่วมกบัหน่วยงานอ่ืน 

จ านวน 30,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการ ฝึกอบรมและฝึกซอ้มแผน
ช่วยเหลือผูป้ระสบภยัร่วมกบัหน่วยงานอ่ืน   เช่น ค่าป้าย
ประชาสัมพนัธ์ ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม ฯลฯ รวมถึงค่าใชจ่้าย
อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งตามโครงการ ฯ 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็นฐาน
อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ  ดงัน้ี  
1)พระราชบญัญติัเทศบาลพ.ศ. 2496 และแกไ้ขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบบัท่ี 13)  พ.ศ. 2552 
2)พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 
3)ระเบียบคณะกรรมการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
แห่งชาติวา่ดว้ย ค่าใชจ่้ายของอาสาสมคัรในการป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั พ.ศ. 2560  
4)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบิกค่าใชจ่้ายให้แก่
อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2560 
5)หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/
ว 7271 ลงวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2560 เร่ือง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบิกค่าใชจ่้ายใหแ้ก่อาสาสมคัร
ป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2560 
6)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรม
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2557 
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 
(พ.ศ.2561-2565) ยทุธศาสตร์ท่ี 6 หนา้ 435   
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ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภณัฑต่์าง ๆ ทรัพยสิ์น  
ต่าง ๆท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบของส านกัปลดัเทศบาล เพื่อใหส้ามารถ
ใชง้านไดต้ามปกติ เช่น โตะ๊ท างาน เกา้อ้ีท างาน  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
เคร่ืองปร้ินเตอร์ เคร่ืองเสียงรถยนต ์เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองป่ันไฟ 
เคร่ืองโทรศพัท ์เคร่ืองโทรสาร รถดบัเพลิง ป 9184 ป 9185 รถยนต ์
อปพร.บน 4793 รถบรรทุกน ้ า ผ 2480  เติมน ้ายาดบัเพลิง ถงัดบัเพลิง 
รถดบัเพลิงเอนกประสงค(์คนัเล็ก รุ่น SUPER-V620) กลอ้งวงจรปิด
(CCTV) ฯลฯ 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็นฐานอ านาจ
ในการน ามาตั้งงบประมาณ  ดงัน้ี  
1) พระราชบญัญติัเทศบาลพ.ศ. 2496 และแกไ้ขเพิ่มเติมถึง  
(ฉบบัท่ี 13)  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 
3) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมากท่ี มท 0808.2/ว 
1657 ลงวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
4) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3523 ลง
วนัท่ี 20 มิถุนายน 2559 เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละอตัราค่าใชจ่้ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลกัษณะค่าใช้
สอย วสัดุและค่าสาธารณูปโภค 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

จ านวน 50,000 บาท 
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   ค่าวสัดุ รวม 195,000 บาท 
   วสัดุส านกังาน จ านวน 10,000 บาท 

      

  

 เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัหาวสัดุส านกังานต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นตอ้งใชใ้น
กิจการของส านกัปลดัเทศบาล ซ่ึงโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือ
ตามปกติมีอายกุารใชง้าน  ไม่ยนืนาน เม่ือใชแ้ลว้ยอ่ม
ส้ินเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพเดิม หรือเปล่ียน
สภาพไปในระยะเวลา อนัสั้น เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ 
 ปากกา  ไมบ้รรทดั ยางลบ คลิป เป๊ก เขม็หมุด เทป พ ีว ีซี แบบ
ใส กระดาษคาร์บอน กระดาษไข น ้ายาลบกระดาษ ลวดเยบ็
กระดาษ กาว แฟ้ม แบบพิมพ ์สมุดบญัชี สมุดประวติั
ขา้ราชการ ตะแกรงวางเอกสาร ชอลก์ ผา้ส าลี แปรงลบกระดาน
ขาตั้ง (กระดานด า) ตรายาง ซอง ธงชาติ ส่ิงพิมพ ์ท่ีไดจ้ากการ
ซ้ือหรือพิมพข์องใชใ้นการบรรจุหีบห่อ น ้ามนั ไข ข้ีผึ้ง ฯลฯ 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็นฐาน
อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ  ดงัน้ี  
1) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536  
ลงวนัท่ี 19 มีนาคม 2561 เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละอตัราค่าใชจ่้าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีเบิกจ่ายใน
ลกัษณะ ค่าใชส้อย วสัดุ และค่าสาธารณูปโภค 
1) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/
ว 3924 ลงวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2564 เร่ือง ซกัซอ้มแนวทางการ
จดัท างบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เฉพาะ
เทศบาลต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล) 
2) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444  
ลงวนัท่ี 24 มกราคม 2561 เร่ือง การก าหนดหลกัเกณฑก์ารเขียน
รายละเอียดค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน 
3)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมาก
ท่ี มท 0808.2/ว 1095     ลงวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
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   วสัดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 15,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัหาวสัดุยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ ท่ี
จ  าเป็นตอ้งใชใ้น กิจการของงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณ
ภยั  ซ่ึงโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายกุารใชง้าน
ไม่ยนืนาน เม่ือใชแ้ลว้ยอ่มส้ินเปลือง หมดไป แปร
สภาพ หรือไม่คงสภาพเดิม หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลา
อนัสั้น เช่น แบตเตอร่ี ยางนอก ยางใน  สายไมล ์ เพลา ตลบั
ลูกปืน  น ้ามนัเบรก  หวัเทียน  ไขควง  นอตและ สกรู  กระจก
มองหนา้รถยนต ์หมอ้น ้ารถยนต ์ กนัชน  เบาะ  ฟิลม์กรอง
แสง เขม็ขดันิรภยั  แม่แรง  กุญแจปากตาย กุญแจเล่ือน คีม
ล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลชั  กระจกโคง้มน ล็อค
พวงมาลยั สัญญาณไฟกระพริบ  สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวย
จราจร แผงกั้นจราจร ฯลฯ หรือท่ีจ าเป็นตอ้งใชส้ าหรับ
รถยนต ์และรถจกัรยานยนตท่ี์ใชใ้นส่วนราชการหรือท่ีอยูใ่น
ความรับผดิชอบของงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
ไดแ้ก่ รถ ผ 2480 รถดบัเพลิง ป 9184  
ป 9185 รถยนต ์อปพร.บน 4793 รถดบัเพลิงเอนกประสงค ์
(คนัเล็ก รุ่น SUPER-V620) ฯลฯ  รวมถึงค่าใชจ่้ายท่ีตอ้งช าระ
พร้อมกนั เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นตน้ 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็นฐาน
อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ  ดงัน้ี  
1) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536  
ลงวนัท่ี 19 มีนาคม 2561 เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละอตัราค่าใชจ่้าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีเบิกจ่ายใน
ลกัษณะ ค่าใชส้อย วสัดุ และค่าสาธารณูปโภค 
1) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/
ว 3924 ลงวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2564 เร่ือง ซกัซอ้มแนวทางการ
จดัท างบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
(เฉพาะเทศบาลต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล) 
2) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444  
ลงวนัท่ี 24 มกราคม 2561 เร่ือง การก าหนดหลกัเกณฑก์ารเขียน
รายละเอียดค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายขององคก์รปกครอง
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ส่วนทอ้งถ่ิน 
3)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมาก
ท่ี มท 0808.2/ว 1095     ลงวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

   วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 100,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัหาวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน
ของ รถดบัเพลิง ป 9184 ป 9185รถบรรทุก
น ้า ผ 2480 รถยนต ์อปพร.บน 4793 รถดบัเพลิงเอนกประสงค์
(คนัเล็ก รุ่น SUPER-V620) ฯลฯ เช่น น ้ามนัดีเซล น ้ามนั
เบนซิน น ้ามนัเคร่ือง น ้ามนัจาระบี ฯลฯ เป็นตน้ หรือวสัดุ
เช้ือเพลิงและหล่อล่ืนอ่ืน ๆ ท่ีจ  าเป็นตอ้งใชใ้นกิจการของงาน
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั เช่น น ้ามนัก๊าด น ้ามนัเตา แก๊ส
หุงตม้ ถ่าน ก๊าส ฯลฯ 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็นฐาน
อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ  ดงัน้ี  
1) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536  
ลงวนัท่ี 19 มีนาคม 2561 เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละอตัราค่าใชจ่้าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีเบิกจ่ายใน
ลกัษณะ ค่าใชส้อย วสัดุ และค่าสาธารณูปโภค 
1) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/
ว 3924 ลงวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2564 เร่ือง ซกัซอ้มแนวทางการ
จดัท างบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เฉพาะ
เทศบาลต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล) 
2) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444  
ลงวนัท่ี 24 มกราคม 2561 เร่ือง การก าหนดหลกัเกณฑก์ารเขียน
รายละเอียดค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน 
3)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมาก
ท่ี มท 0808.2/ว 1095  ลงวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2564 

      



189 
 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
   

 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

   วสัดุเคร่ืองแต่งกาย จ านวน 30,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัหาวสัดุเคร่ืองแต่งกายต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นตอ้งใช้
ในกิจการของงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  หรือเพื่อจ่าย
เป็นค่าตดัชุด อปพร. ครบชุด ส าหรับสมาชิกอาสาสมคัรป้องกนั
ภยั ฝ่ายพลเรือน(อปพร.) สังกดัเทศบาลต าบลนาจะหลวย ท่ีผา่น
การคดัเลือก ซ่ึงโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายกุาร
ใชง้านไม่ยนืนาน เม่ือใชแ้ลว้ยอ่มส้ินเปลือง หมดไป แปร
สภาพ หรือไม่คงสภาพเดิม หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลา
อนัสั้น เช่น รองเทา้ ถุงมือดบัเพลิง รวมถึงค่าใชจ่้ายท่ีตอ้งช าระ
พร้อมกนั เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นตน้ ฯลฯ   
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็นฐาน
อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ  ดงัน้ี  
1)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัท่ี 27 มิถุนายน 2559  
เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจดัเป็นวสัดุและครุภณัฑ์
ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
2)หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536 ลง
วนัท่ี 19 มีนาคม 2561 เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละอตัราค่าใชจ่้าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีเบิกจ่ายใน
ลกัษณะค่าใชส้อย วสัดุ และค่าสาธารณูปโภค 
3)หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444  
ลงวนัท่ี 24 มกราคม 2561 เร่ือง การก าหนดหลกัเกณฑก์ารเขียน
รายละเอียดค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน 
4)หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากท่ี  มท 0808.2/
ว 3795  ลงวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2552 เร่ือง การตั้งงบประมาณ
และการเบิกจ่ายค่าตอบแทนและค่าวสัดุเคร่ืองแต่งกายของ
อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  
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วสัดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 20,000 บาท 

      

  

  -เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัหาวสัดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นตอ้งใช้
ในกิจการของส านกัปลดัเทศบาล  ซ่ึงโดยสภาพไม่คงทน
ถาวร หรือตามปกติมีอาย ุการใชง้าน ไม่ยนืนาน เม่ือใชแ้ลว้ยอ่ม
ส้ินเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพเดิม หรือเปล่ียน
สภาพไปในระยะเวลาอนัสั้น เช่น หวัพิมพ ์แถบพิมพ ์เคร่ือง
อ่านและบนัทึกขอ้มูล ตลบัผงหมึกส าหรับ
เคร่ืองพิมพ ์เมนบอร์ด เมาส์ ปร้ินเตอร์ จอมอนิเตอร์ อุปกรณ์ท่ี
เก่ียวเน่ืองกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เมมโมร่ีชิป(RAM) แผน่หรือ
จานบนัทึกขอ้มูล เทปบนัทึกขอ้มูล แผน่กรองแสง กระดาษ
ต่อเน่ือง สายเคเบิล แผน่แป้นอกัษรหรือแป้นพิมพ ์เคร่ือง
กระจายสัญญาณ โปรแกรม แผน่วงจรอีเลคทรอ
นิกส์ ฯลฯ รวมถึงค่าใชจ่้ายท่ีตอ้งช าระพร้อมกนั เช่น  
ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นตน้ 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็นฐาน
อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ  ดงัน้ี  
1) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536  
ลงวนัท่ี 19 มีนาคม 2561 เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละอตัราค่าใชจ่้าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีเบิกจ่ายใน
ลกัษณะ ค่าใชส้อย วสัดุ และค่าสาธารณูปโภค 
1) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/
ว 3924 ลงวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2564 เร่ือง ซกัซอ้มแนวทางการ
จดัท างบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
(เฉพาะเทศบาลต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล) 
2) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444  
ลงวนัท่ี 24 มกราคม 2561 เร่ือง การก าหนดหลกัเกณฑก์ารเขียน
รายละเอียดค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน 
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3)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมาก
ท่ี มท 0808.2/ว 1095     ลงวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

   วสัดุเคร่ืองดบัเพลิง จ านวน 20,000 บาท 

      

  

 -เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการค่าใชจ่้ายวสัดุเคร่ือง
ดบัเพลิง หรือเพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัหาวสัดุเคร่ือง
ดบัเพลิงต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นตอ้งใชใ้นกิจการของงานป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั ซ่ึงโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมี
อายกุารใชง้านไม่ยนืนาน เม่ือใชแ้ลว้ยอ่มส้ินเปลือง หมด
ไป แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพเดิม หรือเปล่ียนสภาพไป ใน
ระยะเวลาอนัสั้น เช่น หวัฉีดดบัเพลิง สายดบัเพลิง ท่อดูดน ้า ขอ้
ต่อ น ้ายาดบัเพลิง เคร่ืองดบัเพลิงหรือถงัดบัเพลิงเคมี ตะกร้า
หวายกรองผง ฯลฯ รวมถึงค่าใชจ่้ายท่ีตอ้งช าระพร้อม
กนั เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นตน้ 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็นฐาน
อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ  ดงัน้ี  
1) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมาก
ท่ี มท 0808.2/ว 1095     ลงวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
2) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536 ลง
วนัท่ี 19 มีนาคม 2561 เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละอตัราค่าใชจ่้าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีเบิกจ่ายใน
ลกัษณะค่าใชส้อย วสัดุ และค่าสาธารณูปโภค 
3) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444 ลง
วนัท่ี 24 มกราคม 2561 เร่ือง การก าหนดหลกัเกณฑก์ารเขียน
รายละเอียดค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน  
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งบลงทุน รวม 500,000 บาท 
   ค่าครุภัณฑ์ รวม 500,000 บาท 
   ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์       
    01. รายการ : ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑแ์ละทรัพยสิ์น จ านวน 500,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภณัฑ์
ต่าง ๆ ทรัพยสิ์นต่างๆท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบของส านกั
ปลดัเทศบาล เพื่อใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกติ เช่น โตะ๊
ท างาน เกา้อ้ีท างาน  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองปร้ินเตอร์  
เคร่ืองเสียงรถยนต ์เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองป่ัน
ไฟ เคร่ืองโทรศพัท ์เคร่ืองโทรสาร รถดบัเพลิง ป 9184 ป 9185 
รถยนต ์อปพร.บน 4793 รถบรรทุกน ้า ผ 2480  เติมน ้ายา
ดบัเพลิง ถงัดบัเพลิง รถดบัเพลิงเอนกประสงค์ 
(คนัเล็ก รุ่น SUPER-V620) กลอ้ง  
 วงจรปิด(CCTV)  ติดตั้งเคนไฮโดลิคพร้อมกระเชา้ พร้อม
อุปกรณ์ประกอบ  ติดตั้งชุดบงัคบัพวงมาลยั พร้อมอุปกรณ์
ประกอบ ฯลฯ 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็นฐาน
อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ  ดงัน้ี  
1) พระราชบญัญติัเทศบาลพ.ศ. 2496 และแกไ้ขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบบัท่ี 13)  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 
3) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมาก
ท่ี มท 0808.2/ว 1095     ลงวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
4) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/
ว 3523 ลงวนัท่ี 20 มิถุนายน 2559 เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละอตัรา
ค่าใชจ่้ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีในลกัษณะค่าใชส้อย วสัดุและค่าสาธารณูปโภค 
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แผนงานการศึกษา 
 งานบริหารทั่วไปเกีย่วกบัการศึกษา รวม 1,711,920 บาท 

  งบบุคลากร รวม 1,540,920 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,540,920 บาท 
   เงินเดือนขา้ราชการ หรือพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน จ านวน 1,138,920 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี
ใหแ้ก่ พนกังานเทศบาลท่ีปฏิบติังานของกองการศึกษา    
  -ผูอ้  านวยการกองการศึกษา  
  -นกัวชิาการศึกษา   
  -เจา้พนกังานธุรการ  
ต าแหน่งและอตัราปรากฏตามแผนอตัราก าลงัสาม
ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566) และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบนั โดยค านวณตั้งจ่ายไว ้จ านวน 12 เดือน  
- เป็นไปตามพระราชบญัญติั หนงัสือสั่งการ ดงัน้ี 
1) เป็นไปตามพระราชบญัญติัระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542    2) หนงัสือส านกังาน กจ.กท.และ ก.
อบต. ท่ี มท 0809.2/ว138 ลงวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2558  
เร่ืองซกัซอ้มแนวทางการค านวณภาระค่าใชจ่้ายดา้นการ
บริหารงานบุคคลขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

      

   เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

      

  

   เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของพนกังานเทศบาลท่ีควร
ไดรั้บตามระเบียบท่ีก าหนดต าแหน่ง ผูอ้  านวยการกอง
การศึกษา จ านวน 12 เดือน       
ต าแหน่งและอตัราปรากฏตามแผนอตัราก าลงัสาม
ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566) และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบนั โดยค านวณตั้งจ่ายไว ้จ านวน 12 เดือน  
- เป็นไปตามพระราชบญัญติั หนงัสือสั่งการ ดงัน้ี 
1) เป็นไปตามพระราชบญัญติัระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542    2) หนงัสือส านกังาน กจ.กท.และ ก.
อบต. ท่ี มท 0809.2/ว138 ลงวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2558  
เร่ืองซกัซอ้มแนวทางการค านวณภาระค่าใชจ่้ายดา้นการ
บริหารงานบุคคลขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
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   ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง จ านวน 324,000 บาท 

      

  

   เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนกังานจา้งและเงินปรับปรุง
ค่าตอบแทนหรือค่าตอบแทน      
พิเศษพนกังานจา้งทัว่ไปท่ีปฏิบติังานของกองการศึกษา           
ต าแหน่งและอตัราปรากฏตามแผนอตัราก าลงัสาม
ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566) และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบนั โดยค านวณตั้งจ่ายไว ้จ านวน 12 เดือน  
- เป็นไปตามพระราชบญัญติั หนงัสือสั่งการ ดงัน้ี 
1) เป็นไปตามพระราชบญัญติัระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542    2) หนงัสือส านกังาน กจ.กท.และ ก.
อบต. ท่ี มท 0809.2/ว138 ลงวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2558  
เร่ืองซกัซอ้มแนวทางการค านวณภาระค่าใชจ่้ายดา้นการ
บริหารงานบุคคลขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

      

   เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนกังานจา้ง จ านวน 36,000 บาท 

      

  

   เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ใหแ้ก่พนกังานจา้งของกอง
การศึกษาท่ีมีสิทธิ ไดรั้บเงินเพิ่มการครองชีพชัว่คราวตาม
สิทธิ พนกังานจา้งทัว่ไป 
ต าแหน่งและอตัราปรากฏตามแผนอตัราก าลงัสาม
ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566) และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบนั โดยค านวณตั้งจ่ายไว ้จ านวน 12 เดือน  
- เป็นไปตามพระราชบญัญติั หนงัสือสั่งการ ดงัน้ี 
1) เป็นไปตามพระราชบญัญติัระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542    2) หนงัสือส านกังาน กจ.กท.และ  
ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว138 ลงวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2558 เร่ือง
ซกัซอ้มแนวทางการค านวณภาระค่าใชจ่้ายดา้นการบริหารงาน
บุคคลขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
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งบด าเนินงาน รวม 171,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 41,000 บาท 
   ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท 

      

  

   เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ
พนกังานเทศบาล    ลูกจา้งประจ า พนกังานจา้งตามภารกิจ และ
พนกังานจา้งทัว่ไป ของกองการศึกษา     ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ 
    - เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็นฐาน
อ านาจในการน ามา ตั้งงบประมาณ ดงัน้ี       
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบิกจ่ายเงินตอบ
แทนการปฏิบติังานนอก เวลาราชการขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559       
    2) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
มาก ท่ี มท 0808.2/ว 2409   ลงวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2559  
เร่ือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบิกจ่าย      
เงินตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559      

      

   ค่าเช่าบา้น จ านวน 36,000 บาท 

      

  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบา้นใหก้บัพนกังานเทศบาลกองการศึกษา
ท่ีมีสิทธิไดรั้บ   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและระเบียบ
ของทางราชการท่ีเก่ียวขอ้ง       
    - เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็นฐาน
อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ ดงัน้ี      
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยค่าเช่าบา้นของ
ขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน    พ.ศ. 2548 และแกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบบั
ท่ี 3) พ.ศ.2559       
   2) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 5862 ลง
วนัท่ี 12 ตุลาคม 2559   เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละวธีิการเก่ียวกบัการ
เบิกจ่ายเงินค่าเช่าบา้นของขา้ราชการ ส่วนทอ้งถ่ิน      
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ค่าใช้สอย รวม 81,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ       
    01. กิจกรรม : การประกนัภยัรถราชการ จ านวน 1,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการประกนัภยัรถยนตแ์ละ
รถจกัรยานยนตร์าชการ ไดแ้ก่ นข 2878 กค 6216 และ
รถจกัรยานยนต ์คกธ 461 ฯลฯ  
-เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ 
ว 2633 ลงวนัท่ี 14 สิงหาคม 2552 เร่ือง ซกัซอ้มความเขา้ใจ
เก่ียวกบัการเบิกจ่ายค่าใชจ่้ายในการประกนัภยัรถราชการ 

      

   รายจ่ายเก่ียวกบัการรับรองและพิธีการ จ านวน 5,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการงบประมาณเพื่อ
รองรับการบริการประชาชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
1.ค่ารับรองในการตอ้นรับบุคคลหรือคณะบุคคลท่ีมาตรวจ
งาน นิเทศงานเยีย่มชมหรือศึกษาดูงาน และผูมี้ส่วนร่วมหรือ
เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงร่วมตอ้นรับบุคคลหรือ คณะบุคคล  โดย
จ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารวา่งพร้อมเคร่ืองด่ืมค่าของขวญั ค่า
พิมพเ์อกสาร ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการเล้ียงรับรองรวมทั้ง
ค่าบริการดว้ย และ ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีจ  าเป็นตอ้งจ่ายท่ีเก่ียวกบั
การรับรองการตอ้นรับบุคคล กลุ่มบุคคล หรือคณะบุคคล ท่ีมา
นิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยีย่มชม หรือทศันศึกษาดูงาน และ
เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงร่วมตอ้นรับบุคคลหรือคณะบุคคล ฯลฯ 
2.ค่าเล้ียงรับรองในการประชุมส าหรับผูม้าประชุม ผูเ้ขา้ร่วม
ประชุมและผูมี้ส่วนร่วมหรือเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงเขา้ร่วม
ประชุม ในการประชุมต่าง ๆ ในกิจการของเทศบาล ไดแ้ก่ 
- การประชุมราชการภายในหน่วยงานประจ าเดือน 
- การประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะท างาน
ต่าง ๆ ท่ีไดรั้บแต่งตั้งตามกฏหมาย  ระเบียบ  หนงัสือสั่งการระ
ทรวงมหาดไทย หรือค าสั่งขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
- การประชุมสภาทอ้งถ่ิน หรือคณะกรรมการท่ีสภาทอ้งถ่ิน
ตั้งข้ึน 
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-การประชุมประชาคมหมู่บา้นเพื่อบูรณาการจดัท าแผน
ชุมชน หรือเร่ืองอ่ืนท่ีกฎหมาย ระเบียบ หรือหนงัสือสั่งการท่ี
กระทรวงมหาดไทยก าหนด 
- การประชุมระหวา่งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินกบัองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
- การประชุมระหวา่งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินกบัส่วน
ราชการ หน่วยงานอ่ืนของรัฐหรือเอกชน 
-  การประชุมอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการเทศบาล ฯลฯ โดยจ่าย
เป็นค่าอาหาร ค่าอาหารวา่งพร้อมเคร่ืองด่ืมต่าง ๆ ค่าเคร่ืองใช้
ในการ เล้ียงรับรองและค่าบริการอ่ืน ๆ ท่ีจ  าเป็นเก่ียวขอ้งกบัการ
เล้ียงรับรองในการประชุม ฯลฯ เป็นเงิน 50,000 บาท  
-เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท  0808.4/
ว 2381 ลงวนัท่ี  28  กรกฎาคม  2548  เร่ือง  การตั้งงบประมาณ
และการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเล้ียงรับรองขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินตั้งไวไ้ม่เกินร้อยละ 1 ของรายไดจ้ริงใน
ปีงบประมาณท่ีล่วงมาโดยไม่รวม รายไดจ้ากเงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจ เงินกู ้เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินท่ีมีผูอุ้ทิศให้ รายไดจ้ริง
ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย ปี พ.ศ.
2563 จ านวน 57,027,682.57 บาท ตั้งจ่ายไดไ้ม่เกิน 
ร้อยละ 1 = 570,276.82  จึงตั้งไว ้5,000 บาท 
- หนงัสือท่ี มท 0808.2/ว 0766 ลงวนัท่ี  5  กุมกภา
พนัธ์  2563  เร่ือง  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิก
ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2562 
-เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0808.4/ 
ว 2381 ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม 2548  เร่ือง การตั้งงบประมาณ
และการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเล้ียงรับรองขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
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รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอ่ืน ๆ 

      

    01. โครงการ/กิจกรรม : ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 50,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการของส านกั
ปลดัเทศบาล ในราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัร  เช่น  
ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง  
ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพกั ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่า
ผา่นทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการ
เดินทางไปราชการของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2555 และแกไ้ข
เพิ่มเติมถึง(ฉบบัท่ี3) พ.ศ.2559 

      

    02.โครงการ/กิจกรรม :ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ านวน 20,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจ่ายค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม ของ
พนกังานเทศบาลต าบลสังกดักองการศึกษา เทศบาลต าบล 
นาจะหลวย        
   1)เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย ค่าใชจ่้ายใน
การฝึกอบรม และการเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ท่ีองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2557  
2)4)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมาก
ท่ี มท 0808.2/ว 1095     ลงวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน       

      

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 5,000 บาท 

      

  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงและซ่อมแซมครุภณัฑต่์างๆ ทรัพยสิ์น
ต่างๆ   เคร่ืองโทรศพัท ์เคร่ืองปรับอากาศ ทีว ี 
ตูเ้ยน็ เคร่ืองคอมพิวเตอร์   ทรัพยสิ์นใหส้ามารถใชง้านได้
ตามปกติ เช่นโตะ๊ท างาน เกา้อ้ีท างาน 
เคร่ืองโทรศพัท ์เคร่ืองปรับอากาศ ทีว ี 
ตูเ้ยน็ เคร่ืองคอมพิวเตอร์  เคร่ืองปร้ินเตอร์ ฯลฯ         
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 เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็นฐาน
อ านาจในการน ามา     ตั้งงบประมาณ ดงัน้ี        
     1) พระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ.2496 และแกไ้ขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบบัที 13) พ.ศ.2552         
     2)พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2542         
    3)หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/
ว 3749 ลงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 เร่ือง ซกัซอ้มแนวทาการ
จดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565  
ขอองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน         
    4) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/
ว 3523 ลงวนัท่ี 20 มิถุนายน 2559 เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละอตัรา
ค่าใชจ่้ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณ        

   ค่าวสัดุ รวม          48,000 บาท 
   วสัดุส านกังาน จ านวน 20,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัหาวสัดุส านกังานต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นตอ้งใชใ้น
กิจการของกองการศึกษา ซ่ึงโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือ
ตามปกติมีอายกุารใชง้าน  ไม่ยนืนาน เม่ือใชแ้ลว้ยอ่ม
ส้ินเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพเดิม หรือเปล่ียน
สภาพไปในระยะเวลา อนั
สั้น เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา  ไม้
บรรทดั ยางลบ คลิป เป๊ก เขม็หมุด เทป พ ีว ีซี แบบใส กระดาษ
คาร์บอน กระดาษไข น ้ายาลบกระดาษ ลวดเยบ็
กระดาษ กาว แฟ้ม แบบพิมพ ์สมุดบญัชี สมุดประวติั
ขา้ราชการ ตะแกรงวางเอกสาร ชอลก์ ผา้ส าลี แปรงลบ
กระดาน ขาตั้ง (กระดานด า) ตรายาง ซอง ธงชาติ ส่ิงพิมพ ์ 
ท่ีไดจ้ากการซ้ือหรือพิมพข์องใชใ้นการบรรจุหีบ
ห่อ น ้ามนั ไข ข้ีผึ้ง ฯลฯ สภาพคงทนถาวร  เช่น  หนงัสือ  เคร่ือง
คิดเลขขนาดเล็ก เคร่ืองเจาะกระดาษขนาดเล็ก ท่ีเยบ็กระดาษ
ขนาดเล็ก  ไมบ้รรทดั  ท่ี 
เยบ็กระดาษขนาดเล็ก  ไมบ้รรทดัเหล็ก กรรไกร  เกา้อ้ี
พลาสติก  ตรายาง  ท่ีถูพื้น  ตะแกรงวางเอกสาร  เคร่ือง
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ตดัโฟม  เคร่ืองตดักระดาษ เคร่ืองเยบ็
กระดาษ กุญแจ  ภาพเขียน แผนท่ี พระบรมฉายลกัษณ์ แปงปิด
ประกาศ  แผน่ป้ายช่ือส านกังาน หรือหน่วยงาน หรือแผนป้าย
ต่าง ๆ ท่ีใชใ้นส านกังาน มู่ล่ี,ม่านปรับแสง (ต่อผืน) พรม (ต่อ
ผนื) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูป
จ าลอง กระเป๋า  ตาชัง่ขนาดเล็ก ผา้ใบติดตั้งในส านกังาน ผา้ใบ
เตน็ทข์นาดใหญ่ ฯลฯ 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็นฐาน
อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ  ดงัน้ี  
1) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536  
ลงวนัท่ี 19 มีนาคม 2561 เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละอตัราค่าใชจ่้าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีเบิกจ่ายใน
ลกัษณะ ค่าใชส้อย วสัดุ และค่าสาธารณูปโภค 
1) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/
ว 3924 ลงวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2564 เร่ือง ซกัซอ้มแนวทางการ
จดัท างบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เฉพาะ
เทศบาลต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล) 
2) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444  
ลงวนัท่ี 24 มกราคม 2561 เร่ือง การก าหนดหลกัเกณฑก์ารเขียน
รายละเอียดค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน 
3)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมาก
ท่ี มท 0808.2/ว 1095  ลงวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

   วสัดุไฟฟ้าและวทิย ุ จ านวน 2,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัหาวสัดุไฟฟ้าและวทิยตุ่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นตอ้งใช้
ในกิจการของเทศบาลต าบลนาจะหลวย ซ่ึงโดยสภาพคงทน
และไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายกุารใชง้าน ไม่ยนื
นาน เม่ือใชแ้ลว้ยอ่มส้ินเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือไม่คง
สภาพเดิม  หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอนั
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สั้น เช่น หลอดไฟ ปลัก๊ไฟฟ้า โคมไฟฟ้า ฟิวส์ เทปพนั
สายไฟฟ้า สายไฟฟ้า  สวติซ์ไฟฟ้า  
หลอดไฟฟ้า เขม็ขดัรัดสายไฟฟ้า หลอดวทิยทุรานซิสเตอร์และ
ช้ินส่วนวทิย ุลูกถว้ยสายอากาศ รีซีสเตอร์ มูฟวิง่
คอยส์ คอนเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรก
เกอร์ ฯลฯ รวมถึงค่าใชจ่้ายท่ีตอ้งช าระพร้อมกนั เช่น ค่า
ขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง ไมโครโฟน  ขาตั้งไมโครโฟน  หวัแร้ง
ไฟฟ้า  เคร่ืองวดักระแสไฟฟ้า  เคร่ืองวดัแรงดนัไฟฟ้า  มาตร
ส าหรับตรวจวงจร  เคร่ืองประจุไฟ  โคมไฟ โทรโข่ง  ไม่ซกั
ฟิวส์ ไมคล์อยพร้อมเคร่ืองส่งสัญญาณ เป็นตน้ 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็นฐาน
อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ  ดงัน้ี  
1) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536  
ลงวนัท่ี 19 มีนาคม 2561 เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละอตัราค่าใชจ่้าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีเบิกจ่ายใน
ลกัษณะ ค่าใชส้อย วสัดุ และค่าสาธารณูปโภค 
1) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/
ว 3924 ลงวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2564 เร่ือง ซกัซอ้มแนวทางการ
จดัท างบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เฉพาะ
เทศบาลต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล) 
2) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444  
ลงวนัท่ี 24 มกราคม 2561 เร่ือง การก าหนดหลกัเกณฑก์ารเขียน
รายละเอียดค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน 
3)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมาก
ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
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วสัดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 1,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัหาวสัดุยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ ท่ี
จ  าเป็นตอ้งใชใ้นกิจการของกองการศึกษา  ซ่ึงโดยสภาพคงทน
และไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายกุารใชง้านไม่ยนื
นาน เม่ือใชแ้ลว้ยอ่มส้ินเปลือง หมดไป แปรสภาพ  หรือไม่คง
สภาพเดิม หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอนั
สั้น เช่น แบตเตอร่ี  ยางนอก  ยางใน  สายไมล ์ เพลา  ตลบั
ลูกปืน  น ้ามนัเบรก  หวัเทียน  ไขควง  นอตและสกรู  กระจก
มองหนา้รถยนต ์หมอ้น ้ารถยนต ์ กนัชน  ฟิลม์กรองแสง  เขม็
ขดันิรภยั แม่แรง  กุญแจปากตาย กุญแจเล่ือน คีมล็อค ล็อค
เกียร์ ล็อคคลชั  กระจกโคง้มน ล็อคพวงมาลยั สัญญาณไฟ
กระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน  กรวยจราจร  ไขควง  ประแจ  แม่
แรง  กุญแจปากตาย  กุญแจเล่ือน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อค
คลตัช ์ ล็อคพวงมาลยั ฯลฯ หรือท่ีจ าเป็นตอ้งใชส้ าหรับ
รถยนต ์และรถจกัรยานยนตท่ี์ใชใ้นส่วนราชการหรือท่ีอยูใ่น
ความดูแลของส านกัปลดัเทศบาล  
ไดแ้ก่ กค 6216 นข 2878 คกธ 461 ฯลฯ รวมถึงค่าใชจ่้าย 
ท่ีตอ้งช าระพร้อมกนั เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นตน้ 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็นฐาน
อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ  ดงัน้ี  
1) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536  
ลงวนัท่ี 19 มีนาคม 2561 เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละอตัราค่าใชจ่้าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีเบิกจ่ายใน
ลกัษณะ ค่าใชส้อย วสัดุ และค่าสาธารณูปโภค 
1) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/
ว 3924 ลงวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2564 เร่ือง ซกัซอ้มแนวทางการ
จดัท างบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เฉพาะ
เทศบาลต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล) 
2) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444  
ลงวนัท่ี 24 มกราคม 2561 เร่ือง การก าหนดหลกัเกณฑก์ารเขียน
รายละเอียดค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน 
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3)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมาก
ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2564                                                 
เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

   วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 10,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัหาวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน
ของ รถยนต ์จกัรยานยนต ์เคร่ืองป่ันไฟและ
อ่ืน ๆ ฯลฯ เช่น น ้ามนัดีเซล น ้ามนัเบนซิน น ้ามนัเคร่ือง น ้ ามนั
จาระบี ฯลฯ เป็นตน้ หรือวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนอ่ืน ๆ ท่ี
จ  าเป็นตอ้งใชใ้นกิจการของส านกั
ปลดัเทศบาล เช่น น ้ามนัก๊าด น ้ามนัเตา แก๊สหุง
ตม้ ถ่าน ก๊าส ฯลฯ 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็นฐาน
อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ  ดงัน้ี  
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็นฐาน
อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ  ดงัน้ี  
1) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536  
ลงวนัท่ี 19 มีนาคม 2561 เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละอตัราค่าใชจ่้าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีเบิกจ่ายใน
ลกัษณะ ค่าใชส้อย วสัดุ และค่าสาธารณูปโภค 
1) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/
ว 3924 ลงวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2564 เร่ือง ซกัซอ้มแนวทางการ
จดัท างบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เฉพาะ
เทศบาลต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล) 
2) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444  
ลงวนัท่ี 24 มกราคม 2561 เร่ือง การก าหนดหลกัเกณฑก์ารเขียน
รายละเอียดค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน 
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3)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมาก
ท่ี มท 0808.2/ว 1095  ลงวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

   วสัดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 15,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัหาวสัดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นตอ้งใชใ้น
กิจการของกองการศึกษา  ซ่ึงโดยสภาพคงทนและไม่คงทน
ถาวร หรือตามปกติมีอาย ุการใชง้าน ไม่ยนืนาน เม่ือใชแ้ลว้ยอ่ม
ส้ินเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพเดิม หรือเปล่ียน
สภาพไปในระยะเวลาอนัสั้น เช่น หวัพิมพ ์แถบพิมพ ์เคร่ือง
อ่านและบนัทึกขอ้มูล ตลบัผงหมึกส าหรับ
เคร่ืองพิมพ ์เมนบอร์ด เมาส์ ปร้ินเตอร์ จอมอนิเตอร์ อุปกรณ์ท่ี
เก่ียวเน่ืองกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เมมโมร่ีชิป(RAM) แผน่หรือ
จานบนัทึกขอ้มูล เทปบนัทึกขอ้มูล แผน่กรองแสง กระดาษ
ต่อเน่ือง สายเคเบิล แผน่แป้นอกัษรหรือแป้นพิมพ ์เคร่ือง
กระจายสัญญาณ โปรแกรม แผน่วงจรอีเลคทรอนิกส์   แผน่
หรือจานบนัทึกขอ้มูลฯลฯ รวมถึงค่าใชจ่้ายท่ีตอ้งช าระพร้อม
กนั เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นตน้ 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็นฐาน
อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ  ดงัน้ี  
1) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536  
ลงวนัท่ี 19 มีนาคม 2561 เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละอตัราค่าใชจ่้าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีเบิกจ่ายใน
ลกัษณะค่าใชส้อย วสัดุ และค่าสาธารณูปโภค 
2) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444  
ลงวนัท่ี 24 มกราคม 2561 เร่ือง การก าหนดหลกัเกณฑก์ารเขียน
รายละเอียดค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน 
3)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมาก
ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
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 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,000 บาท 
   ค่าบริการไปรษณีย ์ จ านวน 1,000 บาท 

      

  

-เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการงบประมาณเพื่อรองรับ
การบริการประชาชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ส าหรับเพื่อจ่าย
เป็นค่าบริการไปรษณียท่ี์จ าเป็นตอ้งใชใ้นกิจการของเทศบาล
ต าบลนาจะหลวยหรืออยูใ่นความดูแลของเทศบาลต าบลนาจะ
หลวย เช่น ค่าไปรษณีย ์ค่าธนาณติั ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่า
เช่าตูไ้ปรษณีย ์ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ในระบบบริหาร
การเงินการคลงัภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  
เป็นตน้ ฯลฯ 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็นฐาน
อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ  ดงัน้ี 
1)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0810.8/ว2217 ลงวนัท่ี 19 ตุลาคม 2560 
 เร่ือง การแกไ้ขปัญหาหน้ีสาธารณูปโภคคา้งช าระขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
2)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว1846 ลงวนัท่ี 12 กนัยายน 2560 
 เร่ือง แนวทางค่าสาธารณูปโภคคา้งจ่าย 
3)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0810.8/ว1529 ลงวนัท่ี 3 สิงหาคม 2560 
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งานระดับก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา รวม 10,474,482 บาท 
  งบบุคลากร รวม 3,219,120 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 3,219,120 บาท 
   เงินเดือนขา้ราชการ หรือพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน จ านวน 2,352,960 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีใหก้บั
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา        
ต าแหน่งและอตัราปรากฏตามแผนอตัราก าลงัสาม
ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566) และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบนั โดยค านวณตั้งจ่ายไว ้จ านวน 12 เดือน  
- เป็นไปตามพระราชบญัญติั หนงัสือสั่งการ ดงัน้ี 
1) เป็นไปตามพระราชบญัญติัระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542    2) หนงัสือส านกังาน กจ.กท.และ ก.
อบต. ท่ี มท 0809.2/ว138 ลงวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2558  
เร่ืองซกัซอ้มแนวทางการค านวณภาระค่าใชจ่้ายดา้นการ
บริหารงานบุคคลขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

      

   เงินวทิยฐานะ จ านวน 168,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินวทิยฐานะของขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศกึษา ต าแหน่งครู ต าแหน่งและอตัราปรากฏตามแผน
อตัราก าลงัสาม (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566)  
และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมถึงปัจจุบนั โดยค านวณตั้งจ่าย
ไว ้จ านวน 12 เดือน  
- เป็นไปตามพระราชบญัญติั หนงัสือสั่งการ ดงัน้ี 
1) เป็นไปตามพระราชบญัญติัระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542    2) หนงัสือส านกังาน กจ.กท.และ ก.
อบต. ท่ี มท 0809.2/ว138 ลงวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2558  
เร่ืองซกัซอ้มแนวทางการค านวณภาระค่าใชจ่้ายดา้นการ
บริหารงานบุคคลขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

      

   ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง จ านวน 662,160 บาท 

      

  

       เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนหรือ
ค่าตอบแทนพิเศษใหก้บัพนกังานจา้ง และเพื่อจ่ายเป็น
ค่าตอบแทน ในกรณีพนกังานจา้งตามภารกิจ ไดรั้บการเล่ือน    
ค่าตอบแทนตามมาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัพนกังานจา้งของ
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องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหก้บัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ตน้สังกดั ตั้งงบประมาณจากเงินรายไดอ้งคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน   สมทบเพิ่มในส่วนท่ีสูงกวา่งบประมาณท่ีไดรั้บ
จดัสรร       
    - พนกังานจา้งตามภารกิจ ต าแหน่ง ผูดู้แลเด็ก/ผูช่้วยครูผูดู้แล
เด็ก  จ านวน  338,160 บาท(ผูมี้ทกัษะ)      
 (จ่ายจากงบประมาณตามท่ีไดรั้บจดัสรรจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองทอ้งถ่ิน เป็นเงิน  225,600 บาท เทศบาลสมทบ    
เป็นเงิน 112,560 บาท  รวมเป็นเงิน 338,160 บาท        
    -  พนกังานจา้งทัว่ไป ต าแหน่ง ผูดู้แลเด็ก  
(ไม่ก าหนดคุณวุฒิ)  ต าแหน่งและอตัราปรากฏตามแผน
อตัราก าลงัสามปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566) และท่ีแกไ้ข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบนั โดยค านวณตั้งจ่ายไว ้จ านวน 12 เดือน  
- เป็นไปตามพระราชบญัญติั หนงัสือสั่งการ ดงัน้ี       
   1) ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542         
   2) พระราชบญัญติัเงินเดือน เงินวทิยฐานะ และเงินประจ า
ต าแหน่งขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.
2547 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม         
   3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยวธีิการงบประมาณของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2541         
และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2543         
   4) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
มาก ท่ี มท 0809.4/ว1326  ลงวนัท่ี 4 กรกฎาคม 2560        
   5) หนงัสือส านกังาน กท.กท และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ 
ว138 ลงวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2558 เร่ือง ซกัซอ้มแนวทางการ
ค านวณภาระค่าใชจ่้ายดา้นการบริหารงานบุคคลขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน         
   6) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุ่ด ท่ี มท 0808.2/
ว 3749 ลงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 เร่ือง ซกัซอ้มแนวทางการ
จดัท า  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 ขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน          
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนกังานจา้ง จ านวน 36,000 บาท 

      

  

      เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่ม ต่าง ๆ ใหก้บัพนกังานจา้งท่ีมีสิทธิไดรั้บ
เงินค่าครองชีพชัว่คราว        
ส าหรับพนกังานจา้ง ดงัน้ี        
    1. พนกังานจา้งทัว่ไป ต าแหน่ง ผูดู้แลเด็ก  
(ไม่ก าหนดคุณวุฒิ) จ านวน         
3 อตัรา เป็นเงิน 36,000 บาท     
    เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็นฐาน
อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ ดงัน้ี        
   1) ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542         
   2) พระราชบญัญติัเงินเดือน เงินวทิยฐานะ และเงินประจ า
ต าแหน่งขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.
2547 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม         
   3) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
มาก ท่ี มท 0809.4/3 1326 ลงวนัท่ี 4 กรกฎาคม 2560         
   4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยวธีิการงบประมาณของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2541 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม         
   5) หนงัสือส านกังาน ก.จ. กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/
ว 138 ลงวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2558 เร่ือง ซกัซอ้มแนวทางการ
ค านวณภาระค่าใชจ่้ายดา้นการบริหารงานบุคคลขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน         
   6) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/
ว 3749 ลงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 เร่ือง ซกัซอ้มแนวทางการ
จดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565  
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน         
   7) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/
ว 2786 ลงวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2562  
 8) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครอง ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.4/
ว 1592 ลงวนัท่ี 23 กรกฎาคม 2564        
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งบด าเนินงาน รวม 3,453,362 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท 
   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรขา้ราชการ/พนกังาน/ลูกจา้งประจ า จ านวน 20,000 บาท 

      

  

     เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรใหก้บัครู ,ครูผูดู้แล
เด็ก ท่ีมีสิทธิไดรั้บ ของบุคลกรครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก สังกดัเทศบาล     
ต าบลนาจะหลวย         
   -เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการท่ีเป็นฐาน
อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ ดงัน้ี         
   1) พระราชบญัญติัระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542         
   2) หนงัสือส านกังาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว
138 ลงวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2558         
   3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินสวสัดิการเก่ียวกบั
การศึกษา ของบุตรพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2563        

      

   ค่าใช้สอย รวม 1,313,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ       

    
01.โครงการ/กิจกรรม : ติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตศูนยพ์ฒันา 
เด็กเล็ก 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการในการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก สังกดัเทศบาลต าบล 
นาจะหวย จ านวน 2 แห่ง  คือ ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นหลกั
เมือง และศูนยอ์บรมเด็กก่อนเกณฑใ์นวดัศรีพรหม         
   - เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็นฐาน
อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ ดงัน้ี         
    1) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/
ว 3749 ลงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 เร่ือง ซกัซอ้มแนวทางการ
จดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565  
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน         
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2) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว
1095 ลงวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน         
    3) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/
ว 7120 ลงวนัท่ี 9 ธนัวาคม 2559 เร่ือง หลกัเกณฑก์ารเบิก
จ่ายเงินค่าจา้งเหมาบริการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
-ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ท่ีเพิ่มเต่ิม  
ฉบบัท่ี 6 ยทุธศาสตร์ท่ี 3   หนา้ 14         

   
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอ่ืน ๆ 

      

    01. โครงการ/กิจกรรม : ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 20,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชอาณาจกัรและนอก
ราชอาณาจกัร ของครูและบุคลากรของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กหรือ
ศูนยอ์บรมเด็กก่อนเกณฑใ์นวดัศรีพรหม หรือท่ีอยูใ่นความดูแล
ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย เช่น ค่าเบ้ียเล้ียงค่าเดินทาง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าท่ีพกั ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผา่น
ทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช ้       
สนามบิน ค่าลงทะเบียน ฯ ลฯ  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน พ.ศ.2555         
และแกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2559         

      

    02. โครงการ/กิจกรรม : จดังานวนัเด็ก จ านวน 100,000 บาท 

      

  

     เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการจดังานวนัเด็ก เช่น ค่าป้าย
ประชาสัมพนัธ์ค่าวดัสุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม        
 ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าจดัท าเอกสารรวมถึงค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
โครงการฯ         
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายใน
การจดังาน การจดัการแข่งขนักีฬา และการส่งนกักีฬาเขา้ร่วมท า
การแข่งขนักีฬา ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2559         
เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน  
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(พ.ศ.2561-2565) ยทุธศาสตร์ท่ี 3 แผนงานการศึกษา หนา้ 335     
     

    03. โครงการ/กิจกรรม : ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ านวน 10,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนเขา้รับการฝึกอบรมของพนกังานครู
เทศบาล พนกังานจา้ง ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก สังกดัเทศบาลต าบล
นาจะหลวย        
   เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย ค่าใชจ่้ายใน
การฝึกอบรม และการเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ท่ี        
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2557        

      

    
07. โครงการ/กิจกรรม : ค่าอาหารกลางวนั ตามโครงการสนบัสนุน
ค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษา 

จ านวน 771,750 บาท 

      

  

       เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัหาอาหารกลางวนั โดย
จดัสรรส าหรับเด็กเล็กอายุ      2-5 ปี ในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้น
หลกัเมืองและศูนยอ์บรมเด็กก่อนเกณฑใ์น 
วดัศรีพรหม  จ านวน 150 คน อตัราคน
ละ 21 บาท จ านวน 245 วนั เป็นเงิน 771,750 บาท        
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยวธีิการ
งบประมาณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2541 ขอ้ 17        
   1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยรายไดแ้ละการจ่ายเงิน
ของสถานศึกษา สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2562        
   2) ประกาศคณะกรรมการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เร่ือง หลกัเกณฑก์ารจดัสรรเงินอุดหนุน
ทัว่ไปใหแ้ก่ องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวนัท่ี 30 ตุลาคม 2563         
   3) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/
ว 3749 ลงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 เร่ือง ซกัซอ้มแนวทางการ
จดัทงบประมาณ รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565  
ขอองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน         
4) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/
ว 4110 ลงวนัท่ี 14 กรกฎาคม 2563 เร่ือง ซกัซอ้มแนวทางการ
จดัท า งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัว่ไปดา้น
การศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปี
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งบประมาณ พ.ศ.2564 (เฉพาะเทศบาลต าบลและองคก์าร
บริหารส่วนต าบล)  
5) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว
3924 ลงวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2564        
      วธีิการ ขั้นตอนในการเบิกหกัผลกัส่งเงินเขา้บญัชีเงินฝาก
ธนาคารในนามสถานศึกษาใหป้ฏิบติัตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยรายไดแ้ละการจ่ายเงินของ
สถานศึกษาสังกดั อปท.พ.ศ.2562 
    ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป ปรากฏในแผนพฒันา
ทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  ยุทธศาสตร์ท่ี 3      
แผนงานการศึกษา หนา้ 329 (เป้าหมายท่ี 3)         

    

08. โครงการ/กิจกรรม : ค่าจดัการเรียนการสอน(ค่าใชจ่้ายในการ
จดัการศึกษาส าหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก) ตามโครงการสนบัสนุน
ค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษา 

จ านวน 255,000 บาท 

      

  

       เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัการเรียนการสอนของศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก (รายหวั) ส าหรับเด็กปฐมวยั (อาย ุ2-5 ปี) ในศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก สังกดัเทศบาลต าบลนาจะหลวย       
จ านวน 2 แห่ง จ านวน 150 คน รายหวัละ 1,700 บาท       
   1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยรายไดแ้ละการจ่ายเงิน
ของสถานศึกษาสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2562        
   2) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/
ว 3924 ลงวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2564 เร่ือง ซกัซอ้มแนวทางการ
จดัท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินุอุดหนุนทัว่ไปดา้น
การศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 (เฉพาะเทศบาลต าบล        
และองคก์ารบริหารส่วนต าบล)         
วธีิการขั้นตอนในการเบิกหกัผลกัส่งเงินเขา้บญัชีเงินฝาก
ธนาคารในนามของสถานศึกษาใหป้ฏิบติัตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยรายไดแ้ละการจ่ายเงินของ
สถานศึกษาสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2562  
ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  
ยทุธศาสตร์ท่ี 3 แผนงานการศึกษา (เป้าหมายท่ี 2)  หนา้ท่ี 330               
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09. โครงการ/กิจกรรม : ค่าหนงัสือเรียน(ค่าใชจ่้ายในการจดั
การศึกษาส าหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก) ตามโครงการสนบัสนุน
ค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษา 

จ านวน 25,000 บาท 

      

  

      เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัซ้ือหนงัสือเรียน จดัสรร
ส าหรับเด็กอาย ุ3-5 ปี อตัราคนละ 200 บาท/ปี     
จ านวน 125 คน    
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยรายไดแ้ละการจ่ายเงิน
ของสถานศึกษาสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.
256  2) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/
ว 3924 ลงวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2564 
 เร่ือง ซกัซอ้มแนวทางการจดัท างบประมาณ        
รายจ่ายรองรับเงินุอุดหนุนทัว่ไปดา้นการศึกษาขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เฉพาะ
เทศบาลต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล) ปรากฎใน
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  
(พ.ศ.2561-2565) แผนงานการศึกษา (เป้าหมายท่ี 2)
หนา้ท่ี 330  วธีิการขั้นตอนในการเบิกหกัผลกัส่งเงินเขา้บญัชี
เงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษาใหป้ฏิบติัตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยรายไดแ้ละการจ่ายเงินของ
สถานศึกษาสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2562  

      

    

10. โครงการ/กิจกรรม : ค่าอุปกรณ์การเรียน(ค่าใชจ่้ายในการจดั
การศึกษาส าหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก) ตามโครงการสนบัสนุน
ค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษา 

จ านวน 25,000 บาท 

      

  

      เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัซ้ืออุปกรณ์การเรียน จดัสรร
ส าหรับเด็กอาย ุ3-5 ปี อตัราคนละ 200 บาท/ปี  จ านวน 125 คน       
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยรายไดแ้ละการจ่ายเงิน
ของสถานศึกษาสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.
256  2) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/
ว 3924 ลงวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2564 
 เร่ือง ซกัซอ้มแนวทางการจดัท างบประมาณ รายจ่ายรองรับเงินุ
อุดหนุนทัว่ไปดา้นการศึกษาขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เฉพาะเทศบาลต าบล
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และองคก์ารบริหารส่วนต าบล) ปรากฎในแผนพฒันา
ทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) แผนงานการศึกษา (เป้าหมายท่ี 2)
หนา้ท่ี 330  วธีิการขั้นตอนในการเบิกหกัผลกัส่งเงินเขา้บญัชี
เงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษาใหป้ฏิบติัตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยรายไดแ้ละการจ่ายเงินของ
สถานศึกษาสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2562  

    

11. โครงการ/กิจกรรม : ค่าเคร่ืองแบบเรียน(ค่าใชจ่้ายในการจดั
การศึกษาส าหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก) ตามโครงการสนบัสนุน
ค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษา 

จ านวน 37,500 บาท 

      

  

      เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัซ้ือเคร่ืองแบบ
นกัเรียน จดัสรรส าหรับเด็กอายุ 3-5 ปี อตัราคนละ 300 บาท/
ปี  จ านวน 125 คน       
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยรายไดแ้ละการจ่ายเงิน
ของสถานศึกษาสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.
256  2) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/
ว 3924 ลงวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2564 
 เร่ือง ซกัซอ้มแนวทางการจดัท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินุ
อุดหนุนทัว่ไปดา้นการศึกษาขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เฉพาะเทศบาลต าบล
และองคก์ารบริหารส่วนต าบล) ปรากฎในแผนพฒันา
ทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) แผนงานการศึกษา (เป้าหมายท่ี 2)
หนา้ท่ี 330 วธีิการขั้นตอนในการเบิกหกัผลกัส่งเงินเขา้บญัชีเงิน
ฝากธนาคารในนามของสถานศึกษาใหป้ฏิบติัตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยรายไดแ้ละการจ่ายเงินของ
สถานศึกษาสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2562  

      

    

12. โครงการ/กิจกรรม : ค่ากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน(ค่าใชจ่้ายในการ
จดัการศึกษาส าหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก) ตามโครงการสนบัสนุน
ค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษา 

จ านวน 53,750 บาท 

      

  

      เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดักิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียน จดัสรรส าหรับเด็กอายุ 3-5 ปี อตัราคนละ 430 บาท/
ปี  จ านวน 125 คน        
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 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยรายไดแ้ละการจ่ายเงิน
ของสถานศึกษาสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2562        
   2) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/
ว 3924 ลงวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2564 เร่ือง ซกัซอ้มแนวทางการ
จดัท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินุอุดหนุนทัว่ไปดา้น
การศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 (เฉพาะเทศบาลต าบล        
และองคก์ารบริหารส่วนต าบล)         
หนา้ท่ี 330 วธีิการขั้นตอนในการเบิกหกัผลกัส่งเงินเขา้บญัชีเงิน
ฝากธนาคารในนามของสถานศึกษาใหป้ฏิบติัตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยรายไดแ้ละการจ่ายเงินของ
สถานศึกษาสังกดั องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2562    
ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)ยทุธศาสตร์ท่ี 
3  แผนงานการศึกษา (เป้าหมายท่ี 2)           

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 5,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงและซ่อมแซมครุภณัฑต่์างๆ ทรัพยสิ์น
ต่างๆ เคร่ืองโทรศพัท ์เคร่ืองปรับอากาศ ทีว ีตูเ้ยน็ เคร่ือง
คอมพิวเตอร์  ทรัพยสิ์นใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกต เช่น โตะ๊
ท างาน เกา้อ้ีท างาน เคร่ืองโทรศพัท ์ 
เคร่ืองปรับอากาศ ทีว ีตูเ้ยน็ เคร่ืองคอมพิวเตอร์        
เคร่ืองปร้ินเตอร์ ฯลฯ         
  -เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็นฐาน
อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ ดงัน้ี        
1) พระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไ้ขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบบัท่ี 14) พ.ศ.2562         
     2) พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542         
     3) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/
ว 3924 ลงวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2564 เร่ือง ซกัซอ้มแนวทางการ
จดัท างบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
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(เฉพาะเทศบาลต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล)         
    4) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว
1095 ลงวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกรายรับ- รายจ่าย  
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน         

   ค่าวสัดุ รวม 2,025,362 บาท 
   วสัดุไฟฟ้าและวทิย ุ จ านวน 15,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัหาวสัดุไฟฟ้าและวทิยตุ่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นตอ้งใช้
ในกิจการของเทศบาลต าบลนาจะหลวย ซ่ึงโดยสภาพคงทน
และไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายกุารใชง้าน ไม่ยนื
นาน เม่ือใชแ้ลว้ยอ่มส้ินเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือไม่คง
สภาพเดิม  หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอนั
สั้น เช่น หลอดไฟ ปลัก๊ไฟฟ้า โคมไฟฟ้า ฟิวส์ เทปพนั
สายไฟฟ้า สายไฟฟ้า  สวติซ์ไฟฟ้า  
หลอดไฟฟ้า เขม็ขดัรัดสายไฟฟ้า หลอดวทิยทุรานซิสเตอร์และ
ช้ินส่วนวทิย ุลูกถว้ยสายอากาศ รีซีสเตอร์ มูฟวิง่
คอยส์ คอนเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรก
เกอร์ ฯลฯ รวมถึงค่าใชจ่้ายท่ีตอ้งช าระพร้อมกนั เช่น   ค่า
ขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง ไมโครโฟน  ขาตั้งไมโครโฟน  หวัแร้ง
ไฟฟ้า  เคร่ืองวดักระแสไฟฟ้า  เคร่ืองวดัแรงดนัไฟฟ้า  มาตร
ส าหรับตรวจวงจร  เคร่ืองประจุไฟ  โคมไฟ โทรโข่ง  ไม่ซกั
ฟิวส์ ไมคล์อยพร้อมเคร่ืองส่งสัญญาณ เป็นตน้ 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็นฐาน
อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ  ดงัน้ี  
1) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536  
ลงวนัท่ี 19 มีนาคม 2561 เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละอตัราค่าใชจ่้าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีเบิกจ่ายใน
ลกัษณะ ค่าใชส้อย วสัดุ และค่าสาธารณูปโภค 
1) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/
ว 3924 ลงวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2564 เร่ือง ซกัซอ้มแนวทางการ
จดัท างบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
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(เฉพาะเทศบาลต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล) 
2) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444  
ลงวนัท่ี 24 มกราคม 2561 เร่ือง การก าหนดหลกัเกณฑก์ารเขียน
รายละเอียดค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน 
3)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมาก
ท่ี มท 0808.2/ว 1095  ลงวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

   วสัดุงานบา้นงานครัว จ านวน 1,955,362 บาท 

      

  

1) งานบา้นงานครัว      จ านวน  20,000 บาท 
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว
ส าหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย จ านวน 2 แห่ง ท่ีจ  าเป็นตอ้งใชใ้นกิจการของ        
กองการศึกษา ซ่ึงโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใชง้านไม่ยนืนาน   เม่ือใชแ้ลว้ยอ่มส้ินเปลือง หมดไป แปร
สภาพหรือไม่คงสภาพเดิมหรอืเปล่ียนสภาพ        
ไปในระยะเวลาอนัสั้น เช่น ถาดหลุม ชอ้น ส้อม ถว้ย ชาม
แปรง ไมก้วาด เข่ง ผา้ปูโตะ๊    แกว้น ้า ผา้ห่ม กระจกเงา น ้าจืดท่ี
ซ้ือจากเอกชน ฯลฯ ร่วมถึงค่าใชจ่้ายท่ีตอ้งช าระ        
พร้อมกนั เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นตน้   
1) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536  
ลงวนัท่ี 19 มีนาคม 2561 เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละอตัราค่าใชจ่้าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีเบิกจ่ายใน
ลกัษณะ ค่าใชส้อย วสัดุ และค่าสาธารณูปโภค 
1) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/
ว 3924 ลงวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2564 เร่ือง ซกัซอ้มแนวทางการ
จดัท างบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
(เฉพาะเทศบาลต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล) 
2) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444  
ลงวนัท่ี 24 มกราคม 2561  
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2) อาหารเสริม (นม)      จ านวน  1,935,362 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ส าหรับเด็กนกัเรียนและเด็ก
เล็กตามรายการ ดงัน้ี        
    1. เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนนาจะ
หลวย (กรป.กลางอุปถมัภ)์  จ านวน 860 คน อตัราคน
ละ 7.37 บาท จ านวน 260 วนั     เป็นเงิน 1,647,932 บาท  
    2. เพื่อจ่ายค่าอาหารเสริม (นม) โดยจดัสรรส าหรับเด็กเล็ก
อาย ุ2-5 ปี    ในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดั เทศบาลต าบล      
นาจะหลวย ทั้ง 2 แห่ง คือ ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นหลกั
เมือง และศูนยอ์บรมเด็กก่อนเกณฑใ์นวดัศรีพรหม   
จ านวน 150 คน อตัราคละ 7.37 บาท จ านวน 260 วนั      
เป็นเงิน 287,430 บาท  
      เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการท่ีเป็นฐาน
อ านาจในการน ามา  ตั้งงบประมาณ ดงัน้ี        
     1) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว
1095 ลงวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน         
     2) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/
ว 3924 ลงวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2564 

      

  

 เร่ือง ซกัซอ้มแนวทางการจดัท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงิน
อุดหนุนทัว่ไปดา้นการศึกษาขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เฉพาะเทศบาลต าบล
และองคก์ารบริหารส่วนต าบล)        
3)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมาก
ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน  
(พ.ศ.2561-2565) ยทุธศาสตร์ท่ี 3 แผนงานการศึกษาหนา้ท่ี 333                
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วสัดุก่อสร้าง จ านวน 20,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัหาวสัดุก่อสร้างต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นตอ้งใชใ้น
กิจการ ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย ซ่ึงโดยสภาพคงทนและ
ไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายกุารใชง้าน ไม่ยนืนาน เม่ือใช้
แลว้ยอ่มส้ินเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพ
เดิม  หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอนัสั้น เช่น  ไม้
ต่าง ๆ น ้ามนัทาไม ้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต ์ปูน
ขาว ทราย อิฐหรือซีเมนต์
บล๊อก  กระเบ้ือง สังกะสี ตะปู คอ้น คีม ชะแลง จอบ เสียม ส่ิว 
ขวาน สวา่น เล่ือย  กบไสไม ้เหล็กเส้น เคร่ืองวดัขนาด
เล็ก เช่น ตลบัเมตร ลูกด่ิง ท่อน ้าบาดาล  ท่อน ้าและอุปกรณ์
ประปา ท่อต่าง ๆ โถส้วม อ่างลา้งมือ ราวพาดผา้    ไม้
ต่าง ๆ คอ้น คีม  ชะแลง จอบ ส่ิว เสียม  เล่ือย ขวาน กบไส
ไม ้เทปวดัระยะ เคร่ืองวดัขนาดเล็ก เช่น ตลบั
เมตร ลูกด่ิง ฯลฯ รวมถึงค่าใชจ่้ายท่ีตอ้งช าระพร้อมกนั เช่น  
ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นตน้ 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็นฐาน
อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ  ดงัน้ี  
1) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536  
ลงวนัท่ี 19 มีนาคม 2561 เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละอตัราค่าใชจ่้าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีเบิกจ่ายใน
ลกัษณะ ค่าใชส้อย วสัดุ และค่าสาธารณูปโภค 
2) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/
ว 3924 ลงวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2564 เร่ือง ซกัซอ้มแนวทางการ
จดัท างบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
(เฉพาะเทศบาลต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล) 
3) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444  
ลงวนัท่ี 24 มกราคม 2561 เร่ือง การก าหนดหลกัเกณฑก์ารเขียน
รายละเอียดค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน 
4)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมาก
ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2564 

      



220 
 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
   

 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

   วสัดุการเกษตร จ านวน 10,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัหาวสัดุการเกษตรต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นตอ้งใชใ้น
กิจการ ของกองการศึกษา ซ่ึงโดยสภาพคงทนและไม่คงทน
ถาวรหรือตามปกติมีอายกุารใชง้าน  ไม่ยนืนาน เม่ือใชแ้ลว้ยอ่ม
ส้ินเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพเดิม  หรือเปล่ียน
สภาพไปในระยะเวลาอนัสั้น เช่น สารเคมีป้องกนัและก าจดั
ศตัรูพืชและสัตว ์พนัธ์ุพืช เมล็ดพนัธ์ุพืช ปุ๋ย พนัธ์ุสัตวปี์กและ
พนัธ์ุสัตวน์ ้า อาหารสัตว ์น ้าเช้ือพนัธ์ุสัตว ์วสัดุเพาะช า อุปกรณ์
ในการขยายพนัธ์ุพืช เช่น ใบมีด เชือก ผา้ใบหรือผา้
พลาสติก หนา้กากป้องกนัแก๊สพิษ สปริง
เกลอร์ (Sprinkler) จอบหมุน จานพรวน ผานไถกระทะ เคร่ือง
หยอดหรือหวา่นเมล็ดพนัธ์ุ เคร่ืองท าความสะอาดเมล็ด
พนัธ์ุ เคร่ืองกระเทาะเมล็ดพืช คราดถ่ีพรวนดินระหวา่ง
แถว กากน ้าตาล เคียว  จอบหมุน  จานพรวน  ผานไถ
กระทะ  เคร่ืองดกัแมลง   ตะแกรงร่อนเบนโธส อวน
(ส าเร็จรูป) กระซงั  มีดตดัจน้ไม ้ฯลฯ รวมถึง ค่าใชจ่้ายท่ีตอ้ง
ช าระพร้อมกนั เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นตน้  
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็นฐาน
อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ  ดงัน้ี  
1) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536  
ลงวนัท่ี 19 มีนาคม 2561 เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละอตัราค่าใชจ่้าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีเบิกจ่ายใน
ลกัษณะ ค่าใชส้อย วสัดุ และค่าสาธารณูปโภค 
2) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/
ว 3924 ลงวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2564 เร่ือง ซกัซอ้มแนวทางการ
จดัท างบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
(เฉพาะเทศบาลต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล) 
3) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444  
ลงวนัท่ี 24 มกราคม 2561 เร่ือง การก าหนดหลกัเกณฑก์ารเขียน
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รายละเอียดค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน 
3)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมาก
ท่ี มท 0808.2/ว 1095  ลงวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

   วสัดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 15,000 บาท 

      

  

      -เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัหาวสัดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นตอ้ง
ใชใ้นกิจการ ของกองการศึกษา ซ่ึงโดยสภาพไม่คงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายใุชง้านไม่ยนืนานเม่ือใชแ้ลว้ยอ่ม
ส้ินเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพเดิม หรือ เปล่ียน
สภาพไปในระยะเวลาอนัสั้น เช่น หวัพิมพ ์ แถบพิมพ ์เคร่ือง
อ่านและบนัทึกขอ้มูล ตลบัผงหมึกส าหรับ
เคร่ืองพิมพ ์เมนบอร์ด เมาส์ ปร้ินเตอร์ จอมอนิเตอร์ 
 อุปกรณ์ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์เมมโมร่ีชิป
(RAM) แผน่หรือจานบนัทึกขอ้มูล เทปบนัทึกขอ้มูล แผน่กรอง
แสงกระดาษต่อเน่ือง สายเคเบิล แผน่แป้นอกัษรหรือ
แป้นพิมพ ์เคร่ืองกระจายสัญญาณ 
โปรแกรม แผน่วงจรอีเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ รวมถึงค่าใชจ่้ายท่ีตอ้ง
ช าระพร้อมกนั เช่นค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นตน้ 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็นฐาน
อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ ดงัน้ี 
1)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมาก
ท่ี มท 0808.2/ว1095  ลงวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
2)หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1536 ลง
วนัท่ี 19 มีนาคม 2561 เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละอตัราค่าใชจ่้าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีเบิกจ่ายใน
ลกัษณะค่าใชส้อย วสัดุ และค่าสาธารณูปโภค 
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3)หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว0444 ลง
วนัท่ี 24 มกราคม 2561 เร่ืองการก าหนดหลกัเกณฑก์ารเขียน
รายละเอียดค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายของ 
องคก์รปกครองทอ้งถ่ิน 

   วสัดุการศึกษา จ านวน 10,000 บาท 

      

  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือสมุดประจ าตวัเด็กนกัเรียน ส าหรับศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก บา้นหลกัเมือง และศูนยอ์บรมเด็กก่อนเกณฑใ์น
วดัศรีพรหม ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้     
      เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน  
(พ.ศ.2561-2565) ยทุธศาสตร์ท่ี 3 หนา้ 425 ขอ้ 13       
    -  เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็น
ฐานอ านาจในการน ามาตั้ง    งบประมาณ ดงัน้ี       
 1) พระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ.2496 และแกไ้ขเพิ่มเติม 
(ฉบบัที 13)  พ.ศ.2552       
2) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536  
ลงวนัท่ี 19 มีนาคม 2561 เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละอตัราค่าใชจ่้าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีเบิกจ่ายใน
ลกัษณะ ค่าใชส้อย วสัดุ และค่าสาธารณูปโภค 
3) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/
ว 3924 ลงวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2564 เร่ือง ซกัซอ้มแนวทางการ
จดัท างบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
(เฉพาะเทศบาลต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล) 
4) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444  
ลงวนัท่ี 24 มกราคม 2561 เร่ือง การก าหนดหลกัเกณฑก์ารเขียน
รายละเอียดค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน 
5)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมาก
ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 95,000 บาท 
   ค่าไฟฟ้า จ านวน 35,000 บาท 

      

  

-เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการงบประมาณเพื่อรองรับ
การบริการประชาชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ส าหรับเพื่อจ่าย
เป็นค่าไฟฟ้าของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดักองการศึกษา รวมถึง
ค่าใชจ่้ายท่ีตอ้งช าระพร้อมกนั เช่น ค่าบริการค่าภาษี เป็น
ตน้ ฯลฯ และเพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าคา้งจ่าย และค่า
ไฟฟ้า สาธารณะ ส่วนท่ีเกินสิทธ์ิขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน  
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็นฐาน
อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ  ดงัน้ี 
1)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0890.3/ว2271 ลงวนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2552 
 เร่ือง การปรับฐานค านวณสิทธิ 
การใชไ้ฟฟ้าสาธารณะของเทศบาล 
2)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0810.8/ว2217 ลงวนัท่ี 19 ตุลาคม 2560 
 เร่ือง การแกไ้ขปัญหาหน้ีสาธารณูปโภคคา้งช าระขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
3)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว1846 ลงวนัท่ี 12 กนัยายน 2560 
เร่ือง แนวทางค่าสาธารณูปโภคคา้งจ่าย 
4)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0810.8/ว1295 ลงวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2561 
5)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินด่วนมาก
ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลงวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนก    ประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
6)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน  การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องคป์กครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2547 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม
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ถึง (ฉบบัท่ี 4 ) พ.ศ. 2561 
7)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 2786/ลงวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2562 

   ค่าน ้าประปา ค่าน ้าบาดาล จ านวน 30,000 บาท 

      

  

-เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการงบประมาณเพื่อรองรับ
การบริการประชาชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ส าหรับเพื่อจ่าย
เป็นค่าน ้าประปาท่ีใชใ้นศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัเทศบาลต าบล
นาจะหลวยสถานท่ีหรืออาคารอ่ืน ๆ ท่ีเป็นของเทศบาลต าบล 
นาจะหลวยหรืออยูใ่นความดูแลของเทศบาลต าบล                   
นาจะหลวย รวมถึงค่าใชจ่้ายท่ีตอ้งช าระพร้อม
กนั เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี เป็นตน้ ฯลฯ และเพื่อจ่ายเป็นค่า
ประปาคา้งจ่าย 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็นฐาน
อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ  ดงัน้ี 
1)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0890.3/ว2271 ลงวนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2552  
เร่ือง การปรับฐานค านวณสิทธิการใชไ้ฟฟ้าสาธารณะของ
เทศบาล 
2)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0810.8/ว2217  
ลงวนัท่ี 19 ตุลาคม 2560 เร่ือง การแกไ้ขปัญหาหน้ี
สาธารณูปโภคคา้งช าระขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
3)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว1846 ลงวนัท่ี 12 กนัยายน 2560 
 เร่ือง แนวทางค่าสาธารณูปโภค คา้งจ่าย 
4)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0810.8/ว1295 ลงวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2561 
5)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมาก
ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลงวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย  
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
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6)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน  การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องคป์กครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2547 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบบัท่ี 4 ) พ.ศ. 2561 
7)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 2786/ลงวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2562 

   ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม จ านวน 30,000 บาท 

      

  

-เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการงบประมาณเพื่อรองรับ
การบริการประชาชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ส าหรับเพื่อจ่าย
เป็นค่าใชจ่้ายการบริหารจดัการเพื่อบริการดา้นโทรคมนาคม
หรือค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม ท่ีจ  าเป็นตอ้งใชใ้น
กิจการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดักองการศึกษา เทศบาลต าบลนา
จะหลวย เช่น ค่าโทรศพัทพ์ื้นฐาน ค่าโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ค่าเช่า
เคร่ือง ค่าเช่าหมายเลขโทรศพัท ์ค่าบ ารุงรักษาสาย ค่าโทรภาพ
(โทรสาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าวทิยติุดตามตวั ค่าวทิยส่ืุอสาร ค่า
ส่ือสารผา่นดาวเทียม ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการใชร้ะบบอินเทอร์เน็ต
รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ด เช่น ค่าเคเบิ้ลทีว ีค่าเช่าช่องสัญญาณ
ดาวเทียม เป็นตน้ ฯลฯ และใหห้มายความรวมถึงค่าใชจ่้าย
เพื่อใหไ้ดใ้ชบ้ริการดงักล่าวและค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกบัการ
ใชบ้ริการท่ีตอ้งช าระพร้อมกนั เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี เป็น
ตน้ ฯลฯ 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็นฐาน
อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ  ดงัน้ี 
1)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0890.3/ว2271 ลงวนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2552 
 เร่ือง การปรับฐานค านวณสิทธิ 
การใชไ้ฟฟ้าสาธารณะของเทศบาล 
2)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0810.8/ว2217 ลงวนัท่ี 19 ตุลาคม 2560 
 เร่ือง การแกไ้ขปัญหาหน้ีสาธารณูปโภคคา้งช าระขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
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3)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว1846 ลงวนัท่ี 12 กนัยายน 2560 
 เร่ือง แนวทางค่าสาธารณูปโภคคา้งจ่าย 
4)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0810.8/ว1295 ลงวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2561 
5)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมาก
ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลงวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
6)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน  การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องคป์กครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2547 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบบัท่ี 4 ) พ.ศ. 2561 
7)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 2786/ลงวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2562 

  งบลงทุน รวม 190,000 บาท 
   ค่าครุภัณฑ์ รวม 40,000 บาท 
   ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์หรือการแพทย ์       

    
01.  โครงการ/กิจกรรม :  จดัซ้ีือเคร่ืองชัง่น ้าหนกัแบบดิจิตอล
พร้อมท่ีวดัส่วนสูง 

จ านวน 40,000 บาท 

      

  

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองชัง่น ้าหนกัแบบดิจิตอลพร้อมท่ีวดั
ส่วนสูง จ านวน 2 เคร่ือง        
-เป็นเคร่ืองชัง่น ้าหนกัแท่นเหยยีบแบบแสดงผลเป็นดิจิตอลมีท่ี
วดัส่วนสูงในตวั        
-สามารถชัง่น ้าหนกัไดไ้ม่นอย้กวา่ 200 กิโลกรัม        
-สามารถชัง่ไดล้ะเอียดไม่เกิน 100 กรัม       
-วดัส่วนสูงไดสู้งสุดไม่นอ้ยกวา่ 200 เซนติเมตร       
-สามารถวเิคราะห์ค่าดชันีมวลกาย (Body Mass index :BMI)        
   -เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็นฐาน
อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ  ดงัน้ี  
1) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536  
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ลงวนัท่ี 19 มีนาคม 2561 เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละอตัราค่าใชจ่้าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีเบิกจ่ายใน
ลกัษณะ ค่าใชส้อย วสัดุ และค่าสาธารณูปโภค 
2) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/
ว 3924 ลงวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2564 เร่ือง ซกัซอ้มแนวทางการ
จดัท างบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 (เฉพาะเทศบาลต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล) 
3) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444  
ลงวนัท่ี 24 มกราคม 2561 เร่ือง การก าหนดหลกัเกณฑก์ารเขียน
รายละเอียดค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน 
4)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมาก
ท่ี มท 0808.2/ว 1095ลงวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน  
(พ.ศ.2561-2565) ยทุธศาสตร์ท่ี 3 หนา้ 379 ล าดบัท่ี 14       

   ค่าทีด่ินและส่ิงก่อสร้าง รวม 150,000 บาท 
   ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ       

    
01.โครงการ/กิจกรรมก่อสร้างสนามเด็กเล่นพร้อมอุปกรณ์ 
เด็กเล่น 

จ านวน 150,000 บาท 

      

  

    เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินโครงการก่อสร้างสนามเด็ก
เล่นพร้อมอุปกรณ์เด็กเล่น   ณ ศูนยอ์บรมเด็กก่อนเกณฑใ์นวดั
ศรีพรหม เช่น อุโมงคผ์ีเส้ือ บา้นแฝดสองชั้น ชุดสไสดป์ราสาท
หมูอุโมงคห์นอนแสนสดใส บล็อกตวัหนอน เป็นตน้   เป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการท่ีเป็นฐานในการ
น ามาตั้งงบประมาณ ดงัน้ี        
    1) พระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ.2496 และแกไ้ขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบบัท่ี 13) พ.ศ.2552         
    2) พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542         
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     3) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว
1095 ลงวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน         
     4) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/
ว 3924 ลงวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2564 เร่ือง ซกัซอ้มแนวทางการ
จดัท า   งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัว่ไปดา้น
การศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565(เฉพาะเทศบาลต าบลและองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบล)         
     เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  
ท่ีเพิ่มเติม ฉบบัท่ี 4 หนา้ 17        

  งบเงินอุดหนุน รวม 3,612,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 3,612,000 บาท 
   เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

    

01. โครงการ/กิจกรรม : อาหารกลางวนั โรงเรียนนาจะหลวย 
(กรป.กลางอุปถมัภ)์(อุดหนุนโรงเรียนนาจะหลวย  
(กรป.กลางอุปถมัภ)์) 

จ านวน 3,612,000 บาท 

      

  

    เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนนาจะหลวย           
(กรป.กลางอุปถมัภ)์ ตามโครงการอาหาร
กลางวนั จ านวน 860 คน อตัราม้ือละ 21 บาท/
คน จ านวน 200 วนั เป็นเงิน 3,612,000 บาท         
    ค าช้ีแจง ทั้งน้ีจะเบิกจ่ายต่อเม่ือดั้รบการจดัสรรจากกรม
ส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน        
   - เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็นฐาน
อ านาจในการตั้งงบประมาณ ดงัน้ี        
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงินอุดหนุนของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559 แกไ้ขเพิ่มเติม         
    2) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว
3616 ลงวนัท่ี 24 มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่
ดว้ยเงินอุดหนุนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559         
    3) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/
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ว 4750 ลงวนัท่ี 14 สิงหาคม 2563         
   4) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0816.2/
ว 7924 ลงวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2564 เร่ือง ซกัซอ้มแนวทางการ
จดัท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหุนนทัว่ไปดา้น
การศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565         
(เฉพาะเทศบาลต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล)         
  5. หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ทอ้งถ่ิน ท่ี มท 0810.8/24002 ลงวนัท่ี  25 ธนัวาคม 2563        
   -ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน  
(พ.ศ.2561-2565) ยทุธศาสตร์ท่ี 3 แผนงานการศึกษา หนา้ 348         

 งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ รวม 20,000 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 20,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท 

   
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอ่ืน ๆ 

      

    01. โครงการ/กิจกรรม : ห้องเรียนวยัเก๋า วยัทีน วยัละอ่อน จ านวน 10,000 บาท 

      

  

     เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการห้องเรียนวยัเก๋า วยั
ทีน วยัละอ่อน เช่นค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทนวทิยากร ค่า
วสัดุ อุปกรณ์ ฯลฯ รวมถึงค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ        
ท่ีเก่ียวขอ้งตามโครงการฯ         
   - เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็นฐาน
อ านาจในการตั้งงบประมาณ ดงัน้ี        
    1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการ
ฝึกอบรมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2557         
   2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกจ่ายค่าใชจ่้ายใน
การจดังาน การจดัการแข่งขนักีฬาและการส่งนกักีฬาเขา้ร่วม
การแข่งขนักีฬา   ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2559         
   3) พรบ.ส่งเสริมการพฒันาเด็กและเยาวชน
แห่งชาติ พ.ศ. 2550 และแกไ้ขเพิ่มเติม 
  4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกค่าใชจ่้ายในการ
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บริหารงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2562 
เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน  
(พ.ศ.2561-2565) ยทุธศาสตร์ท่ี 3 หนา้ 378 ล าดบัท่ี 13        

    02. โครงการ/กิจกรรม : To Be Number One จ านวน 10,000 บาท 

      

  

    -เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการ
To Be Number One เช่น ค่าตอบแทนวทิยากร ค่าป้าย
ประชาสัมพนัธ์ ค่าวสัดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าใชจ่้าย
ในพิธีเปิด ค่าวสัดุอุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานท่ี  ฯลฯ รวมถึง
ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งตามโครงการ ฯ  
- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็นฐาน
อ านาจในการตั้งงบประมาณ ดงัน้ี   
 1) พรบ.ส่งเสริมการพฒันาเด็กและเยาวชน
แห่งชาติ พ.ศ. 2550 และแกไ้ขเพิ่มเติม 
  2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกค่าใชจ่้ายในการ
บริหารงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2562 
 3) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยค่าใชจ่้ายใน
การฝึกอบรมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2557 
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) 
ยทุธศาสตร์ท่ี 3 หนา้ 379 ล าดบัท่ี 14 
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แผนงานสาธารณสุข 
 งานบริหารทั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสุข รวม 1,630,080 บาท 

  งบบุคลากร รวม 1,294,080 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,294,080 บาท 
   เงินเดือนขา้ราชการ หรือพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน จ านวน 1,039,680 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีใหแ้ก่
พนกังานเทศบาลท่ีปฏิบติังานของกองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ 
- นกับริหารงานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม 
(ผูอ้  านวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม) 
- เจา้พนกังานธุรการ  
ต าแหน่งและอตัราปรากฏตามแผนอตัราก าลงัสาม
ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566) และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบนั โดยค านวณตั้งจ่ายไว ้จ านวน 12 เดือน       
- เป็นไปตามพระราชบญัญติั หนงัสือสั่งการ ดงัน้ี 
1) เป็นไปตามพระราชบญัญติัระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542     
2) หนงัสือส านกังาน กจ.กท.และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว
138 ลงวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2558 เร่ืองซกัซอ้มแนวทางการค านวณ
ภาระค่าใชจ่้ายดา้นการบริหารงานบุคคลขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน 

     

   เงินเพิ่มต่าง ๆ ของขา้ราชการ หรือพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน จ านวน 67,200 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ใหแ้ก่พนกังานเทศบาลท่ีปฏิบติังาน
ของกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่เงินค่าตอบแทนราย
เดือนต าแหน่งนกับริหารงานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม
(ผูอ้  านวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม)  
ต าแหน่งและอตัราปรากฏตามแผนอตัราก าลงัสาม
ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566) และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบนั โดยค านวณตั้งจ่ายไว ้จ านวน 12 เดือน       
- เป็นไปตามพระราชบญัญติั หนงัสือสั่งการ ดงัน้ี 
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1) เป็นไปตามพระราชบญัญติัระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542     
2) หนงัสือส านกังาน กจ.กท.และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว
138 ลงวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2558 เร่ืองซกัซอ้มแนวทางการค านวณ
ภาระค่าใชจ่้ายดา้นการบริหารงานบุคคลขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน 

   เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 67,200 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของพนกังานเทศบาลท่ีควร
ไดรั้บตามท่ีระเบียบก าหนด ต าแหน่งนกับริหารงานสาธารณสุข
และส่ิงแวดลอ้ม(ผูอ้  านวยการกองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอ้ม) จ านวน 1 อตัรา  
อตัราละ 5,600 บาท จ านวน 12 เดือน  
เป็นไปตามพระราชบญัญติัระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542หนงัสือส านกังาน กจ.กท.และ  
ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว138 ลงวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2558 
เร่ืองซกัซอ้มแนวทางการค านวณภาระค่าใชจ่้ายดา้นการ
บริหารงานบุคคลขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

      

   ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง จ านวน 108,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนหรือ
ค่าตอบแทนพิเศษพนกังานจา้งตามภารกิจและพนกังานจา้ง
ทัว่ไปท่ีปฏิบติังานของกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ 
1.ค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนหรือค่าตอบแทน
พิเศษพนกังานจา้งทัว่ไป  
ต าแหน่งและอตัราปรากฏตามแผนอตัราก าลงัสาม
ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566) และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบนั โดยค านวณตั้งจ่ายไว ้จ านวน 12 เดือน       
- เป็นไปตามพระราชบญัญติั หนงัสือสั่งการ ดงัน้ี 
1) เป็นไปตามพระราชบญัญติัระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542    2) หนงัสือส านกังาน กจ.กท.และ  
ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว138 ลงวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2558  
เร่ืองซกัซอ้มแนวทางการค านวณภาระค่าใชจ่้ายดา้นการ
บริหารงานบุคคลขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
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   เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนกังานจา้ง จ านวน 12,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ใหแ้ก่พนกังานจา้งของกอง
สาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้มท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินเพิ่มการครองชีพ
ชัว่คราวตามสิทธิ ดงัน้ี 
2.เงินเพิ่มต่าง ๆ/เงินเพิ่มการครองชีพชัว่คราว พนกังานจา้ง
ทัว่ไป 

      

  งบด าเนินงาน รวม 295,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 165,000 บาท 
   ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ จ านวน 20,000 บาท 

      

  

-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็นฐาน
อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ  ดงัน้ี  
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบติังานนอกเวลาราชการขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2559 
2)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
มาก ท่ี มท 0808.2/ว 2409 ลงวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2559 
 เร่ือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกจ่ายเงินตอบ
แทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2559 

      

   ค่าเช่าบา้น จ านวน 120,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบา้นใหก้บัพนกังานเทศบาลของกอง
สาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม ท่ีมีสิทธิไดรั้บ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยและระเบียบของทางราชการท่ีเก่ียวขอ้ง 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็นฐาน
อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ  ดงัน้ี  
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยค่าเช่าบา้นของขา้ราชการ
ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2548 และแกไ้ขเพิ่มเติมถึง(ฉบบั
ท่ี 3) พ.ศ. 2559 
2)หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 5862  
ลงวนัท่ี 12 ตุลาคม 2559 เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละวธีิการเก่ียวกบั
การเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบา้นของขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน 
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรขา้ราชการ/พนกังาน/ลูกจา้งประจ า จ านวน 25,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรใหก้บัพนกังาน
เทศบาล  และลูกจา้งประจ า ของกองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอ้ม ท่ีมีสิทธิไดรั้บตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและ
ระเบียบของทางราชการท่ีเก่ียวขอ้ง 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็นฐาน
อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ  ดงัน้ี 
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงินสวสัดิการเก่ียวกบั
การศึกษาบุตรขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
พ.ศ. 2563 
2)ระเบียบกระทรวงการคลงั วา่ดว้ยการเบิกจ่ายเงินสวสัดิการ
เก่ียวกบัการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560  
3)ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวสัดิการเก่ียวกบัการศึกษา
บุตร พ.ศ. 2523 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมถึง ฉบบัท่ี 7 พ.ศ. 2554 

      

   ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท 

   
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอ่ืน ๆ 

      

    01. กิจกรรม : ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 10,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการของกอง
สาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม ในราชอาณาจกัรและนอก
ราชอาณาจกัร  เช่น ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง  
ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพกั ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่า
ผา่นทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการ
เดินทางไปราชการของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2555 และแกไ้ข
เพิ่มเติมถึง(ฉบบัท่ี3) พ.ศ.2559 

      

    02. โครงการ/กิจกรรม : ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ านวน 10,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นลงทะเบียนในการฝึกอบรมของพนกังานเทศบาล
สังกดักองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม 
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- เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็นฐาน
อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ ดงัน้ี 
        1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการ
ฝึกอบรมของเจา้หนา้ท่ี ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2557                                   

   ค่าวสัดุ รวม 110,000 บาท 
   วสัดุส านกังาน จ านวน 30,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัหาวสัดุส านกังานต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นตอ้งใชใ้น
กิจการของกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงโดยสภาพไม่
คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายกุารใชง้าน  ไม่ยนืนาน เม่ือใช้
แลว้ยอ่มส้ินเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพ
เดิม หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลา อนัสั้น  
เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา  ไมบ้รรทดั 
 ยางลบ คลิป เป๊ก เขม็หมุด เทป พ ีว ีซี แบบใส กระดาษ
คาร์บอน กระดาษไข น ้ายาลบกระดาษ ลวดเยบ็
กระดาษ กาว แฟ้ม แบบพิมพ ์สมุดบญัชี  
สมุดประวติัขา้ราชการ ตะแกรงวางเอกสาร ชอลก์ ผา้ส าลี แปรง
ลบกระดาน ขาตั้ง (กระดานด า) ตรายาง ซอง ธงชาติ ส่ิงพิมพ ์ 
ท่ีไดจ้ากการซ้ือหรือพิมพข์องใชใ้นการบรรจุหีบ
ห่อ น ้ามนั ไข ข้ีผึ้ง ฯลฯสภาพคงทนถาวร  เช่น 
หนงัสือ  เคร่ืองคิดเลขขนาดเล็ก เคร่ืองเจาะกระดาษขนาดเล็ก ท่ี
เยบ็กระดาษขนาดเล็ก  ไมบ้รรทดั  ท่ีเยบ็กระดาษขนาดเล็ก  ไม้
บรรทดัเหล็ก กรรไกร  เกา้อ้ีพลาสติก  ตรายาง  ท่ีถูพื้น  ตะแกรง
วางเอกสาร  เคร่ืองตดัโฟม  เคร่ืองตดักระดาษ เคร่ืองเยบ็
กระดาษ กุญแจ  ภาพเขียน แผนท่ี พระบรมฉายลกัษณ์ แปงปิด
ประกาศ  แผน่ป้ายช่ือส านกังาน หรือหน่วยงาน หรือแผนป้าย
ต่าง ๆ ท่ีใชใ้นส านกังาน มู่ล่ี,ม่านปรับแสง  
(ต่อผืน) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพทุธรูป พระบรมรูป
จ าลอง กระเป๋า  ตาชัง่ขนาดเลก็ ผา้ใบติดตั้งในส านกังาน ผา้ใบเตน้ท์
ขนาดใหญ่ ฯลฯ 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสัง่การ ท่ีเป็นฐานอ านาจใน
การน ามาตั้งงบประมาณ  ดงัน้ี  

1) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536  
ลงวนัท่ี 19 มีนาคม 2561 เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละอตัราค่าใชจ่้าย
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ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีเบิกจ่ายใน
ลกัษณะ ค่าใชส้อย วสัดุ และค่าสาธารณูปโภค 
2) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/
ว 3924 ลงวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2564 เร่ือง ซกัซอ้มแนวทางการ
จดัท างบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 (เฉพาะเทศบาลต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล) 
2) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444  
ลงวนัท่ี 24 มกราคม 2561 เร่ือง การก าหนดหลกัเกณฑก์ารเขียน
รายละเอียดค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน 
3)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมาก
ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

 

 
 

   วสัดุงานบา้นงานครัว จ านวน 10,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัหาวสัดุงานบา้นงานครัวต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นตอ้ง
ใชใ้นกิจการของกองสาธารณสุข ฯ  ซ่ึงโดยสภาพคงทนและไม่
คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายกุารใชง้านไม่ยนืนาน เม่ือใช้
แลว้ยอ่มส้ินเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพ
เดิม หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอนัสั้น เช่น แปรง ไม้
กวาด เข่ง ผา้ปูโตะ๊  ถว้ย ชาม ชอ้น ส้อม แกว้น ้า จานรอง น ้ายา
ลา้งหอ้งน ้า  น ้ายาลา้งจาน  มุง้ ผา้ปูท่ีนอน ปลอก
หมอน หมอน ผา้ห่ม กระจกเงา  น ้าจืดท่ีซ้ือจาก
เอกชน  หมอ้ กระทะ  กะละมงั  ตะหลิว กรอบ
รูป มีด  ถงั ถาด  แกว้น ้า  จานรอง  ถว้ยชาม  กระจกเงา  โอ่ง
น ้า  ท่ีนอน  กระโถน ฯลฯ รวมถึงค่าใชจ่้ายท่ีตอ้งช าระพร้อม
กนั เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นตน้ 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็นฐาน
อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ  ดงัน้ี  
1) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัท่ี 27 มิถุนายน 2559 
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 เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจดัเป็นวสัดุและครุภณัฑ์
ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
2) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536  
ลงวนัท่ี 19 มีนาคม 2561 เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละอตัราค่าใชจ่้าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีเบิกจ่ายใน
ลกัษณะค่าใชส้อย วสัดุ และค่าสาธารณูปโภค 
3) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444  
ลงวนัท่ี 24 มกราคม 2561 เร่ือง การก าหนดหลกัเกณฑก์ารเขียน
รายละเอียดค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน 
4) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมาก
ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

   วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 20,000 บาท 

      

  

 เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัหาวสัดุโฆษณาและเผยแพร่  รายจ่ายเพื่อให้
ไดม้าซ่ึงส่ิงของท่ีมีลกัษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือ
ตามปกติมีอายกุารใชง้านไม่ยนืนาน  ส้ินเปลือง  หมดไป  หรือ
เปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอนัสั้น  รวมถึงรายจ่ายดงัต่อไปน้ี 
1) รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดดัแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวสัดุ   
2) รายจ่ายเพื่อจดัหาส่ิงของท่ีใชใ้นการซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพยสิ์นใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกติ    
3) รายจ่ายท่ีตอ้งช าระพร้อมกบัค่าวสัดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่า
ภาษี  ค่าประกนัภยั  ค่าติดตั้ง  เป็นตน้โดยจ่ายเป็นค่าวสัดุ
โฆษณาและเผยแพร่  ดงัน้ี   
(1)ประเภทวสัดุคงทน   
-  ไดแ้ก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลกัษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุ
การใชง้านไม่ยนืนาน หรือเม่ือน าไปใชง้านแลว้เกิดความช ารุด
เสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมใหใ้ชง้านไดด้งัเดิมหรือซ่อมแซม
แลว้ไม่คุม้ค่า เช่น ขาตั้งกลอ้ง ขาตั้งเขียนภาพ กล่องและระวงิใส่
ฟิลม์ภาพยนตร์ เคร่ืองกรอเทป  
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เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กลอ้งถ่ายรูป ฯลฯ  
(2)ประเภทวสัดุส้ินเปลือง   
- ไดแ้ก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลกัษณะเม่ือใชแ้ลว้ยอ่มส้ินเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอนัสั้นไม่
คงสภาพเดิม เช่น  พูก่นั สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิลม์ 
 เมมโมร่ีการ์ด ฟิลม์สไลด์ แถบบนัทึกเสียงหรือ
ภาพ (ภาพยนตร์, วดีีโอเทป, แผน่ซีดี) รูปสีหรือขาวด าท่ีไดจ้าก
การลา้ง อดัขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ      
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็นฐาน
อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ  ดงัน้ี  
1) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมาก
ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
2) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536 ลง
วนัท่ี 19 มีนาคม 2561 เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละอตัราค่าใชจ่้าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีเบิกจ่ายใน
ลกัษณะค่าใชส้อย วสัดุ และค่าสาธารณูปโภค 
3) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444  
ลงวนัท่ี 24 มกราคม 2561 เร่ือง การก าหนดหลกัเกณฑก์ารเขียน
รายละเอียดค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน 

   วสัดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 50,000 บาท 

      

  

      -เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัหาวสัดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นตอ้ง
ใชใ้นกิจการของกองช่าง  ซ่ึงโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือ
ตามปกติมีอายใุชง้านไม่ยนืนานเม่ือใชแ้ลว้ยอ่มส้ินเปลือง หมด
ไป แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพเดิม หรือ 
เปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอนัสั้น เช่น หวัพิมพ ์ แถบ
พิมพ ์เคร่ืองอ่าน และบนัทึกขอ้มูล ตลบัผงหมึกส าหรับ
เคร่ืองพิมพ ์เมนบอร์ด เมาส์ ปร้ินเตอร์ จอมอนิเตอร์ อุปกรณ์ท่ี
เก่ียวเน่ืองกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เมมโมร่ีชิป(RAM) แผน่หรือ
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จานบนัทึกขอ้มูล เทปบนัทึกขอ้มูล แผน่กรองแสง 
กระดาษต่อเน่ือง สายเคเบิล แผน่แป้นอกัษรหรือ
แป้นพิมพ ์เคร่ืองกระจายสัญญาณ 
โปรแกรม แผน่วงจรอีเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ รวมถึงค่าใชจ่้ายท่ีตอ้ง
ช าระพร้อมกนั เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นตน้ 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็นฐาน
อ านาจในการน ามา ตั้งงบประมาณ ดงัน้ี 
1)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมาก
ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
2)หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1536  
ลงวนัท่ี 19 มีนาคม 2561เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละอตัราค่าใชจ่้าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีท่ีเบิกจ่ายในลกัษณะค่าใชส้อย วสัดุ และค่า
สาธารณูปโภค 
3)หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว0444  
ลงวนัท่ี 24 มกราคม 2561 เร่ืองการก าหนดหลกัเกณฑก์ารเขียน
รายละเอียดค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายของ 
 องคก์รปกครองทอ้งถ่ิน 

  งบลงทุน รวม 41,000 บาท 
   ค่าครุภัณฑ์ รวม 41,000 บาท 
   ครุภณัฑง์านบา้นงานครัว       
    01.โครงการ : จดัซ้ือเคร่ืองตดัหญา้ จ านวน 19,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ้ือเคร่ืองตดัหญา้แบบขอ้แขง็ จ านวน 2 เคร่ืองๆ
ละ 9,500 บาท 
เป็นเงิน 19,000 บาท คุณลกัษณะเฉพาะ ดงัน้ี 
1)เป็นเคร่ืองตดัหญา้แบบสะพาย 
2)เคร่ืองยนตข์นาดไม่นอ้ยกวา่ 1.4 แรงมา้ 
3)ปริมาตรกระบอกสูบไม่นอ้ยกวา่ 30 ซีซี 
4)พร้อมใบมีด 
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-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็นฐาน
อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ  ดงัน้ี  
1) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536       
ลงวนัท่ี 19 มีนาคม 2561 เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละอตัราค่าใชจ่้าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีเบิกจ่ายใน
ลกัษณะ   ค่าใชส้อย วสัดุ และค่าสาธารณูปโภค 
2) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444 ลง
วนัท่ี 24 มกราคม 2561 เร่ือง การก าหนดหลกัเกณฑก์ารเขียน
รายละเอียดค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน  
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมและ
เปล่ียนแปลง  ฉบบัท่ี 6  หนา้ 100 ล าดบัท่ี 1 

   ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       
    01. รายการ : จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 22,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โนต้บุก๊ ส าหรับงาน
ส านกังาน จ านวน 1 เคร่ือง เคร่ืองละ 22,000 บาท 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็นฐาน
อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ  ดงัน้ี  
1) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536 ลง
วนัท่ี 19 มีนาคม 2561 เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละอตัราค่าใชจ่้าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีเบิกจ่ายใน
ลกัษณะ ค่าใชส้อย วสัดุ และค่าสาธารณูปโภค 
2) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444 ลง
วนัท่ี 24 มกราคม 2561 เร่ือง การก าหนดหลกัเกณฑก์ารเขียน
รายละเอียดค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน  
3) เป็นไปตามราคาตามเกณฑร์าคากลางและคุณลกัษณะพื้นฐาน
ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม    
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) หนา้ 494  
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน รวม 2,126,840 บาท 
  งบบุคลากร รวม 553,440 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 553,440 บาท 
   เงินเดือนขา้ราชการ หรือพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน จ านวน 313,440 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีใหแ้ก่
พนกังานเทศบาลท่ีปฏิบติังานของกองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ 
- เจา้พนกังานสาธารณสุข  
ต าแหน่งและอตัราปรากฏตามแผนอตัราก าลงัสาม
ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566) และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบนั โดยค านวณตั้งจ่ายไว ้จ านวน 12 เดือน       
- เป็นไปตามพระราชบญัญติั หนงัสือสั่งการ ดงัน้ี 
1) เป็นไปตามพระราชบญัญติัระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542     
2) หนงัสือส านกังาน กจ.กท.และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว
138 ลงวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2558 เร่ืองซกัซอ้มแนวทางการค านวณ
ภาระค่าใชจ่้ายดา้นการบริหารงานบุคคลขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน 

      

   ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง จ านวน 216,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนหรือ
ค่าตอบแทนพิเศษพนกังานจา้งทัว่ไปท่ีปฏิบติังาน 
ของกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม ต าแหน่งและอตัราปรากฏ
ตามแผนอตัราก าลงัสาม
ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566) และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบนั โดยค านวณตั้งจ่ายไว ้จ านวน 12 เดือน       
- เป็นไปตามพระราชบญัญติั หนงัสือสั่งการ ดงัน้ี 
1) เป็นไปตามพระราชบญัญติัระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542     
2) หนงัสือส านกังาน กจ.กท.และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว
138 ลงวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2558 เร่ืองซกัซอ้มแนวทางการค านวณ
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ภาระค่าใชจ่้ายดา้นการบริหารงานบุคคลขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน 

   เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนกังานจา้ง จ านวน 24,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ใหแ้ก่พนกังานจา้งของกอง
สาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้มท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินเพิ่มการครองชีพ
ชัว่คราวตามสิทธิ ดงัน้ี 
2.เงินเพิ่มต่างๆ/เงินเพิ่มการครองชีพชัว่คราว พนกังานจา้งทัว่ไป
จ านวน ต าแหน่งและอตัราปรากฏตามแผนอตัราก าลงัสาม
ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566) และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบนั โดยค านวณตั้งจ่ายไว ้จ านวน 12 เดือน       
- เป็นไปตามพระราชบญัญติั หนงัสือสั่งการ ดงัน้ี 
1) เป็นไปตามพระราชบญัญติัระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542     
2) หนงัสือส านกังาน กจ.กท.และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว
138 ลงวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2558 เร่ืองซกัซอ้มแนวทางการค านวณ
ภาระค่าใชจ่้ายดา้นการบริหารงานบุคคลขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน 

      

  งบด าเนินงาน รวม 726,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 168,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน 

จ านวน 120,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการดูแลผูสู้งอายท่ีุมีภาวะพึ่งพิงใน
ระยะยาว และอตัราค่าตอบแทนอาสาสมคัรบริบาลทอ้งถ่ิน  -
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการท่ีเป็นฐาน
อ านาจในการน ามาตั้งบประมาณ ดงัน้ี 
1)ระเบีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยอาสาสมคัรบริบาลทอ้งถ่ิน
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและการเบิก
ค่าใชจ่้าย พ.ศ. 2562 
2)หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 081902/
ว 6290 ลงวนัท่ี 18 ตุลาคม 2562 
3)หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 081902/
ว 0803 ลงวนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2563 
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4)หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 081902/
ว 2318 ลงวนัท่ี 21เมษายน 2564 
หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0812.2/ว 4253 ลง
วนัท่ีวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2563 เร่ือง โครงการอาสาสมคัรบริบาล
ทอ้งถ่ินเพื่อดูแลผูสู้งอายท่ีุมีภาวะพึ่งพิง 

   ค่าเช่าบา้น จ านวน 48,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบา้นใหก้บัพนกังานเทศบาลของส านกั
ปลดัเทศบาล ท่ีมีสิทธิไดรั้บ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
และระเบียบของทางราชการท่ีเก่ียวขอ้ง 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็นฐาน
อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ  ดงัน้ี  
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยค่าเช่าบา้นของาราชการ
ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2548 และแกไ้ขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2559 
2)หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 5862  
ลงวนัท่ี 12 ตุลาคม 2559 เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละวธีิการเก่ียวกบั
การเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบา้นของขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน 

      

   ค่าใช้สอย รวม 343,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ       

    
01. โครงการ/กิจกรรม : ส ารวจขอ้มูลจ านวนสัตวแ์ละข้ึนทะเบียน
สัตวต์ามโครงการสัตวป์ลอดโรค คนปลอดภยั จากโรคพิษสุนขับา้ 

จ านวน 9,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการส ารวจขอ้มูล จ านวนสุนขั/แมว ทั้ง
ท่ีมีเจา้ของและไม่มีเจา้ของ ตวัละ 6 บาทต่อปี โดยท าการส ารวจ
ปีละ 2 คร้ัง (คร้ังแรก ภายในเดือนธนัวาคม และคร้ังท่ี 2 ภายใน
เดือนมิถุนายน) โดยเป็นการตั้งจ่ายใกลเ้คียงฐานขอ้มูลตาม
จ านวนสุนขัและแมวในปีงบประมาณท่ีผา่นมา
จ านวน 1,700 ตวั  
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็นฐาน
อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ  ดงัน้ี  
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการจดัสวสัดิ
ภาพสัตวข์ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2562 
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินอุดหนุนขอองคก์ร
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ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2559 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 
3)หนงัสือกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ท่ี มท 0810.2/ว827ลงวนัท่ี 1 มีนาคม 2562 
4)หนงัสือกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท
0810.5/ว1042ลงวนัท่ี 10 เมษายน 2561  
5)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/2072ลงวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2561 
6) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด  
ท่ี มท 0810.5/ว 4052 ลงวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2561 
7)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด  
ท่ี มท 0819.3/ว 4524 ลงวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2562 
8)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด  
ท่ี มท 0819.3/ว 19 ลงวนัท่ี 3 มกราคม 2563 
 9) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 3749  
ลงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 
(พ.ศ.2561-2565) ยทุธศาสตร์ท่ี 3 หนา้ 354-355 ล าดบัท่ี 4 

   
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอ่ืน ๆ 

      

    
01. โครงการ/กิจกรรม : ป้องกนัโรคไขเ้ลือดออกและโรคไข้
มาลาเรีย 

จ านวน 100,000 บาท 

      

  

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการป้องกนัไขเ้ลือดออกและไข้
มาลาเรีย ไดแ้ก่ ค่าป้ายประชาสัมพนัธ์ ค่าวสัดุและ
อุปกรณ์ เช่น ค่าจดัหา/ค่าจดัซ้ือทรายอะเบต ค่าจดัซ้ือน ้ายาเคมี
พน่หมอกควนั ฯลฯ  
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็นฐาน
อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ  ดงัน้ี  
1)พระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ.2496 และแกไ้ขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบบัท่ี 13)  พ.ศ. 2552 
2)พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 
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3)พระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
4)พระราชบญัญติัโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 
5)ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง ช่ือและอาการส าคญัของ
โรคติดต่อท่ีตอ้งเฝ้าระวงั พ.ศ. 2559 
6)ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง ก าหนดใหแ้หล่งเพราะ
พนัธ์ุยงุลายเป็นเหตุร าคาญและแต่งตั้งเจา้พนกังานสาธารณสุข
เพิ่มเติม  
7)หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/
ว 4700 ลงวนัท่ี 22 สิงหาคม 2560 เร่ือง การควบคุมและป้องกนั
โรคท่ีมียงุเป็นพาหะน าโรค  
8)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว 1732 
ลงวนัท่ี 12 มิถุนายน 2561 เร่ือง ขอเนน้ย  ้าแนวทางการ
ด าเนินการป้องกนัโรคท่ีมียงุเป็นพาหะน าโรค  
9)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด  
ท่ี มท 0810.5/1745 ลงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2560 เร่ือง ซกัซอ้ม
แนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 เงินอุดหนุนทัว่ไปดา้นสาธารณสุขขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน 
10) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด  
ท่ี มท 0810.5/1042 ลงวนัท่ี 10 เมษายน 2561 เร่ือง แนวทางการ
ด าเนินโครงการสัตวป์ลอดโรค คนปลอดภยั จากโรคพิษสุนขั
บา้ ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย ์ดร. สมเด็จพระเจา้ลูกเธอ เจา้
ฟ้าจุฬาภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราชกุมารี  
11) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว 2072 ลงวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2561 
 เร่ือง ซกัซอ้มแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทัว่ไปดา้นสาธารณสุขของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
12) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536 ลง
วนัท่ี 19 มีนาคม 2561 เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละอตัราค่าใชจ่้าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีเบิกจ่ายใน
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ลกัษณะค่าใชส้อย วสัดุ และค่าสาธารณูปโภค 
13) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444 ลง
วนัท่ี 24 มกราคม 2561 เร่ือง การก าหนดหลกัเกณฑก์ารเขียน
รายละเอียดค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน 

      

  

-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 
(พ.ศ.2561-2565) ยทุธศาสตร์ท่ี 3 หนา้ 350 ล าดบัท่ี 1 

      

    02. โครงการ/กิจกรรม : ป้องกนัโรคระบาดในสัตว ์ จ านวน 30,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการป้องกนัโรคระบาดใน
สัตว ์ไดแ้ก่ ค่าป้ายระชาสัมพนัธ์ ค่าวสัดุและอุปกรณ์ เช่น วคัซีน
หรือน ้ายาเคมี น ้ายาต่างๆ สายยาง ลูกยาง หลอดแกว้ ถุง
มือ กระดาษกรอง จุกต่างๆ ปูนขาว ฯลฯ  รวมถึงค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ
ท่ีเก่ียวขอ้งตามโครงการฯ 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็นฐาน
อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ  ดงัน้ี  
1)พระราชบญัญติัเทศบาลพ.ศ. 2496 และแกไ้ขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบบัท่ี 13)  พ.ศ. 2552 
2)พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 
3)พระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
4)พระราชบญัญติัโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 
5)ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง ช่ือและอาการส าคญัของ
โรคติดต่อท่ีตอ้งเฝ้าระวงั พ.ศ. 2559 
6)ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง ก าหนดใหแ้หล่งเพราะ
พนัธ์ุยงุลายเป็นเหตุร าคาญและแต่งตั้งเจา้พนกังานสาธารณสุข
เพิ่มเติม  
7)หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/
ว 4700 ลงวนัท่ี 22 สิงหาคม 2560 เร่ือง การควบคุมและป้องกนั
โรคท่ีมียงุเป็นพาหะน าโรค  
8)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว 1732  
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ลงวนัท่ี 12 มิถุนายน 2561 เร่ือง ขอเนน้ย  ้าแนวทางการ
ด าเนินการป้องกนัโรคท่ีมียงุเป็นพาหะน าโรค  
9) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด  
ท่ี มท 0810.5/1042 ลงวนัท่ี 10 เมษายน 2561 เร่ือง แนวทางการ
ด าเนินโครงการสัตวป์ลอดโรค คนปลอดภยั จากโรคพิษสุนขั
บา้ ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย ์ดร. สมเด็จพระเจา้ลูกเธอ เจา้
ฟ้าจุฬาภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราชกุมารี เพิ่มเติม 
10) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว 2072  
ลงวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2561 เร่ือง ซกัซอ้มแนวทางการตั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุน
ทัว่ไปดา้นสาธารณสุขขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
11) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536 ลง
วนัท่ี 19 มีนาคม 2561 เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละอตัราค่าใชจ่้าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีเบิกจ่ายใน
ลกัษณะค่าใชส้อย วสัดุ และค่าสาธารณูปโภค 
12) หนงัสือกระทรวงหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444  
ลงวนัท่ี 24 มกราคม 2561 เร่ือง การก าหนดหลกัเกณฑก์ารเขียน
รายละเอียดค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน 
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 
(พ.ศ.2561-2565) ยทุธศาสตร์ท่ี 3 หนา้ 356 ล าดบัท่ี 5 

    03. โครงการ/กิจกรรม : ป้องกนัและควบคุมโรคติดต่อ จ านวน 80,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการป้องกนัและควบคุม
โรคติดต่อ  การป้องกนัและระงบัโรคติดเช้ือไวรัสโคโร
นา 2019(โควคิ-19)  การป้องกนัควบคุมโรค
ไขเ้ลือดออก ไดแ้ก่ ค่าป้ายประชาสัมพนัธ์ ค่าวสัดุและ
อุปกรณ์ เช่น วคัซีนหรือน ้ายาเคมี น ้ายาต่างๆ สายยาง ลูก
ยาง หลอดแกว้ ถุงมือ กระดาษกรอง จุกต่างๆ ฯลฯ  รวมถึง
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งตามโครงการฯ 
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-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็นฐาน
อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ  ดงัน้ี  
1)พระราชบญัญติัเทศบาลพ.ศ. 2496 และแกไ้ขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบบัท่ี 13)  พ.ศ. 2552 
2)พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 
3)พระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
4)พระราชบญัญติัโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 
5)ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง ช่ือและอาการส าคญัของ
โรคติดต่อท่ีตอ้งเฝ้าระวงั พ.ศ. 2559 
6)ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง ก าหนดใหแ้หล่งเพราะ
พนัธ์ุยงุลายเป็นเหตุร าคาญและแต่งตั้งเจา้พนกังานสาธารณสุข
เพิ่มเติม  
7)หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/
ว 4700 ลงวนัท่ี 22 สิงหาคม 2560 เร่ือง การควบคุมและป้องกนั
โรคท่ีมียงุเป็นพาหะน าโรค  
8)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว 1732  
ลงวนัท่ี 12 มิถุนายน 2561 เร่ือง ขอเนน้ย  ้าแนวทางการ
ด าเนินการป้องกนัโรคท่ีมียงุเป็นพาหะน าโรค  
9) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/1042 ลงวนัท่ี 10 เมษายน 2561 
 เร่ือง แนวทางการด าเนินโครงการสัตวป์ลอดโรค คน
ปลอดภยั จากโรคพิษสุนขับา้ ตามพระปณิธาน 
 ศาสตราจารย ์ดร. สมเด็จพระเจา้ลูกเธอ เจา้ฟ้าจุฬาภรณวลยั
ลกัษณ์ อคัรราชกุมารี เพิ่มเติม 
10) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536   
ลงวนัท่ี 19 มีนาคม 2561 เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละอตัราค่าใชจ่้าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีเบิกจ่ายใน
ลกัษณะค่าใชส้อย วสัดุ และค่าสาธารณูปโภค 
11) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444 ลง
วนัท่ี 24 มกราคม 2561 เร่ือง การก าหนดหลกัเกณฑก์ารเขียน



249 
 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
   

รายละเอียดค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน 
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 
(พ.ศ.2561-2565) ยทุธศาสตร์ท่ี 3 หนา้ 357 ล าดบัท่ี 6 

    
04. โครงการ/กิจกรรม : ฝึกอบรมผูป้ระกอบการร้านคา้  
ร้านอาหารสด ร้านอาหาร 

จ านวน 30,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการฝึกอบรมผูป้ระกอบการ
ร้านคา้ ร้านอาหาร สด ร้านอาหาร เช่น ค่าป้ายระชา
สัมพนัธ์ ค่าจา้งเหมารถยนตต์ามโครงการ ฯ ค่าวสัดุ
อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าของท่ีระลึก ค่าชุดทดสอบสารปนเป้ือนใน
อาหาร ฯลฯรวมถึงค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งตามโครงการ ฯ  
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็นฐาน
อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ  ดงัน้ี  
1)พระราชบญัญติัเทศบาลพ.ศ. 2496 และแกไ้ขเพิ่มเติมถึง  
(ฉบบัท่ี 13)  พ.ศ. 2552 
2)พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 
3) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536  
ลงวนัท่ี 19 มีนาคม 2561 เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละอตัราค่าใชจ่้าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีเบิกจ่ายใน
ลกัษณะค่าใชส้อย วสัดุ และค่าสาธารณูปโภค 
4) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444  
ลงวนัท่ี 24 มกราคม 2561 เร่ือง การก าหนดหลกัเกณฑก์ารเขียน
รายละเอียดค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน 
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 
(พ.ศ.2561-2565) ยทุธศาสตร์ท่ี 3 หนา้ 351 ล าดบัท่ี 2 

      

    
05. โครงการ/กิจกรรม : สัตวป์ลอดโรค คนปลอดภยั จากโรคพิษ
สุนขับา้ 

จ านวน 54,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการสัตวป์ลอดโรค คน
ปลอดภยั  จากโรคพิษสุนขับา้ เพื่อด าเนินการในการจดัหา/
จดัซ้ือวคัซีนและอุปกรณ์ในการฉีด ฯลฯ รวมถึงค่าใชจ่้ายในการ
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ขนส่งและค่าใชจ่้ายในการจดัเก็บวคัซีนตามระบบลูกโซ่ความ
เยน็(Cold Chain)  เพื่อป้องกนัและควบคุมโรคพิษสุนขับา้ ตวั
ละ 30 บาท โดยเป็นการตั้งจ่ายใกลเ้คียงฐานขอ้มูลตามจ านวน
สุนขัและแมวในปีงบประมาณท่ีผา่นมาจ านวน 1,700 ตวั  
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็นฐาน
อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ  ดงัน้ี  
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการส ารวจขอ้มูล จ านวนสุนขั/แมว ทั้ง
ท่ีมีเจา้ของและไม่มีเจา้ของ ตวัละ 6 บาทต่อปี โดยท าการส ารวจ
ปีละ  
2 คร้ัง (คร้ังแรก ภายในเดือนธนัวาคม และคร้ังท่ี 2 ภายในเดือน
มิถุนายน) โดยเป็นการตั้งจ่ายใกลเ้คียงฐานขอ้มูลตามจ านวน
สุนขัและแมวในปีงบประมาณท่ีผา่นมา 
จ านวน 1,700 ตวั  
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็นฐาน
อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ  ดงัน้ี  
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการจดัสวสัดิ
ภาพสัตวข์ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2562 
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินอุดหนุนขอองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2559 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 
3)หนงัสือกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ท่ี มท 0810.2/ว827ลงวนัท่ี 1 มีนาคม 2562 
4)หนงัสือกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี  
มท0810.5/ว1042ลงวนัท่ี 10 เมษายน 2561  
5)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/2072ลงวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2561 
6) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว 4052 ลงวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2561 
7)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0819.3/ว 4524 ลงวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2562 
8)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0819.3/ว 19 ลงวนัท่ี 3 มกราคม 2563 
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9) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 3749  
ลงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 
(พ.ศ.2561-2565) ยทุธศาสตร์ท่ี 3 หนา้ 354-355 ล าดบัท่ี 4 

    06. โครงการ/กิจกรรม : ตรวจวเิคราะห์คุณภาพน ้าตวัอยา่ง จ านวน 10,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการตรวจวเิคราะห์คุณภาพน ้า
ตวัอยา่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าตรวจวิเคราะห์น ้า
อุปโภค บริโภค เช่น แหล่งน ้ าดิบ น ้าปลายท่อประปาภูมิภาค น ้า
ด่ืมบรรจุถงัส าเร็จ น ้าด่ืมบรรจุขวด น ้าประปาหมู่บา้น น ้า
บาดาล ฯลฯ เป็นตน้  
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็นฐาน
อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ  ดงัน้ี  
1) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536  
ลงวนัท่ี 19 มีนาคม 2561 เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละอตัราค่าใชจ่้าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีเบิกจ่ายใน
ลกัษณะค่าใชส้อย วสัดุ และค่าสาธารณูปโภค 
2) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444  
ลงวนัท่ี 24 มกราคม 2561 เร่ือง การก าหนดหลกัเกณฑก์ารเขียน
รายละเอียดค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน 
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) ท่ีเพิ่มเติมและ
เปล่ียนแปลง  ฉบบัท่ี 6 ยทุธศาสตร์ท่ี 4  หนา้ท่ี 54 ล าดบัท่ี 5 

      

    07.  โครงการ/กิจกรรม :  ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 20,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการของกอง
สาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม 
ในราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัร  เช่น ค่าเบ้ียเล้ียง
เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพกั ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศ
ยาน ค่าผา่นทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการ
เดินทางไปราชการของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2555 และแกไ้ข
เพิ่มเติมถึง(ฉบบัท่ี3) พ.ศ.2559 
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08.  ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 
      - เพื่อจ่ายเป็นลงทะเบียนในการฝึกอบรมของพนกังานเทศบาล
สังกดักองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม 
      - เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็นฐาน
อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ ดงัน้ี 
        1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการ
ฝึกอบรมของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2557 

จ านวน 10,000 บาท  

   ค่าวสัดุ รวม 125,000 บาท 
   วสัดุส านกังาน จ านวน 20,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัหาวสัดุส านกังานต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นตอ้งใชใ้น
กิจการของกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงโดยสภาพไม่
คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายกุารใชง้าน  ไม่ยนืนาน เม่ือใช้
แลว้ยอ่มส้ินเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพ
เดิม หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลา อนัสั้น เช่น กระดาษ 
หมึก ดินสอ ปากกา  ไมบ้รรทดั ยางลบ คลิป เป๊ก เขม็
หมุด เทป พ ีว ีซี แบบใส กระดาษคาร์บอน กระดาษไข น ้ ายาลบ
กระดาษ ลวดเยบ็กระดาษ กาว แฟ้ม แบบพิมพ ์สมุดบญัชี  
สมุดประวติัขา้ราชการ ตะแกรงวางเอกสาร ชอลก์ ผา้ส าลี แปรง
ลบกระดาน ขาตั้ง (กระดานด า) ตรายาง ซอง ธงชาติ ส่ิงพิมพ ์ท่ี
ไดจ้ากการซ้ือหรือพิมพข์องใชใ้นการบรรจุหีบ
ห่อ น ้ามนั ไข ข้ีผึ้ง ฯลฯสภาพคงทนถาวร  เช่น  หนงัสือ  เคร่ือง
คิดเลขขนาดเล็ก เคร่ืองเจาะกระดาษขนาดเล็ก ท่ีเยบ็กระดาษ
ขนาดเล็ก  ไมบ้รรทดั  ท่ีเยบ็กระดาษขนาดเล็ก  ไมบ้รรทดั
เหล็ก กรรไกร  เกา้อ้ีพลาสติก  ตรายาง  ท่ีถูพื้น  ตะแกรงวาง
เอกสาร  เคร่ืองตดัโฟม  เคร่ืองตดักระดาษ เคร่ืองเยบ็
กระดาษ กุญแจ  ภาพเขียน แผนท่ี พระบรมฉายลกัษณ์ แปงปิด
ประกาศ  แผน่ป้ายช่ือส านกังาน หรือหน่วยงาน หรือแผนป้าย
ต่าง ๆ ท่ีใชใ้นส านกังาน มู่ล่ี,ม่านปรับแสง (ต่อผืน) พรม (ต่อ
ผนื) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูป
จ าลอง กระเป๋า  ตาชัง่ขนาดเล็ก ผา้ใบติดตั้งในส านกังาน ผา้ใบ
เตน็ทข์นาดใหญ่ ฯลฯ 
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-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็นฐาน
อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ  ดงัน้ี  
1) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536  
ลงวนัท่ี 19 มีนาคม 2561 เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละอตัราค่าใชจ่้าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีเบิกจ่ายใน
ลกัษณะ ค่าใชส้อย วสัดุ และค่าสาธารณูปโภค 
2) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/
ว 3924 ลงวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2564 เร่ือง ซกัซอ้มแนวทางการ
จดัท างบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 (เฉพาะเทศบาลต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล) 
3) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444  
ลงวนัท่ี 24 มกราคม 2561 เร่ือง การก าหนดหลกัเกณฑก์ารเขียน
รายละเอียดค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน 
4)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมาก
ท่ี มท 0808.2/ว 1095   
ลงวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

   วสัดุไฟฟ้าและวทิย ุ จ านวน 5,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัหาวสัดุไฟฟ้าและวทิยตุ่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นตอ้งใช้
ในกิจการของเทศบาลต าบลนาจะหลวย ซ่ึงโดยสภาพคงทน
และไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายกุารใชง้าน ไม่ยนื
นาน เม่ือใชแ้ลว้ยอ่มส้ินเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือไม่คง
สภาพเดิม  หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอนั
สั้น เช่น หลอดไฟ ปลัก๊ไฟฟ้า โคมไฟฟ้า ฟิวส์ เทปพนั
สายไฟฟ้า สายไฟฟ้า  สวติซ์ไฟฟ้า  
หลอดไฟฟ้า เขม็ขดัรัดสายไฟฟ้า หลอดวทิยรุานซิสเตอร์และ
ช้ินส่วนวทิย ุลูกถว้ยสายอากาศ รีซีสเตอร์ มูฟวิง่
คอยส์ คอนเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรก
เกอร์ ฯลฯ รวมถึงค่าใชจ่้ายท่ีตอ้งช าระพร้อมกนั เช่น ค่า
ขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง ไมโครโฟน  ขาตั้งไมโครโฟน  หวัแร้ง
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ไฟฟ้า  เคร่ืองวดักระแสไฟฟ้า  เคร่ืองวดัแรงดนัไฟฟ้า  มาตร
ส าหรับตรวจวงจร  เคร่ืองประจุไฟ  โคมไฟ โทรโข่ง  ไม่ซกั
ฟิวส์ ไมคล์อยพร้อมเคร่ืองส่งสัญญาณ เป็นตน้ 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็นฐาน
อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ  ดงัน้ี  
1) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536  
ลงวนัท่ี 19 มีนาคม 2561 เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละอตัราค่าใชจ่้าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีเบิกจ่ายใน
ลกัษณะ ค่าใชส้อย วสัดุ และค่าสาธารณูปโภค 
2) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/
ว 3924 ลงวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2564 เร่ือง ซกัซอ้มแนวทางการ
จดัท างบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 (เฉพาะเทศบาลต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล) 
3) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444  
ลงวนัท่ี 24 มกราคม 2561 เร่ือง การก าหนดหลกัเกณฑก์ารเขียน
รายละเอียดค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน 
4)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมาก
ท่ี มท 0808.2/ว 1095  ลงวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

   วสัดุก่อสร้าง จ านวน 50,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัหาวสัดุก่อสร้างต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นตอ้งใชใ้น
กิจการ ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย ซ่ึงโดยสภาพคงทนและ
ไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายกุารใชง้าน ไม่ยนืนาน เม่ือใช้
แลว้ยอ่มส้ินเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพ
เดิม  หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอนัสั้น เช่น  ไม้
ต่าง ๆ น ้ามนัทาไม ้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต ์ปูน
ขาว ทราย อิฐหรือซีเมนตบ์ล๊อก  กระเบ้ือง 
 สังกะสี ตะปู คอ้น คีม ชะแลง จอบ เสียม ส่ิว ขวาน สวา่น เล่ือย
  กบไสไม ้เหล็กเส้น เคร่ืองวดัขนาดเล็ก เช่น ตลบั
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เมตร ลูกด่ิง ท่อน ้าบาดาล  ท่อน ้าและอุปกรณ์ประปา ท่อ
ต่าง ๆ โถส้วม อ่างลา้งมือ ราวพาดผา้    ไม้
ต่าง ๆ คอ้น คีม  ชะแลง จอบ ส่ิว เสียม  เล่ือย ขวาน กบไส
ไม ้เทปวดัระยะ เคร่ืองวดัขนาดเล็ก เช่น ตลบั
เมตร ลูกด่ิง ฯลฯ รวมถึงค่าใชจ่้ายท่ีตอ้งช าระพร้อมกนั เช่น ค่า
ขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นตน้ 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็นฐาน
อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ  ดงัน้ี  
1) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536  
ลงวนัท่ี 19 มีนาคม 2561 เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละอตัราค่าใชจ่้าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีเบิกจ่ายใน
ลกัษณะ ค่าใชส้อย วสัดุ และค่าสาธารณูปโภค 
2) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/
ว 3924 ลงวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2564 เร่ือง ซกัซอ้มแนวทางการ
จดัท างบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 (เฉพาะเทศบาลต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล) 
3) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444  
ลงวนัท่ี 24 มกราคม 2561 เร่ือง การก าหนดหลกัเกณฑก์ารเขียน
รายละเอียดค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน 
4)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมาก
ท่ี มท 0808.2/ว 1095  ลงวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

   วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย ์ จ านวน 30,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัหาวสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย ์รายจ่าย
เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงส่ิงของท่ีมีลกัษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวร  หรือตามปกติมีอายกุารใชง้านไม่ยนื
นาน  ส้ินเปลือง  หมดไป  หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอนั
สั้น ค่าจดัซ้ือชุดปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้เพื่อใชใ้นกิจการเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย เช่น แอลกอฮอล ์ออกซิเจน น ้ายา
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ต่าง ๆ เวชภณัฑ ์เคมีภณัฑ(์รวมก ามะถนั กรด ด่าง) ถุง
มือ กระดาษกรอง ส าลีและผา้พนัแผล ยาสามญัประจ า
บา้น ฯลฯ   
โดยค่าใชจ่้ายขา้งตน้ ใหร้วมถึงรายจ่ายดงัต่อไปน้ี 
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดดัแปลง   ต่อเติม   
หรือปรับปรุงวสัดุ   
2. รายจ่ายเพื่อจดัหาส่ิงของท่ีใชใ้นการซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพยสิ์นใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกติ    
3. รายจ่ายท่ีตอ้งช าระพร้อมกบัค่าวสัดุ  เช่น ค่าขนส่ง   
ค่าภาษี ค่าประกนัภยั  ค่าติดตั้ง  เป็นตน้ 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็นฐาน
อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ  ดงัน้ี  
1)พระราชบญัญติัเทศบาลพ.ศ. 2496 และแกไ้ขเพิ่มเติมถึง  
(ฉบบัท่ี 13)  พ.ศ. 2552 
2)พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 
3) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมาก
ท่ี มท 0808.2/ว 1095     ลงวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
4) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536  
ลงวนัท่ี 19 มีนาคม 2561 เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละอตัราค่าใชจ่้าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีเบิกจ่ายใน
ลกัษณะค่าใชส้อย วสัดุ และค่าสาธารณูปโภค 
5) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444  
ลงวนัท่ี 24 มกราคม 2561 เร่ือง การก าหนดหลกัเกณฑก์ารเขียน
รายละเอียดค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน 
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วสัดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 20,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัหาวสัดุการเกษตรต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นตอ้งใชใ้น
กิจการ ของกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้มเทศบาล ซ่ึงโดย
สภาพคงทนและไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายกุารใช้
งาน  ไม่ยนืนาน เม่ือใชแ้ลว้ยอ่มส้ินเปลือง หมดไป แปร
สภาพ หรือไม่คงสภาพเดิม  หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลา
อนัสั้น เช่น สารเคมีป้องกนัและก าจดัศตัรูพืชและสัตว ์พนัธ์ุ
พืช เมล็ดพนัธ์ุพืช ปุ๋ย พนัธ์ุสตัวปี์กและพนัธ์ุสัตวน์ ้า อาหาร
สัตว ์น ้าเช้ือพนัธ์ุสัตว ์วสัดุเพาะช า อุปกรณ์ในการขยายพนัธ์ุ
พืช เช่น ใบมีด เชือก ผา้ใบหรือผา้พลาสติก หนา้กากป้องกนั
แก๊สพิษ สปริงเกลอร์ (Sprinkler) จอบหมุน จานพรวน ผานไถ
กระทะ เคร่ืองหยอดหรือหวา่นเมล็ดพนัธ์ุ เคร่ืองท าความสะอาด
เมล็ดพนัธ์ุ เคร่ืองกระเทาะเมล็ดพืช คราดถ่ีพรวนดินระหวา่ง
แถว กากน ้าตาล เคียว  จอบหมุน  จานพรวน  ผานไถ
กระทะ  เคร่ืองดกัแมลง   ตะแกรงร่อนเบนโธส อวน
(ส าเร็จรูป) กระซงั  มีดตดัจน้ไม ้ฯลฯ รวมถึง ค่าใชจ่้ายท่ีตอ้ง
ช าระพร้อมกนั เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นตน้  
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็นฐาน
อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ  ดงัน้ี  
1) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536  
ลงวนัท่ี 19 มีนาคม 2561 เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละอตัราค่าใชจ่้าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีเบิกจ่ายใน
ลกัษณะ ค่าใชส้อย วสัดุ และค่าสาธารณูปโภค 
2) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/
ว 3924 ลงวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2564 เร่ือง ซกัซอ้มแนวทางการ
จดัท างบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 (เฉพาะเทศบาลต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล) 
3) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444  
ลงวนัท่ี 24 มกราคม 2561 เร่ือง การก าหนดหลกัเกณฑก์ารเขียน
รายละเอียดค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน 
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4)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมาก
ท่ี มท 0808.2/ว 1095   ลงวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 90,000 บาท 
   ค่าไฟฟ้า จ านวน 5,000 บาท 

      

  

-เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการงบประมาณเพื่อรองรับ
การบริการประชาชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ส าหรับเพื่อจ่าย
เป็นค่าไฟฟ้าของตลาดสดเทศบาลต าบลนาจะหลวยและสถานท่ี
หรืออาคารอ่ืน ๆ ท่ีเป็นของเทศบาลต าบลนาจะหลวยหรืออยูใ่น
ความดูแลของเทศบาลต าบลนาจะหลวย รวมถึงค่าใชจ่้ายท่ีตอ้ง
ช าระพร้อมกนั เช่น ค่าบริการค่าภาษี เป็นตน้ ฯลฯ และเพื่อจ่าย
เป็นค่าไฟฟ้าคา้งจ่าย และค่าไฟฟ้า สาธารณะ ส่วนท่ีเกินสิทธ์ิ
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็นฐาน
อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ  ดงัน้ี 
1)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0890.3/ว2271 ลงวนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2552 
 เร่ือง การปรับฐานค านวณสิทธิการใชไ้ฟฟ้าสาธารณะ 
ของเทศบาล 
2)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0810.8/ว2217 ลงวนัท่ี 19 ตุลาคม 2560 
 เร่ือง การแกไ้ขปัญหาหน้ีสาธารณูปโภคคา้งช าระขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
3)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว1846 ลงวนัท่ี 12 กนัยายน 2560 
 เร่ือง แนวทางค่าสาธารณูปโภคคา้งจ่าย 
4)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0810.8/ว1529 ลงวนัท่ี 3 สิงหาคม 2560 
5)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมาก
ท่ี มท 0808.2/ว 1095   ลงวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
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 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

   ค่าน ้าประปา ค่าน ้าบาดาล จ านวน 80,000 บาท 

      

  

-เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการงบประมาณเพื่อรองรับ
การบริการประชาชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ส าหรับเพื่อจ่าย
เป็นค่าน ้าประปาท่ีใชใ้นตลาดสดเทศบาลต าบลนาจะหลวย และ
สถานท่ีหรืออาคารอ่ืน ๆ ท่ีเป็นของเทศบาลต าบลนาจะหลวย
หรืออยูใ่นความดูแลของเทศบาลต าบลนาจะหลวย รวมถึง
ค่าใชจ่้ายท่ีตอ้งช าระพร้อมกนั เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี เป็น
ตน้ ฯลฯ และเพื่อจ่ายเป็นค่าประปาคา้งจ่าย 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็นฐาน
อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ  ดงัน้ี 
1)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0810.8/ว2217  
ลงวนัท่ี 19 ตุลาคม 2560 เร่ือง การแกไ้ขปัญหาหน้ี
สาธารณูปโภคคา้งช าระขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
2)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว1846 ลงวนัท่ี 12 กนัยายน 2560 
 เร่ือง แนวทางค่าสาธารณูปโภคคา้งจ่าย 
3)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0810.8/ว1529 ลงวนัท่ี 3 สิงหาคม 2560 
4)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมาก
ท่ี มท 0808.2/ว 1095  ลงวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

      

   ค่าบริการไปรษณีย ์ จ านวน 5,000 บาท 

      

  

-เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการงบประมาณเพื่อรองรับ
การบริการประชาชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ส าหรับเพื่อจ่าย
เป็นค่าบริการไปรษณียท่ี์จ าเป็นตอ้งใชใ้นกิจการของเทศบาล
ต าบลนาจะหลวยหรืออยูใ่นความดูแลของเทศบาลต าบล 
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นาจะหลวย เช่น ค่าไปรษณีย ์ค่าธนาณติั ค่าดวงตราไปรษณียา
กร ค่าเช่าตูไ้ปรษณีย ์ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ในระบบบริหาร
การเงินการคลงัภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  
เป็นตน้ ฯลฯ 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็นฐาน
อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ  ดงัน้ี 
1)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0810.8/ว2217  
ลงวนัท่ี 19 ตุลาคม 2560 เร่ือง การแกไ้ขปัญหาหน้ี
สาธารณูปโภคคา้งช าระขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
2)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว1846 ลงวนัท่ี 12 กนัยายน 2560 
 เร่ือง แนวทางค่าสาธารณูปโภคคา้งจ่าย 
3)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0810.8/ว1529 ลงวนัท่ี 3 สิงหาคม 2560 
4)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมาก
ท่ี มท 0808.2/ว 1095   ลงวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

  งบลงทุน รวม 707,400 บาท 
   ค่าครุภัณฑ์ รวม 207,400 บาท 
   ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง       
    01.  รายการ : จดัซ้ือกระกระบะโครงเหล็กลากพว่งรถตดัหญา้ จ านวน 46,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือรถกระบะโครงเหล็กลากพว่งรถตดั
หญา้  จ านวน  1  คนั        
(จดัซ้ือนอกบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ)์  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
        - ขนาดกวา้ง  1.80  เมตร    -ยาว  2.40  เมตร 
        - สูง  1.50  เมตร    
        - เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็น
ฐานอ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ  ดงัน้ี  
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1) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0808.2/ว 1989 ลง
วนัท่ี 22 มิถุนายน 2552 เร่ือง การตั้งงบประมาณเพื่อการจดัซ้ือ
ครุภณัฑแ์ละรถยนตข์ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
        2) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมาก
ท่ี มท 0808.2/ว 1095  ลงวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
        3) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444  
ลงวนัท่ี 24 มกราคม 2561 เร่ือง การก าหนดหลกัเกณฑก์ารเขียน
รายละเอียดค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายของ องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน  
       -เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
และเปล่ียนแปลง ฉบบัท่ี  6  หนา้ 112  ล าดบัท่ี 9 

   ครุภณัฑก่์อสร้าง    
    01.  รายการ : จดัซ้ือเล่ือยยนต ์(เคร่ืองเล่ือยโซ่ยนต)์ จ านวน 7,500 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือเล่ือยยนต ์(เคร่ืองเล่ือยโซ่ยนต)์ขนาดไม่
เกิน 1 แรงมา้   จ านวน 1 เคร่ือง (นอกเหนือบญัชีครุภณัฑ)์  โดย
มีคุณลกัษณะ ดงัน้ี 
1)เป็นเคร่ืองเล่ือยยนตช์นิดเคร่ืองยนตเ์บนซิน 2 จงัหวะ ก าลงัไม่
นอ้ยกวา่ 0.8 แรงมา้ 
2)บาร์ยาวไม่นอ้ยกวา่ 12 น้ิว 
3)ขนาดใบเล่ือยโซ่ไม่นอ้ยกวา่ 3/8 
4)ความยาวบาร์ตดัไม่นอ้ยกวา่ 12 น้ิว 
5)ปริมาตรกระบอกสูบไม่นอ้ยกวา่ 38 ซีซี 
6)ขนาดเคร่ืองยนตไ์ม่นอ้ยกวา่ 0.135 RPM 
การรับรองคุณภาพ มีการรับรองคุณภาพไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี 
-จดัซ้ือนอกบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ ์ 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็นฐาน
อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ  ดงัน้ี  
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1) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0808.2/ว 1989  
ลงวนัท่ี 22 มิถุนายน 2552 เร่ือง 
 การตั้งงบประมาณเพื่อการจดัซ้ือครุภณัฑ ์
และรถยนตข์ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
2) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมาก
ท่ี มท 0808.2/ว 1095  ลงวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย  
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององคก์รปกครองส่วน 
ทอ้งถ่ิน                                                             
3) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444 ลง
วนัท่ี 24 มกราคม 2561 เร่ือง การก าหนดหลกัเกณฑก์ารเขียน
รายละเอียดค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายของ 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมและ
เปล่ียนแปลง  ฉบบัท่ี 6  หนา้ 104   ล าดบั 1 

   ครุภณัฑ์โรงงาน       
    01.  รายการ : จดัซ้ือเล่ือยวงเดือนไฟฟ้า (แบบมือถือ) จ านวน 6,500 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือเล่ือยวงเดือนไฟฟ้า  
(แบบมือถือ)  ขนาด 8 น้ิว  จ านวน 1 เคร่ือง 
(ตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑฯ์)  โดยมีคุณลกัษณะ ดงัน้ี 
   1)ขบัดว้ยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่นอ้ย
กวา่ 1,100 วตัต ์ความเร็วรอบไม่นอ้ยกวา่ 
 4,000 รอบต่อนาที  
     2) ตดัไมไ้ดห้นา ไม่นอ้ยกวา่ 65 มิลลิเมตร 
     3) ขนาดท่ีก าหนดเป็นขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลางของใบ 
เล่ือยขั้นต ่า 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็นฐาน
อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ  ดงัน้ี  
1) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0808.2/ว 1989  
ลงวนัท่ี 22 มิถุนายน 2552 เร่ือง 
 การตั้งงบประมาณเพื่อการจดัซ้ือครุภณัฑแ์ละรถยนตข์อง
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
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2) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248  
ลงวนัท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ี
จดัเป็นวสัดุและครุภณัฑ์ตามหลกัการ 
จ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ                                                              
3) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444  
ลงวนัท่ี 24 มกราคม 2561 เร่ือง การก าหนดหลกัเกณฑ์ 
การเขียนรายละเอียดค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมและ
เปล่ียนแปลง  ฉบบัท่ี 6 หนา้ 2    ล าดบั 105 

    02. รายการ : จดัซ้ือเคร่ืองเจีย/ตดั แบบมือถือ จ านวน 6,400 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองเจีย/ตดั แบบมือถือ  ขนาดไม่นอ้ย
กวา่ 5 น้ิว จ านวน 1 เคร่ือง 
(ตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑฯ์)  โดยมีคุณลกัษณะ ดงัน้ี 
     -ขนาด 5 น้ิว(125 มิลลิเมตร) ขบัดว้ยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่
นอ้ยกวา่  10,000 รอบต่อนาที 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็นฐาน
อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ  ดงัน้ี  
1) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0808.2/ว 1989 ลง
วนัท่ี 22 มิถุนายน 2552 เร่ือง การตั้งงบประมาณเพื่อการจดัซ้ือ
ครุภณัฑแ์ละรถยนตข์ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
2) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมาก
ท่ี มท 0808.2/ว 1095  ลงวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
3) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444 ลง
วนัท่ี 24 มกราคม 2561 เร่ือง การก าหนดหลกัเกณฑก์ารเขียน
รายละเอียดค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน  
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-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมและ
เปล่ียนแปลง  ฉบบัท่ี 6  หนา้  106    ล าดบั 3 

    03.  รายการ : จดัซ้ือเคร่ืองตดัไฟเบอร์  แบบมือจบัธรรมดา จ านวน 10,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองตดัไฟเบอร์  แบบสายพาน ขนาดไม่
นอ้ยนอ้ยกวา่ 14 น้ิว   
จ านวน 1 เคร่ือง(นอกบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ)์  โดยมี
คุณลกัษณะ ดงัน้ี 
     -ตดัเหล็กไดข้นาดสูงสุด 5 น้ิว 
     -ขนาดแผน่ตดั 14x1x1/8 น้ิว 
     -ความเร็วรอบไม่นอ้ยกวา่ 2,175 รอบต่อนาที(RPM) 
     -แรงดนัไฟฟ้า 220 โวลต ์
     -ขนาดแท่นเคร่ืองไม่นอ้ยกวา่ 17x35 น้ิว 
 -ความสูงเคร่ืองไม่นอ้ยกวา่ 23 น้ิว 
-แรงมา้ไม่นอ้ยกวา่ 3 แรงมา้ 
-จดัซ้ือนอกบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์  
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็นฐาน
อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ  ดงัน้ี  
1) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0808.2/ว 1989  
ลงวนัท่ี 22 มิถุนายน 2552  
เร่ืองการตั้งงบประมาณเพื่อการจดัซ้ือครุภณัฑ ์
และรถยนตข์ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
2) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมาก
ท่ี มท 0808.2/ว 1095  ลงวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
3) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444 ลง
วนัท่ี 24 มกราคม 2561 เร่ือง การก าหนดหลกัเกณฑก์ารเขียน
รายละเอียดค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน  
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมและ
เปล่ียนแปลง  ฉบบัท่ี 6  หนา้ 107   ล าดบั 4 
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    04.  รายการ : จดัซ้ือเคร่ืองเช่ือมโลหะ จ านวน 15,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองเช่ือมโลหะ   ขนาดไม่นอ้ย
กวา่ 300 Amp  จ านวน 1 เคร่ือง(จดัซ้ือนอกบญัชีมาตรฐาน
ครุภณัฑ)์  โดยมีคุณลกัษณะ ดงัน้ี 
     -แรงดนัไฟฟ้า 220 V 
     -ก าลงัไฟฟ้าเขา้ไม่นอ้ยกวา่ 5.3 KVA 
     -แรงดนัไฟไร้ภาวะ 62V 
     -กระแสไฟเช่ือมไม่นอ้ยกวา่ 2-160A 
     -แรงดนัไฟในการเช่ือม 20.4-27.6V 
     -เพาเวอร์แฟคเตอร์ 0.7 
     -ระดบัความเป็นฉนวน F 
     -ใชก้บัขนาดลวดเช่ือมไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1.6-4.0 mm 
-จดัซ้ือนอกบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ ์ 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็นฐาน
อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ  ดงัน้ี  
1) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0808.2/ว 1989 ลง
วนัท่ี 22 มิถุนายน 2552 เร่ือง การตั้งงบประมาณเพื่อการจดัซ้ือ
ครุภณัฑแ์ละรถยนตข์ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
2) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมาก
ท่ี มท 0808.2/ว 1095  ลงวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
3) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444 ลง
วนัท่ี 24 มกราคม 2561 เร่ือง การก าหนดหลกัเกณฑก์ารเขียน
รายละเอียดค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายของ 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมและ
เปล่ียนแปลง  ฉบบัท่ี 6   หนา้ 108  ล าดบั 5  

      

    05.  รายการ : จดัซ้ือสวา่นไร้สาย จ านวน 8,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือสวา่นไร้สาย  ขนาดไม่นอ้ย
กวา่ 12 โวล จ านวน 1 เคร่ือง   
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(จดัซ้ือนอกบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ)์  โดยมีคุณลกัษณะ ดงัน้ี 
     -ความเร็วรอบตวัเปล่า 0-380/1,300 รอบ/นาที 
     -แรงบิดสูงสุดไม่นอ้ยกวา่ 28 นิวตนัเมตร 
     -สามารถเจาะไมไ้ด ้
     -สามารถเจาะพลาสติกได ้
     -สามารถปรับความเร็วได ้2 ระดบั 
     -สามารถเจาะคอนกรีต 
     -สามารถปรับทิศทางการหมุนไดท้ั้งซา้ยและขวา 
     -มีแบตเตอร่ีอยา่งนอ้ยไม่นอ้ยกวา่ 2 กอ้น 
     -แบตเตอร่ีเป็นชนิดลิเทียมไอออน ขนาด 12 V 
-จดัซ้ือนอกบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ ์ 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็นฐาน
อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ  ดงัน้ี  
1) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0808.2/ว 1989 ลง
วนัท่ี 22 มิถุนายน 2552 เร่ือง 
 การตั้งงบประมาณเพื่อการจดัซ้ือครุภณัฑแ์ละรถยนตข์อง
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
2) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมาก
ท่ี มท 0808.2/ว 1095  ลงวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
3) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444 ลง
วนัท่ี 24 มกราคม 2561 เร่ือง การก าหนดหลกัเกณฑก์ารเขียน
รายละเอียดค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน  
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมและ
เปล่ียนแปลง  ฉบบัท่ี 6  หนา้  109    ล าดบั 6  

    06.  รายการ : จดัซ้ือสวา่นไฟฟ้า จ านวน 8,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือสวา่นไฟฟ้าแบบเจาะกระแทก  ขนาดไม่
นอ้ยกวา่ 800 วตัต ์ จ านวน 1 เคร่ือง(จดัซ้ือนอกบญัชีมาตรฐาน
ครุภณัฑ)์  โดยมีคุณลกัษณะ ดงัน้ี 
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     -มีสวสิตป์รับความเร็ว 
     -มีระบบเบรกไฟฟ้า 
     -ปรับ ซา้ย-ขวา ได ้
     -ปรับได ้2 สปีด ชา้/เร็ว 
     -เปล่ียนดอกเจาะโดยไม่ตอ้งใชจ้  าปาได ้KEYLESS CHUCK 
     -ปรับค่าแรงบิดได ้16 ระดบั 
     -ชุดกระเป๋าถือพลาสติก 
-จดัซ้ือนอกบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ ์ 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็นฐาน
อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ  ดงัน้ี  
1) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0808.2/ว 1989 ลง
วนัท่ี 22 มิถุนายน 2552 เร่ือง การตั้งงบประมาณเพื่อการจดัซ้ือ
ครุภณัฑแ์ละรถยนตข์ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
2) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมาก
ท่ี มท 0808.2/ว 1095  ลงวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน                                                              
3) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444 ลง
วนัท่ี 24 มกราคม 2561 เร่ือง การก าหนดหลกัเกณฑก์ารเขียน
รายละเอียดค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายของ 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมและ
เปล่ียนแปลง  ฉบบัท่ี 6   หนา้ 110   ล าดบั 7 

   ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์       
    01.  รายการ : ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑแ์ละทรัพยสิ์น จ านวน 100,000 บาท 

      

  

      -เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภณัฑ์
ต่างๆ ทรัพยสิ์นต่างๆ ท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบของกอง
สาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม เพื่อซ่อมแซมและบ ารุงรักษา
ทรัพยสิ์นใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกติ ไดแ้ก่  
- รถจกัรยานยนต ์ขลฉ 569 
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- รถขยะเขียวเล็ก 82-4457  
- รถขยะเขียว 82-2537  
- รถขยะฟ้า 83-3128  ฯลฯ 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็นฐาน
อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ  ดงัน้ี  
1) พระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ.2496 และแกไ้ขเพิ่มเติมถึง
(ฉบบัท่ี 14) พ.ศ.2562 
2) พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ใหแ้ก่องคป์กครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2542 
3) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมาก
ท่ี มท 0808.2/ว 1095  ลงวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน         
4) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมาก
ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3523 ลงวนัท่ี 20 มิถุนายน 2559 
 เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละอตัราค่าใชจ่้ายในการประกอบการ 
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลกัษณะค่าใชส้อย ค่า
วสัดุและค่าสาธารณูปโภค 
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ค่าทีด่ินและส่ิงก่อสร้าง รวม 500,000 บาท 
   ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ       

    
01. โครงการ/กิจกรรม : ก่อสร้างสถานท่ีออกก าลงักายพร้อม
อุปกรณ์ออกก าลงักาย 

จ านวน 500,000 บาท 

      

  

      -เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสถานท่ีออกก าลงักายพร้อมเคร่ือง
ออกก าลงักาย   
      -เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็น
ฐานอ านาจในการน ามาตั้ง  งบประมาณ  ดงัน้ี  
       1)พระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไ้ขเพิ่มเติมถึง
(ฉบบั ท่ี 13)  พ.ศ. 2552   
       2)พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องคก์ร ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 
       3)ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  เร่ือง  หลกัเกณฑก์ารสนบัสนุนของ
องคก์ารบริหารจงัหวดั เทศบาล และองคก์ารบริหารส่วนต าบล
ในการใหบ้ริการสาธารณะ   
ลงวนัท่ี  23  พฤศจิกายน  2552  
        4)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 วนัท่ี 27 มิถุนายน 2559 
 เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจดัเป็นวสัดุและ  ครุภณัฑ์
ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
        5) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444  
ลงวนัท่ี 24 มกราคม 2561 เร่ือง การก าหนดหลกัเกณฑก์ารเขียน
รายละเอียด    
         6)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมาก
ท่ี มท 0808.2/ว 1095  ลงวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
        -เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน(พ.ศ.2561-
2565) เพิ่มเติม ฉบบัท่ี 6 ยทุธศาสตร์ท่ี 3 หนา้ 56 ล าดบัท่ี  
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  งบเงินอุดหนุน รวม 140,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 140,000 บาท 
   เงินอุดหนุนองคก์รประชาชน       

    

01. โครงการ/กิจกรรม : เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริดา้นสาธารณสุข ชุมชนหว้ยโลก  
หมู่ท่ี 7 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชด าริดา้น
สาธารณสุข ชุมชนหว้ยโลก หมู่ท่ี 7  ส าหรับการด าเนิน
โครงการ จ านวน 2 โครงการ ดงัน้ี 
1) โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพ เด็กและ
ผูสู้งอายท่ีุมีภาวะพึ่งพิง  
2) โครงการชุมชนร่วมใจป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก 
-เป็นไปตามพระราชบญัญติั ประกาศ ระเบียบ และหนงัสือสั่ง
การ ท่ีเป็นฐานอ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ ดงัน้ี  
1)พระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไ้ขเพิ่มเติมถึง  
(ฉบบัท่ี 13)  พ.ศ. 2552  
2)พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 
3)ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  เร่ือง  หลกัเกณฑก์ารสนบัสนุนของ
องคก์ารบริหารจงัหวดั เทศบาล 
 และองคก์ารบริหารส่วนต าบลในการใหบ้ริการสาธารณะ  
ลงวนัท่ี  23  พฤศจิกายน  2552  
4)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงินอุดหนุนขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2559 
5)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว 1745 ลงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2560
เร่ือง ซกัซอ้มแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทัว่ไปดา้นสาธารณสุขของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 
 

      



271 
 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
   

6)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว 109 ลงวนัท่ี 15 มกราคม 2560 
  เร่ือง  แนวทางการด าเนินโครงการพระราชด าริดา้น
สาธารณสุขเพิ่มเติม    
7)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว 2072 ลงวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2561 
 เร่ือง ซกัซอ้มแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทัว่ไปดา้นสาธารณสุขของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
8)หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.8/
ว 6850  ลงวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2563 
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 
(พ.ศ.2561-2565) ยทุธศาสตร์ท่ี 3 หนา้ 388-389  ล าดบัท่ี 6 

    

02. โครงการ/กิจกรรม : เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริดา้นสาธารณสุข ชุมชนหลกัเมือง1 
หมู่ท่ี 8 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชด าริดา้น
สาธารณสุข ชุมชนหลกัเมือง1 หมู่ท่ี 8  ส าหรับการด าเนิน
โครงการ จ านวน 2 โครงการ ดงัน้ี1) โครงการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพ เด็กและผูสู้งอายท่ีุมีภาวะพึ่งพิง  
2) โครงการชุมชนร่วมใจป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก 
-เป็นไปตามพระราชบญัญติั ประกาศ ระเบียบ และหนงัสือสั่ง
การ ท่ีเป็นฐานอ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ ดงัน้ี  
1)พระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไ้ขเพิ่มเติมถึง  
(ฉบบัท่ี 13)  พ.ศ. 2552  
2)พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 
3)ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  เร่ือง  หลกัเกณฑก์ารสนบัสนุนของ
องคก์ารบริหารจงัหวดั เทศบาล และองคก์ารบริหารส่วนต าบล
ในการใหบ้ริการสาธารณะ  ลงวนัท่ี  23  พฤศจิกายน  2552  
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4)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงินอุดหนุนขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2559 
5)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว 1745 ลงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2560
เร่ือง ซกัซอ้มแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทัว่ไปดา้นสาธารณสุขของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
6)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว 109 ลงวนัท่ี 15 มกราคม 2560 
เร่ือง  แนวทางการด าเนินโครงการพระราชด าริดา้นสาธารณสุข
เพิ่มเติม    
7)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว 2072 ลงวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2561 
 เร่ือง ซกัซอ้มแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทัว่ไปดา้นสาธารณสุขของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
7)หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.8/
ว 6850  ลงวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2563 
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 
(พ.ศ.2561-2565) ยทุธศาสตร์ท่ี 3 หนา้ 388-389  ล าดบัท่ี 6 

    

03. โครงการ/กิจกรรม : เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริดา้นสาธารณสุข ชุมชนหลกัเมือง2 
หมู่ท่ี 8 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชด าริดา้น
สาธารณสุข ชุมชนหลกัเมือง 2 หมู่ท่ี 8  ส าหรับการด าเนิน
โครงการ จ านวน 2 โครงการ ดงัน้ี 
1) โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพ เด็กและ
ผูสู้งอายท่ีุมีภาวะพึ่งพิง  
2) โครงการชุมชนร่วมใจป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก 
-เป็นไปตามพระราชบญัญติั ประกาศ ระเบียบ และหนงัสือสั่ง
การ ท่ีเป็นฐานอ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ ดงัน้ี  
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1)พระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไ้ขเพิ่มเติมถึง  
(ฉบบัท่ี 13)  พ.ศ. 2552  
2)พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 
3)ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  เร่ือง  หลกัเกณฑก์ารสนบัสนุนของ
องคก์ารบริหารจงัหวดั เทศบาล และองคก์ารบริหารส่วนต าบล
ในการใหบ้ริการสาธารณะ   
ลงวนัท่ี  23  พฤศจิกายน  2552  
4)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงินอุดหนุนขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2559 
5)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว 1745 ลงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2560
เร่ือง ซกัซอ้มแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทัว่ไปดา้นสาธารณสุขของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
6)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว 109 ลงวนัท่ี 15 มกราคม 2560 
เร่ือง  แนวทางการด าเนินโครงการพระราชด าริดา้นสาธารณสุข
เพิ่มเติม    
7)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว 2072 ลงวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2561 
เร่ือง ซกัซอ้มแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทัว่ไปดา้นสาธารณสุขของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
7)หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.8/
ว 6850  ลงวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2563 
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ินพ.ศ.2561-2565) ยทุธศาสตร์
ท่ี 3 หนา้ 388-389  ล าดบัท่ี 6 
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04. โครงการ/กิจกรรม : เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริดา้นสาธารณสุข ชุมชนศรีพรหม 
หมู่ท่ี 10 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชด าริดา้น
สาธารณสุข ชุมชนศรีพรหม หมู่ท่ี 10  ส าหรับการด าเนิน
โครงการ จ านวน 2 โครงการ ดงัน้ี 
1) โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพ เด็กและ
ผูสู้งอายท่ีุมีภาวะพึ่งพิง  
2) โครงการชุมชนร่วมใจป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก        
-เป็นไปตามพระราชบญัญติั ประกาศ ระเบียบ และหนงัสือสั่ง
การ ท่ีเป็นฐานอ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ ดงัน้ี  
1)พระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไ้ขเพิ่มเติมถึง  
(ฉบบัท่ี 13)  พ.ศ. 2552  
2)พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 
3)ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  เร่ือง  หลกัเกณฑก์ารสนบัสนุนของ
องคก์ารบริหารจงัหวดั เทศบาล และองคก์ารบริหารส่วนต าบล
ในการใหบ้ริการสาธารณะ ลงวนัท่ี  23  พฤศจิกายน  2552  
4)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงินอุดหนุนขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2559 
5)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว 1745 ลงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2560
เร่ือง ซกัซอ้มแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทัว่ไปดา้นสาธารณสุขของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
6)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว 109 ลงวนัท่ี 15 มกราคม 2560 
เร่ือง  แนวทางการด าเนินโครงการพระราชด าริดา้นสาธารณสุข
เพิ่มเติม    
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7)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว 2072 ลงวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2561 
เร่ือง ซกัซอ้มแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทัว่ไปดา้นสาธารณสุขของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
7)หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.8/
ว 6850  ลงวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2563 
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 
(พ.ศ.2561-2565) ยทุธศาสตร์ท่ี 3 หนา้ 388-389  ล าดบัท่ี 6 

    

05. โครงการ/กิจกรรม : เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริดา้นสาธารณสุข ชุมชนกลางเมือง 
หมู่ท่ี 11 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชด าริดา้น
สาธารณสุข ชุมชนกลางเมือง หมู่ท่ี 11  ส าหรับการด าเนิน
โครงการ จ านวน 2 โครงการ ดงัน้ี 
1) โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพ เด็กและ
ผูสู้งอายท่ีุมีภาวะพึ่งพิง  
2) โครงการชุมชนร่วมใจป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก 
-เป็นไปตามพระราชบญัญติั ประกาศ ระเบียบ และหนงัสือสั่ง
การ ท่ีเป็นฐานอ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ ดงัน้ี  
1)พระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไ้ขเพิ่มเติมถึง  
(ฉบบัท่ี 13)  พ.ศ. 2552  
2)พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 
3)ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  เร่ือง  หลกัเกณฑก์ารสนบัสนุนของ
องคก์ารบริหารจงัหวดั  
เทศบาล และองคก์ารบริหารส่วนต าบลในการใหบ้ริการ
สาธารณะ  ลงวนัท่ี  23  พฤศจิกายน  2552  
4)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงินอุดหนุนขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2559 
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5)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว 1745 ลงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2560
เร่ือง ซกัซอ้มแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทัว่ไปดา้นสาธารณสุขของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
6)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว 109 ลงวนัท่ี 15 มกราคม 2560 
เร่ือง  แนวทางการด าเนินโครงการพระราชด าริดา้นสาธารณสุข
เพิ่มเติม    
7)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว 2072  
ลงวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2561 เร่ือง ซกัซอ้มแนวทางการตั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุน
ทัว่ไปดา้นสาธารณสุขขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
7)หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.8/
ว 6850  ลงวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2563 
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 
(พ.ศ.2561-2565) ยทุธศาสตร์ท่ี 3 หนา้ 388-389  ล าดบัท่ี 6 

    

06. โครงการ/กิจกรรม : เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริดา้นสาธารณสุข ชุมชนหว้ยซนัใต ้
หมู่ท่ี 12 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  

 - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชด าริดา้น
สาธารณสุข ชุมชนหว้ยซนัใต ้หมู่ท่ี 12  ส าหรับการด าเนิน
โครงการ จ านวน 2 โครงการ ดงัน้ี 
1) โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพ เด็กและ
ผูสู้งอายท่ีุมีภาวะพึ่งพิง  
2) โครงการชุมชนร่วมใจป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก 
-เป็นไปตามพระราชบญัญติั ประกาศ ระเบียบ และหนงัสือสั่ง
การ ท่ีเป็นฐานอ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ ดงัน้ี  
1)พระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไ้ขเพิ่มเติมถึง  
(ฉบบัท่ี 13)  พ.ศ. 2552  
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2)พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 
3)ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  เร่ือง  หลกัเกณฑก์ารสนบัสนุนของ
องคก์ารบริหารจงัหวดั เทศบาล 
 และองคก์ารบริหารส่วนต าบลในการใหบ้ริการสาธารณะ   
ลงวนัท่ี  23  พฤศจิกายน  2552  
4)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงินอุดหนุนขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2559 
5)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว 1745 ลงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2560
เร่ือง ซกัซอ้มแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทัว่ไปดา้นสาธารณสุขของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
6)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว 109 ลงวนัท่ี 15 มกราคม 2560 
เร่ือง  แนวทางการด าเนินโครงการพระราชด าริดา้นสาธารณสุข
เพิ่มเติม    
7)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว 2072 ลงวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2561 
 เร่ือง ซกัซอ้มแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทัว่ไปดา้นสาธารณสุขของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
7)หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.8/
ว 6850  ลงวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2563 
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 
(พ.ศ.2561-2565) ยทุธศาสตร์ท่ี 3 หนา้ 388-389  ล าดบัท่ี 6 

    

07. โครงการ/กิจกรรม : เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริดา้นสาธารณสุข ชุมชนหว้ยซนั
เหนือ หมู่ท่ี 13 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชด าริดา้น
สาธารณสุข ชุมชนหว้ยซนัเหนือ หมู่ท่ี 13  ส าหรับการด าเนิน
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โครงการ จ านวน 2 โครงการ ดงัน้ี 
1) โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพ เด็กและ
ผูสู้งอายท่ีุมีภาวะพึ่งพิง  
2) โครงการชุมชนร่วมใจป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก 
    การตั้งจ่ายเงินอุดหนุนดงักล่าว ตามรายการเงินอุดหนุน
ขา้งตน้ เทศบาลต าบลนาจะหลวย ตั้งจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริดา้น
สาธารณสุข จ านวน 7 ชุมชน ชุมชนละ 20,000 บาท รวมเป็น
เงินทั้งส้ิน 140,000 บาท ตามระเบียบ และ หนงัสือสั่งการ ดงัน้ี 
-เป็นไปตามพระราชบญัญติั ประกาศ ระเบียบ และหนงัสือสั่ง
การ ท่ีเป็นฐานอ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ ดงัน้ี  
1)พระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไ้ขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบบัท่ี 13)  พ.ศ. 2552  
2)พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 
3)ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  เร่ือง  หลกัเกณฑก์ารสนบัสนุนของ
องคก์ารบริหารจงัหวดั  
เทศบาล และองคก์ารบริหารส่วนต าบลในการใหบ้ริการ
สาธารณะ  ลงวนัท่ี  23  พฤศจิกายน  2552  
4)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงินอุดหนุนขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2559 
5)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว 1745 ลงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2560
เร่ือง ซกัซอ้มแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทัว่ไปดา้นสาธารณสุขของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
6)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว 109 ลงวนัท่ี 15 มกราคม 2560 
เร่ือง  แนวทางการด าเนินโครงการพระราชด าริดา้นสาธารณสุข
เพิ่มเติม    
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7)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว 2072 ลงวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2561 
เร่ือง ซกัซอ้มแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทัว่ไปดา้นสาธารณสุขของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
7)หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.8/
ว 6850  ลงวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2563 
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 
(พ.ศ.2561-2565) ยทุธศาสตร์ท่ี 3 หนา้ 388-389  ล าดบัท่ี 6 
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แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 งานบริหารทั่วไปเกีย่วกบัสังคมสงเคราะห์ รวม 1,139,734 บาท 

  งบบุคลากร รวม 926,934 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 926,934 บาท 
   เงินเดือนขา้ราชการ หรือพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน จ านวน 646,080 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีใหแ้ก่
พนกังานเทศบาลท่ีปฏิบติังานเก่ียวกบังานพฒันาชุมชนและ
สวสัดิการสังคม ไดแ้ก่ 
- นกัพฒันาชุมชน  
- เจา้พนกังานพฒันาชุมชน   
ต าแหน่งและอตัราปรากฏตามแผนอตัราก าลงัสาม
ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566) และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบนั โดยค านวณตั้งจ่ายไว ้จ านวน 12 เดือน  
- เป็นไปตามพระราชบญัญติั หนงัสือสั่งการ ดงัน้ี 
1) เป็นไปตามพระราชบญัญติัระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542     
2) หนงัสือส านกังาน กจ.กท.และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว
138 ลงวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2558 เร่ืองซกัซอ้มแนวทางการค านวณ
ภาระค่าใชจ่้ายดา้นการบริหารงานบุคคลขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน 

      

   ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง จ านวน 280,854 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนหรือ
ค่าตอบแทนพิเศษพนกังานจา้งตามภารกิจท่ีปฏิบติังานเก่ียวกบั
งานพฒันาชุมชนและสวสัดิการสังคม ต าแหน่งผูช่้วยพฒันา
ชุมชน  
ต าแหน่งและอตัราปรากฏตามแผนอตัราก าลงัสาม
ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566) และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบนั โดยค านวณตั้งจ่ายไว ้จ านวน 12 เดือน  
- เป็นไปตามพระราชบญัญติั หนงัสือสั่งการ ดงัน้ี 
1) เป็นไปตามพระราชบญัญติัระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542     
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2) หนงัสือส านกังาน กจ.กท.และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว
138 ลงวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2558 เร่ืองซกัซอ้มแนวทางการค านวณ
ภาระค่าใชจ่้ายดา้นการบริหารงานบุคคลขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน 

  งบด าเนินงาน รวม 212,800 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 57,800 บาท 
   ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบติังานอกเวลาราชการ
ใหก้บัพนกังานเทศบาล ลูกจา้งประจ า  พนกังานจา้งตาม
ภารกิจ และพนกังานจา้งทัว่ไป ของงานพฒันาชุมชนและ
สวสัดิการสังคม  ส านกัปลดัเทศบาล 
   -เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็นฐาน
อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ  ดงัน้ี  
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบติังานอกเวลาราชการขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2559 
2)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
มาก ท่ี มท 0808.2/ว 2409 ลงวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2559 
 เร่ือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการขอององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2559   

      

   ค่าเช่าบา้น จ านวน 48,000 บาท 

      

  

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบา้นใหก้บัพนกังาน งานพฒันาชุมชนและ
สวสัดิการสังคม ส านกัปลดัเทศบาล ท่ีมีสิทธิไดรั้บ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยและระเบียบของทางราชการท่ีเก่ียวขอ้ง 
  -เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ท่ี 
เป็นฐานอ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ  ดงัน้ี  
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยค่าเช่าบา้นของ
ขา้ราชการ ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2548 และแกไ้ขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2559 
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   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรขา้ราชการ/พนกังาน/ลูกจา้งประจ า จ านวน 4,800 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรใหก้บัพนกังาน
เทศบาล และลูกจา้งประจ า ของงานพฒันาชุมชนและสวสัดิการ
สังคม ส านกัปลดัเทศบาล ท่ีมีสิทธิไดรั้บตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยและระเบียบของทางราชการท่ีเก่ียวขอ้ง 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็นฐาน
อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ  ดงัน้ี 
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงินสวสัดิการเก่ียวกบั
การศึกษาบุตรของพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2541 และแกไ้ข
เพิ่มเติมถึง (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2549  
2)ระเบียบกระทรวงการคลงั วา่ดว้ยการเบิกจ่ายเงินสวสัดิการ
เก่ียวกบัการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560  
3)ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวสัดิการเก่ียวกบัการศึกษา
บุตร พ.ศ. 2523 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมถึง ฉบบัท่ี 7 พ.ศ. 2554 

      

   ค่าใช้สอย รวม 115,000 บาท 

   
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอ่ืน ๆ 

      

    01. โครงการ/กิจกรรม : ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 10,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการของส านกั
ปลดัเทศบาล ในราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัร  เช่น  
ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพกั ค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผา่นทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียม 
ในการใชส้นามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ 
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยค่าใชจ่้ายใน
การเดินทางไปราชการของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2555 และ
แกไ้ขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบบัท่ี3) พ.ศ.2559 
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02. โครงการ/กิจกรรม : ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ านวน 5,000 บาท 

      

  

  - เพื่อจ่ายเป็นลงทะเบียนในการฝึกอบรม 
        - เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็น
ฐานอ านาจใน การน ามาตั้งงบประมาณ ดงัน้ี 
            1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการ
ฝึกอบรมของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2557 

      

    
03. โครงการ/กิจกรรม : ศูนยช่์วยเหลือประชาชนเทศบาล 
ต าบลนาจะหลวย 

จ านวน 100,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ของศูนย์
ช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย ใน 3 ดา้น ดงัน้ี 
1) ดา้นการให้ความช่วยเหลือประชาชนดา้นสาธารณภยั  
2) ดา้นการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติ อาจจดัใหมี้การ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรมอนัเก่ียวกบัการพฒันาและ
ส่งเสริม ดงัน้ี 
    -การพฒันาคุณภาพชีวติผูด้อ้ยโอกาสและครอบครัวผูมี้รายได้
นอ้ย การสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันา
คุณภาพชีวติของคนชรา คนพิการ รวมทั้งการบ ารุงและส่งเสริม
การประกอบอาชีพของประชาชน เพื่อใหป้ระชาชนมีรายได้
เพียงพอต่อการด ารงชีวติและสามารถพึ่งพาตนเองไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
    -การส่งเสริมการด าเนินโครงการ/กิจกรรมดา้นการพฒันา
สตรี ไดแ้ก่ การส่งเสริมภาวะผูน้ าแก่สตรีในชุมชน และพฒันา
สตรีในดา้นต่างๆ การใหค้วามรู้เพื่อพฒันาครอบครัวแก่
ประชาชนในพื้นท่ี การเสริมสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีระหวา่ง
สมาชิกในครอบครัว การส่งเสริมการจดัตั้งศูนยใ์หก้าร
ช่วยเหลือส าหรับนโยบายท่ีเนน้หนกัและมุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิ ไดแ้ก่  การเสริมสร้างความเขม้แขง็ของบทบาท
สตรี การยติุความรุนแรงในครอบครัว และการป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาการมีเพศสัมพนัธ์ก่อนวยัอนัควร การตั้งครรภใ์น
วยัรุ่น 
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3) ดา้นการป้องกนัโรคติดต่อ 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็นฐาน
อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ  ดงัน้ี  
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยค่าใชจ่้ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจหนา้ท่ีขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2560 
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรม
และการเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน พ.ศ.2557 
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบิกจ่ายค่าใชจ่้ายใน
การจดังาน การจดัการแข่งขนักีฬาและการส่งนกักีฬาเขา้ร่วม
การแข่งขนักีฬาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559 
4)หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.7/ว
6768 ลงวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2560 
5)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว2145 ลงวนัท่ี 11 ตุลาคม 2560 
6)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0810.6/ว24 ลงวนัท่ี 4 มกราคม 2561 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 
(พ.ศ.2561-2565) ยทุธศาสตร์ท่ี 3หนา้ 360 ล าดบัท่ี 4 

   ค่าวสัดุ รวม 40,000 บาท 
   วสัดุส านกังาน จ านวน 10,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัหาวสัดุส านกังานต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นตอ้งใชใ้น
กิจการของส านกัปลดัเทศบาล ซ่ึงโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือ
ตามปกติมีอายกุารใชง้าน  ไม่ยนืนาน เม่ือใชแ้ลว้ยอ่ม
ส้ินเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพเดิม หรือเปล่ียน
สภาพไปในระยะเวลา อนั
สั้น เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา  ไม้
บรรทดั ยางลบ คลิป เป๊ก เขม็หมุด เทป พ ีว ีซี แบบใส กระดาษ
คาร์บอน กระดาษไข น ้ายาลบกระดาษ ลวดเยบ็
กระดาษ กาว แฟ้ม แบบพิมพ ์สมุดบญัชี สมุดประวติั
ขา้ราชการ ตะแกรงวางเอกสาร ชอลก์ ผา้ส าลี แปรงลบกระดาน
ขาตั้ง (กระดานด า) ตรายาง ซอง ธงชาติ ส่ิงพิมพ ์ท่ีไดจ้ากการ

      



285 
 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
   

ซ้ือหรือพิมพข์องใชใ้นการบรรจุหีบห่อ น ้ามนั ไข ข้ีผึ้ง ฯลฯ 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็นฐาน
อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ  ดงัน้ี  
1) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวนัท่ี 28 พฤษภาคม  2564 
 เร่ือง  รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน 
2) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536  
ลงวนัท่ี 19 มีนาคม 2561 เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละอตัราค่าใชจ่้าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีเบิกจ่ายใน
ลกัษณะ ค่าใชส้อย วสัดุ และค่าสาธารณูปโภค 
3) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444 ลง
วนัท่ี 24 มกราคม 2561 เร่ือง การก าหนดหลกัเกณฑก์ารเขียน
รายละเอียดค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน 

   วสัดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 30,000 บาท 

      

  

  -เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัหาวสัดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นตอ้งใช้
ในกิจการของส านกัปลดัเทศบาล  ซ่ึงโดยสภาพไม่คงทน
ถาวร หรือตามปกติมีอาย ุการใชง้าน ไม่ยนืนาน เม่ือใชแ้ลว้ยอ่ม
ส้ินเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพเดิม หรือเปล่ียน
สภาพไปในระยะเวลาอนัสั้น เช่น หวัพิมพ ์แถบพิมพ ์เคร่ือง
อ่านและบนัทึกขอ้มูล ตลบัผงหมึกส าหรับ
เคร่ืองพิมพ ์เมนบอร์ด เมาส์  
ปร้ินเตอร์ จอมอนิเตอร์ อุปกรณ์ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ เมมโมร่ีชิป(RAM) แผน่หรือจานบนัทึก
ขอ้มูล เทปบนัทึกขอ้มูล แผน่กรองแสง กระดาษต่อเน่ือง สาย
เคเบิล แผน่แป้นอกัษรหรือแป้นพิมพ ์เคร่ืองกระจาย
สัญญาณ โปรแกรม แผน่วงจร 
อีเลคทรอนิกส์ ฯลฯ รวมถึงค่าใชจ่้ายท่ีตอ้งช าระพร้อม
กนั เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นตน้ 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็นฐาน

      



286 
 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
   

อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ  ดงัน้ี  
1) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวนัท่ี 28 พฤษภาคม  2564  
เร่ือง  รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน 
2) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536 ลง
วนัท่ี 19 มีนาคม 2561 เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละอตัราค่าใชจ่้าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีเบิกจ่ายใน
ลกัษณะค่าใชส้อย วสัดุ และค่าสาธารณูปโภค 
3) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444  
ลงวนัท่ี 24 มกราคม 2561 เร่ือง การก าหนดหลกัเกณฑก์ารเขียน
รายละเอียดค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน 
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งานสวสัดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม  50,000 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 50,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท 

   
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอ่ืน ๆ 

      

    01.  โครงการ/กิจกรรม : จดักิจกรรม วนัผูสู้งอายุ จ านวน 50,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการจดักิจกรรมวนัผูสู้งอายุ
เช่น ค่าป้ายประชาสัมพนัธ์ ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม รวมถึง
ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งตามโครงการ ฯ 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็นฐาน
อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ  ดงัน้ี 
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรม
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2557 
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบิกจ่ายค่าใชจ่้ายใน
การจดังาน การจดัการแข่งขนักีฬาและการส่งนกักีฬาเขา้ร่วม
การแข่งขนักีฬาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)  
ยทุธศาสตร์ท่ี 3 หนา้ 359  ล าดบัท่ี 2 
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แผนงานเคหะและชุมชน 
 งานบริหารทั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน รวม 2,855,780 บาท 

  งบบุคลากร รวม 1,995,780 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,995,780 บาท 
   เงินเดือนขา้ราชการ หรือพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน จ านวน 519,600 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีใหแ้ก่
พนกังานเทศบาลท่ีปฏิบติังานของกองช่าง ต าแหน่งผูอ้  านวยการ
กองช่าง  
    ต าแหน่งและอตัราปรากฏตามแผนอตัราก าลงัสาม
ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566) และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบนั โดยค านวณตั้งจ่ายไว ้จ านวน 12 เดือน       
- เป็นไปตามพระราชบญัญติั หนงัสือสั่งการ ดงัน้ี 
1) เป็นไปตามพระราชบญัญติัระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542     
2) หนงัสือส านกังาน กจ.กท.และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ 
ว138 ลงวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2558 เร่ืองซกัซอ้มแนวทางการ
ค านวณภาระค่าใชจ่้ายดา้นการบริหารงานบุคคลขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

      

   เงินเพิ่มต่าง ๆ ของขา้ราชการ หรือพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน จ านวน 67,200 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆให้แก่พนกังานเทศบาลท่ีปฏิบติังาน
ของกองช่าง ไดแ้ก่ เงินค่าตอบแทนรายเดือนต าแหน่ง
ผูอ้  านวยการกองช่าง   
     ต าแหน่งและอตัราปรากฏตามแผนอตัราก าลงัสาม
ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566) และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบนั โดยค านวณตั้งจ่ายไว ้จ านวน 12 เดือน       
- เป็นไปตามพระราชบญัญติั หนงัสือสั่งการ ดงัน้ี 
1) เป็นไปตามพระราชบญัญติัระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542     
2) หนงัสือส านกังาน กจ.กท.และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ 
ว138 ลงวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2558 เร่ืองซกัซอ้มแนวทางการ
ค านวณภาระค่าใชจ่้ายดา้นการบริหารงานบุคคลขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
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   เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 67,200 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของพนกังานเทศบาลท่ีควร
ไดรั้บตามระเบียบก าหนด ต าแหน่งผูอ้  านวยการกอง
ช่าง จ านวน 1 อตัรา  
 ต าแหน่งและอตัราปรากฏตามแผนอตัราก าลงัสาม
ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566) และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบนั โดยค านวณตั้งจ่ายไว ้จ านวน 12 เดือน       
- เป็นไปตามพระราชบญัญติั หนงัสือสั่งการ ดงัน้ี 
1) เป็นไปตามพระราชบญัญติัระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542     
2) หนงัสือส านกังาน กจ.กท.และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ 
ว138 ลงวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2558 เร่ืองซกัซอ้มแนวทางการ
ค านวณภาระค่าใชจ่้ายดา้นการบริหารงานบุคคลขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

      

   ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง จ านวน 1,299,960 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและปรับปรุงค่าตอบแทนหรือ
ค่าตอบแทนพิเศษพนกังานจา้งตามภารกิจและพนกังานจา้ง
ทัว่ไปท่ีปฏิบติังานของกองช่าง  
        1.ค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนหรือ
ค่าตอบแทนพิเศษพนกังานจา้งตามภารกิจ  
      -ผูช่้วยนายช่างเขียนแบบ  
      -ผูช่้วยนายช่างไฟฟ้า  
      -ช่างไม ้   
      -พนกังานขบัเคร่ืองจกัรกลหนกั   
      2.ค่าตอบแทนพนกังานจา้งทัว่ไป ต าแหน่งคนงานทัว่ไป  
    ต าแหน่งและอตัราปรากฏตามแผนอตัราก าลงัสาม
ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566) และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบนั โดยค านวณตั้งจ่ายไว ้จ านวน 12 เดือน       
- เป็นไปตามพระราชบญัญติั หนงัสือสั่งการ ดงัน้ี 
1) เป็นไปตามพระราชบญัญติัระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542     
2) หนงัสือส านกังาน กจ.กท.และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว
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138 ลงวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2558 เร่ืองซกัซอ้มแนวทางการค านวณ
ภาระค่าใชจ่้ายดา้นการบริหารงานบุคคลขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน 

   เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนกังานจา้ง จ านวน 41,820 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆให้แก่พนกังานจา้งของกองช่างท่ีมี
สิทธิไดรั้บเงินเพิ่มการครองชีพชัว่คราวตามสิทธิ 
        1.เงินเพิ่มต่าง ๆ/เงินเพิ่มการครองชีพชัว่คราวพนกังานจา้ง
ตามภารกิจช่างไม ้  
       2.เงินเพิ่มต่าง ๆ/เงินเพิ่มการครองชีพชัว่คราว พนกังานจา้ง
ทัว่ไป ต าแหน่ง คนงานทัว่ไป    
      ต าแหน่งและอตัราปรากฏตามแผนอตัราก าลงัสาม
ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566) และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบนั โดยค านวณตั้งจ่ายไว ้จ านวน 12 เดือน       
- เป็นไปตามพระราชบญัญติั หนงัสือสั่งการ ดงัน้ี 
1) เป็นไปตามพระราชบญัญติัระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542     
2) หนงัสือส านกังาน กจ.กท.และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว
138 ลงวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2558 เร่ืองซกัซอ้มแนวทางการค านวณ
ภาระค่าใชจ่้ายดา้นการบริหารงานบุคคลขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน 

      

  งบด าเนินงาน รวม 760,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท 
   ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบติันอกเวลาราชการใหก้บั
พนกังานเทศบาล ลูกจา้งประจ า พนกังานจา้งตามภารกิจ และ
พนกังานจา้งทัว่ไป 
ของกองช่างหรือตามค าสั่งเทศบาลต าบลนาจะหลวย ในการ
ปฏิบติังานนอกเวลาราชการร่วมกบักองช่าง  
 -เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็นฐาน
อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ  ดงัน้ี 
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 1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบิกจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2559 
 2)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
มาก ท่ี มท 0808.2/ว2409 ลงวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2559 
เร่ือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2559 

   ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ       
    01. กิจกรรม : การประกนัภยัรถราชการ จ านวน 30,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการประกนัภยัรถจกัยานยนตแ์ละ
รถยนตร์าชการ ไดแ้ก่   
       -รถกระเชา้ 82-1256  
       -รถตกัหนา้ขดุหลงั  
       -รถ ขธธ 42 ฯลฯ  
    -เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ 
ว2633 ลงวนัท่ี 14 สิงหาคม 2552 เร่ือง ซกัซอ้มความเขา้ใจ
เก่ียวกบัการเบิกค่าใชจ่้ายในการประกนัภยัรถราชการ 

      

    02. กิจกรรม : ค่าจา้งเหมาบริการ จ านวน 40,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้าย  ดงัน้ี 
1.กิจกรรม: การประกนัภยัรถราชการ-เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายใน
การประกนัภยัรถจกัยานยนตแ์ละรถยนตร์าชการ  
ไดแ้ก่    
  -รถกระเชา้ 82-1256  
 -รถตกัหนา้ขดุหลงั  
 -รถ ขธธ 42 ฯลฯ  
  -เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว
2633 ลงวนัท่ี 14 สิงหาคม 2552 เร่ือง ซกัซอ้มความเขา้ใจ
เก่ียวกบัการเบิกค่าใชจ่้ายในการประกนัภยัรถราชการ 
2.กิจกรรม : ค่าจา้งเหมาบริการ  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายดงัน้ี 
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1)ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัค่าธรรมเนียมรังวดัท่ีดินของเทศบาล หรือท่ี
สาธารณะ ในความดูแล  
 2)ค่าปักเสาพาดสายภายนอกสถานท่ีไฟฟ้าราชการ เพือ่ให้
ราชการไดใ้ชบ้ริการไฟฟ้า  
 3)ค่าจา้งเหมาเดินสายไฟและติดตั้งอุปกรณ์เพิ่ม 
4)ค่าวางท่อประปาภายนอกสถานท่ีราชการ เพื่อให้ราชการได้
ใชน้ ้าประปา  
5)ค่าจา้งเหมาเดินท่อประปาและติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม 
6)ค่าใชจ่้ายในการติดตั้งโทรศพัท ์ยกเวน้ค่าตูส้าขา  
 7)ค่าเคร่ืองโทรศพัทพ์ว่งภายในและค่าเคร่ืองโทรศพัทภ์ายใน  
 8)ค่าเยบ็หนงัสือหรือเขา้ปกหนงัสือ 
9)ค่าระวางบรรทุก 
10)ค่าเช่าทรัพยสิ์น 
11)ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 
12)ค่าบริการรับใช ้ 
13)ค่าจา้งเหมารถต่าง ๆ  
14)ค่าถ่ายเอกสาร  
15)ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร  
16)ค่าจา้งเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าจา้งเหมาคนงานช่วยเหลือ
การ ปฏิบติังานเฉพาะกิจ ค่าจา้งเหมาคนงานตดัตน้ไม ้รวมถึง
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งท่ีอยูใ่นความดูแลรับผิดชอบของเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย 
17)ค่าจา้งเหมางานอ่ืน ๆท่ีเขา้ลกัษณะงานจา้งเหมา
บริการ ฯลฯ รวมถึงค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีอยูใ่นความดูแล
รับผดิชอบของเทศบาลต าบลนาจะหลวย  
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็นฐาน
อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ ดงัน้ี 
 1)พระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไ้ขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบบัท่ี 13)พ.ศ. 2552 

      

  

2)พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 
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3)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมาก
ท่ี มท 0808.2/ว 1095    ลงวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน   
4)หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1536 ลง
วนัท่ี 19 มีนาคม 2561เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละอตัราค่าใชจ่้าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีเบิกจ่ายใน
ลกัษณะค่าใชส้อย วสัดุ และค่าสาธารณูปโภค 
5)หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว0444 ลง
วนัท่ี 24 มกราคม 2561  
เร่ือง การก าหนดหลกัเกณฑ์การเขียนรายละเอียดค าช้ีแจง
งบประมาณรายจ่ายขององคก์รปกครองทอ้งถ่ิน 
6)หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ 
ว7120 ลงวนัท่ี 9 ธนัวาคม 2559  
เร่ือง หลกัเกณฑก์ารเบิกค่าจา้งเหมาบริการขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน 

   
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอ่ืน ๆ 

      

    01. โครงการ/กิจกรรม : ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 60,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการของส านกั
ปลดัเทศบาล ในราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัร  เช่น ค่า
เบ้ียเล้ียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพกั ค่าบริการจอดรถ ณ ท่า
อากาศยาน ค่าผา่นทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการ
เดินทางไปราชการของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2555 และแกไ้ข
เพิ่มเติมถึง(ฉบบัท่ี3) พ.ศ.2559 

      

    

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



294 
 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
   

02. โครงการ/กิจกรรม : ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ านวน 20,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นลงทะเบียนในการฝึกอบรมของพนกังานเทศบาล
สังกดักองช่าง 
      - เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็น
ฐานอ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ ดงัน้ี 
        1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการ
ฝึกอบรมของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2557                                   

      

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 50,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภณัฑ์
ต่าง ๆ ทรัพยสิ์นต่างๆท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบของกอง
ช่าง เพื่อใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกติท่ีมีวงเงินคร้ังหน่ึงไม่
เกิน 5,000 บาท ไดแ้ก่ 
  -รถกระเชา้ 82-1256  
  -รถตกัหนา้ขดุหลงั  
  -รถ ขธธ 42  
  -เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
  - เคร่ืองปร้ินเตอร์ 
  - เคร่ืองปรับอากาศ 
  -รถตดัหญา้ 
  -เคร่ืองตดัหญา้ ฯลฯ 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็นฐาน
อ านาจในการน ามา 
ตั้งงบประมาณ ดงัน้ี 
       1)พระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไ้ขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบบัท่ี 13)พ.ศ. 2552 
 2)พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 
 3)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมาก
ท่ี มท 0808.2/ว 1095   ลงวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีขององคก์ร
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ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 4)หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1536  
ลงวนัท่ี 19 มีนาคม 2561เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละอตัราค่าใชจ่้าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีท่ีเบิกจ่ายในลกัษณะค่าใชส้อย วสัดุ และค่า
สาธารณูปโภค 
     5)หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว0444 ลง
วนัท่ี 24 มกราคม 2561 เร่ืองการก าหนดหลกัเกณฑก์ารเขียน
รายละเอียดค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายของ 
 องคก์รปกครองทอ้งถ่ิน 

   ค่าวสัดุ รวม 550,000 บาท 
   วสัดุส านกังาน จ านวน 20,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัหาวสัดุส านกังานต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นตอ้งใชใ้น
กิจการของกองช่าง ซ่ึงโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมี
อายกุารใชง้าน  ไม่ยนืนาน เม่ือใชแ้ลว้ยอ่มส้ินเปลือง หมด
ไป แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพเดิม หรือเปล่ียนสภาพไปใน
ระยะเวลา อนัสั้น เช่น กระดาษ 
 หมึก ดินสอ ปากกา  ไมบ้รรทดั ยางลบ คลิป เป๊ก เขม็
หมุด เทป พ ีว ีซี แบบใส กระดาษคาร์บอน กระดาษไข น ้ ายาลบ
กระดาษ ลวดเยบ็กระดาษ กาว แฟ้ม แบบพิมพ ์สมุดบญัชี  
สมุดประวติัขา้ราชการ ตะแกรงวางเอกสาร ชอลก์ ผา้ส าลี แปรง
ลบกระดาน ขาตั้ง (กระดานด า) ตรายาง ซอง ธงชาติ ส่ิงพิมพ ์ 
ท่ีไดจ้ากการซ้ือหรือพิมพข์องใชใ้นการบรรจุหีบ
ห่อ น ้ามนั ไข ข้ีผึ้ง ฯลฯ 
สภาพคงทนถาวร  เช่น  หนงัสือ  เคร่ืองคิดเลขขนาดเล็ก เคร่ือง
เจาะกระดาษขนาดเล็ก ท่ีเยบ็กระดาษขนาดเล็ก  ไมบ้รรทดั  ท่ี
เยบ็กระดาษขนาดเล็ก  ไมบ้รรทดัเหล็ก กรรไกร  เกา้อ้ี
พลาสติก  ตรายาง  ท่ีถูพื้น  ตะแกรงวางเอกสาร  เคร่ือง
ตดัโฟม  เคร่ืองตดักระดาษ เคร่ืองเยบ็
กระดาษ กุญแจ  ภาพเขียน แผนท่ี พระบรมฉายลกัษณ์ แปงปิด
ประกาศ  แผน่ป้ายช่ือส านกังาน หรือหน่วยงาน หรือแผนป้าย
ต่าง ๆ ท่ีใชใ้นส านกังาน มู่ล่ี,ม่านปรับแสง (ต่อผืน) พรม (ต่อ
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ผนื) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูป
จ าลอง กระเป๋า  ตาชัง่ขนาดเล็ก ผา้ใบติดตั้งในส านกังาน ผา้ใบ
เตน้ทข์นาดใหญ่ ฯลฯ 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็นฐาน
อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ  ดงัน้ี  
1) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536  
ลงวนัท่ี 19 มีนาคม 2561 เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละอตัราค่าใชจ่้าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีเบิกจ่ายใน
ลกัษณะ ค่าใชส้อย วสัดุ และค่าสาธารณูปโภค 
1) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/
ว 3924 ลงวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2564 เร่ือง ซกัซอ้มแนวทางการ
จดัท างบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เฉพาะ
เทศบาลต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล) 
2) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444  
ลงวนัท่ี 24 มกราคม 2561 เร่ือง การก าหนดหลกัเกณฑก์ารเขียน
รายละเอียดค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน 
3)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมาก
ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

   วสัดุไฟฟ้าและวทิย ุ จ านวน 100,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัหาวสัดุไฟฟ้าและวทิยตุ่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นตอ้งใช้
ในกิจการของเทศบาลต าบลนาจะหลวย ซ่ึงโดยสภาพคงทน
และไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายกุารใชง้าน ไม่ยนื
นาน เม่ือใชแ้ลว้ยอ่มส้ินเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือไม่คง
สภาพเดิม  หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอนั
สั้น เช่น หลอดไฟ ปลัก๊ไฟฟ้า โคมไฟฟ้า ฟิวส์ เทปพนั
สายไฟฟ้า สายไฟฟ้า  สวติซ์ไฟฟ้า  
หลอดไฟฟ้า เขม็ขดัรัดสายไฟฟ้า หลอดวทิยทุรานซิสเตอร์และ
ช้ินส่วนวทิย ุลูกถว้ยสายอากาศ รีซีสเตอร์ มูฟวิง่

      



297 
 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
   

คอยส์ คอนเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรก
เกอร์ ฯลฯ รวมถึงค่าใชจ่้ายท่ีตอ้งช าระพร้อมกนั เช่น ค่า
ขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง ไมโครโฟน  ขาตั้งไมโครโฟน  หวัแร้ง
ไฟฟ้า  เคร่ืองวดักระแสไฟฟ้า  เคร่ืองวดัแรงดนัไฟฟ้า  มาตร
ส าหรับตรวจวงจร  เคร่ืองประจุไฟ  โคมไฟ โทรโข่ง  ไม่ซกั
ฟิวส์ ไมคล์อยพร้อมเคร่ืองส่งสัญญาณ เป็นตน้ 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็นฐาน
อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ  ดงัน้ี  
1) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536  
ลงวนัท่ี 19 มีนาคม 2561 เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละอตัราค่าใชจ่้าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีเบิกจ่ายใน
ลกัษณะ ค่าใชส้อย วสัดุ และค่าสาธารณูปโภค 
1) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/
ว 3924 ลงวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2564 เร่ือง ซกัซอ้มแนวทางการ
จดัท างบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เฉพาะ
เทศบาลต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล) 
2) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444  
ลงวนัท่ี 24 มกราคม 2561 เร่ือง การก าหนดหลกัเกณฑก์ารเขียน
รายละเอียดค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน 
3)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมาก
ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
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วสัดุงานบา้นงานครัว จ านวน 10,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัหาวสัดุงานบา้นงานครัวต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นตอ้ง
ใชใ้นกิจการของกองช่าง ซ่ึงโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือ
ตามปกติมีอายกุารใชง้านไม่ยนืนาน  
เม่ือใชแ้ลว้ยอ่มส้ินเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพ
เดิม หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอนัสั้น เช่น แปรง ไม้
กวาด เข่ง ผา้ปูโตะ้ ถว้ย ชาม ชอ้น   ส้อม แกว้น ้า จานรอง น ้ายา
ลา้งหอ้งน ้า น ้ายาลา้งจาน มุง้ ผา้ปูท่ีนอน ปลอก
หมอน   หมอน ผา้ห่ม กระจกเงา น ้าจืดท่ีซ้ือจาก
เอกชน ฯลฯ รวมถึงค่าใชจ่้ายท่ีตอ้งช าระ  พร้อมกนั เช่น ค่า
ขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นตน้ 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็นฐาน
อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ ดงัน้ี 
1)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมาก
ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2564เร่ือง รูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย  
 ประจ าปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
2)หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1536  
ลงวนัท่ี 19 มีนาคม 2561เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละอตัราค่าใชจ่้าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย 
 ประจ าปีท่ีเบิกจ่ายในลกัษณะค่าใชส้อย วสัดุ และค่า
สาธารณูปโภค 
3) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว0444  
ลงวนัท่ี 24 มกราคม 2561 เร่ือง การก าหนดหลกัเกณฑก์ารเขียน
รายละเอียดค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายของ 
องคก์รปกครองทอ้งถ่ิน 
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วสัดุก่อสร้าง จ านวน 200,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัหาวสัดุก่อสร้างต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นตอ้งใชใ้น
กิจการ ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย ซ่ึงโดยสภาพคงทนและ
ไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายกุารใชง้าน ไม่ยนืนาน เม่ือใช้
แลว้ยอ่มส้ินเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพ
เดิม  หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอนัสั้น เช่น  ไม้
ต่าง ๆ น ้ามนัทาไม ้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต ์ปูน
ขาว ทราย อิฐหรือซีเมนตบ์ล๊อก  กระเบ้ือง 
 สังกะสี ตะปู คอ้น คีม ชะแลง จอบ เสียม ส่ิว ขวาน สวา่น เล่ือย
  กบไสไม ้เหล็กเส้น เคร่ืองวดัขนาดเล็ก เช่น ตลบั
เมตร ลูกด่ิง ท่อน ้าบาดาล  ท่อน ้าและอุปกรณ์ประปา ท่อ
ต่าง ๆ โถส้วม อ่างลา้งมือ ราวพาดผา้    ไมต่้าง ๆ  
คอ้น คีม  ชะแลง จอบ ส่ิว เสียม  เล่ือย ขวาน กบไสไม ้เทปวดั
ระยะ เคร่ืองวดัขนาดเล็ก เช่น ตลบัเมตร ลูกด่ิง ฯลฯ รวมถึง
ค่าใชจ่้ายท่ีตอ้งช าระพร้อมกนั เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ติดตั้ง เป็นตน้ 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็นฐาน
อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ  ดงัน้ี  
1) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536  
ลงวนัท่ี 19 มีนาคม 2561 เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละอตัราค่าใชจ่้าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีเบิกจ่ายใน
ลกัษณะ ค่าใชส้อย วสัดุ และค่าสาธารณูปโภค 
1) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/
ว 3924 ลงวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2564 เร่ือง ซกัซอ้มแนวทางการ
จดัท างบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เฉพาะ
เทศบาลต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล) 
2) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444  
ลงวนัท่ี 24 มกราคม 2561 เร่ือง การก าหนดหลกัเกณฑก์ารเขียน
รายละเอียดค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน 
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3)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมาก
ท่ี มท 0808.2/ว 1095      
ลงวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

   วสัดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 50,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัหาวสัดุยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ  
ท่ีจ  าเป็นตอ้งใชใ้นกิจการของกองช่าง  ซ่ึงโดยสภาพคงทนและ
ไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายกุารใชง้านไม่ยนืนาน เม่ือใช้
แลว้ยอ่มส้ินเปลือง หมดไป แปรสภาพ  หรือไม่คงสภาพ
เดิม หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอนั
สั้น เช่น แบตเตอร่ี  ยางนอก  ยางใน  สายไมล ์ เพลา  ตลบั
ลูกปืน  น ้ามนัเบรก  หวัเทียน  ไขควง  นอตและสกรู  กระจก
มองหนา้รถยนต ์หมอ้น ้ารถยนต ์ กนัชน  ฟิลม์กรองแสง  เขม็
ขดันิรภยั แม่แรง  กุญแจปากตาย กุญแจเล่ือน คีมล็อค ล็อค
เกียร์ ล็อคคลชั  กระจกโคง้มน ล็อคพวงมาลยั สัญญาณไฟ
กระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน  กรวยจราจร  ไขควง  ประแจ  แม่
แรง  กุญแจปากตาย  กุญแจเล่ือน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อค
คลตัช ์ ล็อคพวงมาลยั ฯลฯ หรือท่ีจ าเป็นตอ้งใชส้ าหรับ
รถยนต ์และรถจกัรยานยนตท่ี์ใชใ้นส่วนราชการหรือท่ีอยูใ่น
ความดูแลของกองช่าง ไดแ้ก่ รถกระเชา้ 82-1256 รถตกัหนา้ขดุ
หลงั รถ ขธธ 42 รถตดัหญา้ 
  -เคร่ืองตดัหญา้ ฯลฯฯลฯ รวมถึงค่าใชจ่้าย 
ท่ีตอ้งช าระพร้อมกนั เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นตน้ 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็นฐาน
อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ  ดงัน้ี  
1) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536  
ลงวนัท่ี 19 มีนาคม 2561 เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละอตัราค่าใชจ่้าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีเบิกจ่ายใน
ลกัษณะ ค่าใชส้อย วสัดุ และค่าสาธารณูปโภค 
1) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/
ว 3924 ลงวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2564 เร่ือง ซกัซอ้มแนวทางการ
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จดัท างบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เฉพาะ
เทศบาลต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล) 
2) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444  
ลงวนัท่ี 24 มกราคม 2561 เร่ือง การก าหนดหลกัเกณฑก์ารเขียน
รายละเอียดค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน 
3)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมาก
ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

   วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 80,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัหาวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน
ของ รถยนต ์กระเชา้ รถตกัหนา้ขดุหลงั เคร่ืองป่ันไฟและ
อ่ืน ๆ ฯลฯ เช่น น ้ามนัดีเซล น ้ามนัเบนซิน น ้ามนัเคร่ือง น ้ ามนั
จาระบี ฯลฯ เป็นตน้ หรือวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนอ่ืน ๆ ท่ี
จ  าเป็นตอ้งใชใ้นกิจการของส านกั
ปลดัเทศบาล เช่น น ้ามนัก๊าด น ้ามนัเตา แก๊สหุง
ตม้ ถ่าน ก๊าส ฯลฯ 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็นฐาน
อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ  ดงัน้ี  
1) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536  
ลงวนัท่ี 19 มีนาคม 2561 เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละอตัราค่าใชจ่้าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีเบิกจ่ายใน
ลกัษณะค่าใชส้อย วสัดุ และค่าสาธารณูปโภค 
2) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444  
ลงวนัท่ี 24 มกราคม 2561 เร่ือง การก าหนดหลกัเกณฑก์ารเขียน
รายละเอียดค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน 
3)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมาก
ท่ี มท 0808.2/ว 1095  ลงวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
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เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

   วสัดุเคร่ืองแต่งกาย จ านวน 50,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัซ้ือวดุัอุปกรณ์เซฟต้ีต่างๆท่ี
จ าเป็นตอ้งใชใ้นการปฏิบติัหนา้ท่ีดา้นงานช่างท่ีจ าเป็นตอ้งใชใ้น
กิจการของกองช่าง  ซ่ึงโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมี
อายใุชง้านไม่ยนืนาน เม่ือใชแ้ลว้ยอ่มส้ินเปลือง หมดไป แปร
สภาพ หรือไม่คงสภาพเดิม หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลา
อนัสั้น เช่น รองเทา้เซฟต้ี ถุงมือเซฟต้ี หมวกนิรภยั แวน่ตานิรภยั 
 ท่ีอุดหูและคลอบหู หนา้กาก ชุดเส้ือสะทอ้นแสง เขม็ขดั
พยงุ เขม็ขดัเซฟต้ี ตะขอล็อค ฯลฯ รวมถึงค่าใชจ่้ายท่ีตอ้งช าระ
พร้อมกนั เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษีค่าติดตั้ง เป็นตน้ 
   -เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็นฐาน
อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ  ดงัน้ี  
1) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536  
ลงวนัท่ี 19 มีนาคม 2561 เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละอตัราค่าใชจ่้าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีเบิกจ่ายใน
ลกัษณะ ค่าใชส้อย วสัดุ และค่าสาธารณูปโภค 
1) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/
ว 3924 ลงวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2564 เร่ือง ซกัซอ้มแนวทางการ
จดัท างบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
(เฉพาะเทศบาลต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล) 
2) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444  
ลงวนัท่ี 24 มกราคม 2561 เร่ือง การก าหนดหลกัเกณฑก์ารเขียน
รายละเอียดค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน 
3)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมาก
ท่ี มท 0808.2/ว 1095  ลงวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
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   วสัดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 40,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัหาวสัดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นตอ้งใชใ้น
กิจการของกองช่าง  ซ่ึงโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมี
อายใุชง้านไม่ยนืนานเม่ือใชแ้ลว้ยอ่มส้ินเปลือง หมดไป แปร
สภาพ หรือไม่คงสภาพเดิม หรือ 
เปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอนัสั้น เช่น หวัพิมพ ์ แถบ
พิมพ ์เคร่ืองอ่านและบนัทึกขอ้มูล ตลบัผงหมึกส าหรับ
เคร่ืองพิมพ ์เมนบอร์ด เมาส์ ปร้ินเตอร์ จอมอนิเตอร์ อุปกรณ์ท่ี
เก่ียวเน่ืองกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
เมมโมร่ีชิป(RAM) แผน่หรือจานบนัทึกขอ้มูล เทปบนัทึก
ขอ้มูล แผน่กรองแสงกระดาษต่อเน่ือง สายเคเบิล แผน่แป้น
อกัษรหรือแป้นพิมพ ์เคร่ืองกระจายสัญญาณ
โปรแกรม แผน่วงจรอีเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ รวมถึงค่าใชจ่้ายท่ีตอ้ง
ช าระพร้อมกนั เช่นค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นตน้ 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็นฐาน
อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ  ดงัน้ี  
1) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536  
ลงวนัท่ี 19 มีนาคม 2561 เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละอตัราค่าใชจ่้าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีเบิกจ่ายใน
ลกัษณะ ค่าใชส้อย วสัดุ และค่าสาธารณูปโภค 
1) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/
ว 3924 ลงวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2564 เร่ือง ซกัซอ้มแนวทางการ
จดัท างบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เฉพาะ
เทศบาลต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล) 
2) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444  
ลงวนัท่ี 24 มกราคม 2561 เร่ือง การก าหนดหลกัเกณฑก์ารเขียน
รายละเอียดค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน 
3)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมาก
ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
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เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท 
   ค่าน ้าประปา ค่าน ้าบาดาล จ านวน 5,000 บาท 

      

  

-เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการงบประมาณเพื่อรองรับ
การบริการประชาชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ส าหรับเพื่อจ่าย
เป็นค่าน ้าประปาท่ีใชใ้นส านกังานเทศบาล ส านกัทะเบียนและ
สถานท่ีหรืออาคารอ่ืน ๆ ท่ีเป็นของเทศบาลต าบลนาจะหลวย
หรืออยูใ่นความดูแลของเทศบาลต าบลนาจะหลวย รวมถึง
ค่าใชจ่้ายท่ีตอ้งช าระพร้อมกนั เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี เป็น
ตน้ ฯลฯ และเพื่อจ่ายเป็นค่าประปาคา้งจ่าย 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็นฐาน
อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ  ดงัน้ี 
1)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0810.8/ว2217 ลงวนัท่ี 19 ตุลาคม 2560 
เร่ือง การแกไ้ขปัญหาหน้ีสาธารณูปโภคคา้งช าระขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
2)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว1846 ลงวนัท่ี 12 กนัยายน 2560 
เร่ือง แนวทางค่าสาธารณูปโภคคา้งจ่าย 
3)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0810.8/ว1529 ลงวนัท่ี 3 สิงหาคม 2560 
4)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมาก
ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
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งบลงทุน รวม 100,000 บาท 
   ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท 
   ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์       
    01.  รายการ : ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑแ์ละทรัพยสิ์น จ านวน 100,000 บาท 

      

  

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑต่์าง ๆ ท่ีอยูใ่น
ความ รับผดิชอบของกองช่าง เพื่อใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกติ
มีวงเงินเกินกวา่ 5,000 บาท ไดแ้ก่ 
         -รถกระเชา้ 82-1256          -รถตกัหนา้ขดุหลงั  
         -รถ ขธธ 42                       -เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
         -เคร่ืองปร้ินเตอร์               -เคร่ืองปรับอากาศ 
         -รถตดัหญา้                      -เคร่ืองตดัหญา้ ฯลฯ 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑต่์างๆ ทรัพยสิ์น
ต่างๆ รถราชการหรือรถยนตส่์วนกลางท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบ
ของส านกัปลดัเทศบาล 
เพื่อใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกติ ไดแ้ก่ รถกระเชา้ 82-1256รถ
ตกัหนา้ขดุหลงั รถ ขธธ 42  
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็นฐาน
อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ  ดงัน้ี  
1) พระราชบญัญติัเทศบาลพ.ศ. 2496 และแกไ้ขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบบัท่ี 13)  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 
3) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมาก
ท่ี มท 0808.2/ว 1657 ลงวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2556 
เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
4) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/
ว 3523 ลงวนัท่ี 20 มิถุนายน 2559  
เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละอตัราค่าใชจ่้ายในการประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลกัษณะค่าใชส้อย ค่าวสัดุและค่า
สาธารณูปโภค  
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 งานไฟฟ้าและประปา รวม 800,000 บาท 
  งบลงทุน รวม 800,000 บาท 
   ค่าครุภัณฑ์ รวม 800,000 บาท 
   ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ       
    01. จดัซ้ืออุปกรณ์ไฟฟ้าและวทิย ุ จ านวน 800,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัหา ล าโพง เคร่ืองสัญญาณเตือนภยั  เคร่ืองตดั
แสไฟฟ้าอตัโนมตั เคร่ืองจบัสัญญาณดาวเทียมเคร่ืองก าเนิด
ไฟฟ้า  เคร่ืองขยายเสียง  เคร่ืองบนัทึกเสียง  เคร่ืองเล่น
แผน่เสียง เคร่ืองรับส่งวทิย ุเคร่ืองวดัความถ่ีวทิย ุ เคร่ืองถอด
เทป วทิย ุ- เทป เคร่ืองเล่นซีดี,ดีวดีี  หมอ้แปลงไฟฟ้า  โคมไฟ
ระยา้ แชงกาเรีย หมอ้แปลงประปาผวิดิน  ระบบโซล่า
เซลล ์ โคมไฟฟ้าส่องสวา่งพร้อมเสา  โคมไฟฟ้าส่องสวา่งสา
ธารณธารณะ  พร้อมอุปกรณ์อ่ืน ๆ เป็นตน้  
1) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536  
ลงวนัท่ี 19 มีนาคม 2561 เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละอตัราค่าใชจ่้าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีเบิกจ่ายใน
ลกัษณะ ค่าใชส้อย วสัดุ และค่าสาธารณูปโภค 
1) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/
ว 3924 ลงวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2564 เร่ือง ซกัซอ้มแนวทางการ
จดัท างบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เฉพาะ
เทศบาลต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล) 
2) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444  
ลงวนัท่ี 24 มกราคม 2561 เร่ือง การก าหนดหลกัเกณฑก์ารเขียน
รายละเอียดค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน 
3)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมาก
ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
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 งานสวนสาธารณะ รวม 1,030,880 บาท 
  งบบุคลากร รวม 815,880 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 815,880 บาท 
   ค่าจา้งลูกจา้งประจ า จ านวน 240,480 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจา้งและเงินปรับปรุงค่าจา้งประจ าปีให้แก่
ลูกจา้งประจ าท่ีปฏิบติังานของกองช่าง ต าแหน่งคนสวน  
ต าแหน่งและอตัราปรากฏตามแผนอตัราก าลงัสาม
ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566) และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบนั โดยค านวณตั้งจ่ายไว ้จ านวน 12 เดือน       
- เป็นไปตามพระราชบญัญติั หนงัสือสั่งการ ดงัน้ี 
1) เป็นไปตามพระราชบญัญติัระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542     
2) หนงัสือส านกังาน กจ.กท.และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว
138 ลงวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2558 เร่ืองซกัซอ้มแนวทางการค านวณ
ภาระค่าใชจ่้ายดา้นการบริหารงานบุคคลขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน 

      

   ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง จ านวน 551,400 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนหรือ
ค่าตอบแทนพิเศษ 
  1. พนกังานจา้งตามภารกิจ ต าแหน่งพนกังานตกแต่งสวน  
   2.ค่าตอบแทนพนกังานจา้งทัว่ไป ต าแหน่งและอตัราปรากฏ
ตามแผนอตัราก าลงัสาม (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566) และ
ท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมถึงปัจจุบนั โดยค านวณตั้งจ่าย
ไว ้จ านวน 12 เดือน       
- เป็นไปตามพระราชบญัญติั หนงัสือสั่งการ ดงัน้ี 
1) เป็นไปตามพระราชบญัญติัระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542     
2) หนงัสือส านกังาน กจ.กท.และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว
138 ลงวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2558 เร่ืองซกัซอ้มแนวทางการค านวณ
ภาระค่าใชจ่้ายดา้นการบริหารงานบุคคลขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน  
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   เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนกังานจา้ง จ านวน 24,000 บาท 

      

  

1.เงินเพิ่มต่าง ๆ /เงินเพิ่มการครองชีพชัว่คราว พนกังานจา้ง
ทัว่ไป ต าแหน่ง คนงานทัว่ไป    
      ต าแหน่งและอตัราปรากฏตามแผนอตัราก าลงัสาม
ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566) และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบนั โดยค านวณตั้งจ่ายไว ้จ านวน 12 เดือน       
- เป็นไปตามพระราชบญัญติั หนงัสือสั่งการ ดงัน้ี 
1) เป็นไปตามพระราชบญัญติัระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542     
2) หนงัสือส านกังาน กจ.กท.และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว
138 ลงวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2558 เร่ืองซกัซอ้มแนวทางการค านวณ
ภาระค่าใชจ่้ายดา้นการบริหารงานบุคคลขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน 

      

  งบด าเนินงาน รวม 215,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 25,000 บาท 
   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรขา้ราชการ/พนกังาน/ลูกจา้งประจ า จ านวน 25,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรใหก้บัพนกังาน
เทศบาล ลูกจา้งประจ า ของกองช่าง ท่ีมีสิทธิไดรั้บตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยและระเบียบของทางราชการท่ีเก่ียวขอ้ง 
 -เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการท่ีเป็นฐาน
อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ ดงัน้ี 
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงินสวสัดิการเก่ียวกบั
การศึกษาบุตรของพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2541 และแกไ้ข
เพิ่มเติมถึง(ฉบบัท่ี3) พ.ศ.2549 
 2)ระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการเบิกจ่ายเงินสวสัดิการ
เก่ียวกบัการศึกษาบุตร พ.ศ.2560 
      3)ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวสัดิการเก่ียวกบัการศึกษา
บุตร พ.ศ. 2523และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมถึง ฉบบัท่ี7 พ.ศ. 2554 
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ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท 

   
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอ่ืน ๆ 

      

    
01. โครงการ/กิจกรรม : ชุมชนเทศบาลร่วมใจปรับภูมิทศัน์
เทิดพระเกียรติวนัแม่แห่งชาติ 

จ านวน 40,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการชุมชนเทศบาลร่วมใจปรับภูมิ
ทศัน์เทิดพระเกียรติวนัแม่แห่งชาติ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพนัธ์
โครงการ ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืมค่าวสัดุอุปกรณ์ ฯลฯ รวมถึง
ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งตามโครงการ ฯ 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็นฐาน
อ านาจในการน าไปตั้งงบประมาณ ดงัน้ี 
        1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกค่าใชจ่้ายใน
การบริหารงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2562 
      -เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 
(พ.ศ. 2561-2565) ยทุธศาสตร์ท่ี 4 หนา้ 394 ล าดบัท่ี 4 

      

    
02. โครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงภูมิทศัน์ภายในเขตเทศบาลต าบล
นาจะหลวย 

จ านวน 50,000 บาท 

      

  

       -เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการปรับปรุงภูมิทศัน์ภายใน
เขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย เช่น ค่าป้ายประชาสัมพนัธ์
โครงการ ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าวสัดุอุปกรณ์ ฯลฯ รวมถึง
ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆท่ีเก่ียวขอ้งตามโครงการฯ 
 -เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็นฐาน
อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ ดงัน้ี 
1)พระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไ้ขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบบัท่ี 13) พ.ศ. 2552 
       2)พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 
      3)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมาก
ท่ี มท 0808.2/ว 1095    ลงวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน   
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     4)หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1536 ลง
วนัท่ี 19 มีนาคม 2561  เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละอตัราค่าใชจ่้าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ท่ีเบิกจ่ายในลกัษณะค่าใชส้อย วสัดุ และค่าสาธารณูปโภค 
     5)หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว0444  
ลงวนัท่ี 24 มกราคม 2561 เร่ืองการก าหนดหลกัเกณฑก์ารเขียน
รายละเอียดค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายของ 
องคก์รปกครองทอ้งถ่ิน 
   6)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว627   ลงวนัท่ี 7 มีนาคม 2561 
 -เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 
(พ.ศ. 2561-2565) ยทุธศาสตร์ท่ี 4   หนา้ 397 ล าดบัท่ี 7 

    
03. โครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
(สวนสวรรค)์ 

จ านวน 50,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการปรับปรุงสวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกียรติ (สวนสวรรค)์ ชุมชนกลางเมือง หมู่
ท่ี11 เช่น ค่าป้ายประชาสัมพนัธ์โครงการ 
 ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าวสัดุ อุปกรณ์ ฯลฯ รวมถึงค่าใชจ่้าย
อ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งตามโครงการฯ 
     -เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็นฐาน
อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ ดงัน้ี 
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกค่าใชจ่้ายในการ
บริหารงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2562 
 -เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 
(พ.ศ. 2561-2565) ยทุธศาสตร์ท่ี1 หนา้287 ล าดบัท่ี 7  

      

   ค่าวสัดุ รวม 50,000 บาท 
   วสัดุการเกษตร จ านวน 50,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัหาวสัดุการเกษตรต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นตอ้งใชใ้น
กิจการ ของกองช่าง ซ่ึงโดยสภาพคงทนและไม่คงทนถาวรหรือ
ตามปกติมีอายกุารใชง้าน  ไม่ยนืนาน เม่ือใชแ้ลว้ยอ่ม
ส้ินเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพเดิม  หรือเปล่ียน
สภาพไปในระยะเวลาอนัสั้น เช่น สารเคมีป้องกนัและก าจดั
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ศตัรูพืชและสัตว ์พนัธ์ุพืช เมล็ดพนัธ์ุพืช ปุ๋ย พนัธ์ุสัตวปี์กและ
พนัธ์ุสัตวน์ ้า อาหารสัตว ์น ้าเช้ือพนัธ์ุสัตว ์วสัดุเพาะช า อุปกรณ์
ในการขยายพนัธ์ุพืช เช่น ใบมีด เชือก ผา้ใบหรือผา้
พลาสติก หนา้กากป้องกนัแก๊สพิษ สปริง
เกลอร์ (Sprinkler) จอบหมุน จานพรวน ผานไถกระทะ เคร่ือง
หยอดหรือหวา่นเมล็ดพนัธ์ุ เคร่ืองท าความสะอาดเมล็ด
พนัธ์ุ เคร่ืองกระเทาะเมล็ดพืช คราดถ่ีพรวนดินระหวา่ง
แถว กากน ้าตาล เคียว  จอบหมุน  จานพรวน  ผานไถ
กระทะ  เคร่ืองดกัแมลง   ตะแกรงร่อนเบนโธส อวน
(ส าเร็จรูป) กระซงั  มีดตดัจน้ไม ้ฯลฯ รวมถึง ค่าใชจ่้ายท่ีตอ้ง
ช าระพร้อมกนั เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นตน้  
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็นฐาน
อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ  ดงัน้ี  
1) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536  
ลงวนัท่ี 19 มีนาคม 2561 เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละอตัราค่าใชจ่้าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีเบิกจ่ายใน
ลกัษณะ ค่าใชส้อย วสัดุ และค่าสาธารณูปโภค 
1) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/
ว 3924 ลงวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2564 เร่ือง ซกัซอ้มแนวทางการ
จดัท างบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เฉพาะ
เทศบาลต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล) 
2) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444  
ลงวนัท่ี 24 มกราคม 2561 เร่ือง การก าหนดหลกัเกณฑก์ารเขียน
รายละเอียดค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน 
3)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมาก
ท่ี มท 0808.2/ว 1095  ลงวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
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 งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล รวม 4,552,768 บาท 
  งบบุคลากร รวม 1,716,768 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,716,768 บาท 
   ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง จ านวน 1,614,468 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนหรือ
ค่าตอบแทนพิเศษพนกังานจา้งตามภารกิจและพนกังานจา้ง
ทัว่ไปท่ีปฏิบติังานของกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม ดงัน้ี  
1.ค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนหรือค่าตอบแทน
พิเศษพนกังานจา้งตามภารกิจ  
- คนงานประจ ารถขยะ    
- พนกังานประจ ารถขยะ  
2.ค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนหรือค่าตอบแทน
พิเศษพนกังานจา้งทัว่ไป  
- คนงานทัว่ไป  
 - คนงานทัว่ไปท่ีปฏิบติัหนา้ท่ี 
ต าแหน่งและอตัราปรากฏตามแผนอตัราก าลงัสาม
ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566) และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบนั โดยค านวณตั้งจ่ายไว ้จ านวน 12 เดือน       
- เป็นไปตามพระราชบญัญติั หนงัสือสั่งการ ดงัน้ี 
1) เป็นไปตามพระราชบญัญติัระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542     
2) หนงัสือส านกังาน กจ.กท.และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว
138 ลงวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2558 เร่ืองซกัซอ้มแนวทางการค านวณ
ภาระค่าใชจ่้ายดา้นการบริหารงานบุคคลขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน  

      

   เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนกังานจา้ง จ านวน 102,300 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ใหแ้ก่พนกังานจา้งของกอง
สาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้มท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินเพิ่มการครองชีพ
ชัว่คราวตามสิทธิ  
1.เงินเพิ่มต่าง ๆ /เงินเพิ่มการครองชีพชัว่คราว พนกังานจา้งตาม
ภารกิจ  
  - พนกังานประจ ารถขยะ   
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2.เงินเพิ่มต่างๆ/เงินเพิ่มการครองชีพชัว่คราว พนกังานจา้งทัว่ไป
จ านวน ต าแหน่งและอตัราปรากฏตามแผนอตัราก าลงัสาม
ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566) และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบนัโดยค านวณตั้งจ่ายไว ้จ านวน 12 เดือน       
- เป็นไปตามพระราชบญัญติั หนงัสือสั่งการ ดงัน้ี 
1) เป็นไปตามพระราชบญัญติัระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542     
2) หนงัสือส านกังาน กจ.กท.และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว
138 ลงวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2558 เร่ืองซกัซอ้มแนวทางการค านวณ
ภาระค่าใชจ่้ายดา้นการบริหารงานบุคคลขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน 

  งบด าเนินงาน รวม 2,836,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 2,456,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ       
    01. กิจกรรม : ค่าเช่าท่ีก าจดัขยะ จ านวน 288,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าท่ีก าจดัขยะเดือน
ละ 24,000 บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 288,000 บาท 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็นฐาน
อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ  ดงัน้ี  
1) พระราชบญัญติัเทศบาลพ.ศ. 2496 และแกไ้ขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบบัท่ี 13)  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 
3) พระราชบญัญติัรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบา้นเมือง(ฉบบัท่ี2)พ.ศ.2560 
4) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท  0810.5/ว627 ลงวนัท่ี 7 มีนาคม 2561 
5) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท  0810.5/ว698ลงวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2562 
6) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท  0810.5/ว485 ลงวนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์ 2562 
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7) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0820.3/ว 1499 ลง
วนัท่ี 12 มีนาคม 2563 
8) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท  0810.2/ว 1187 ลงวนัท่ี 16 เมษายน 2563 2562 
 -เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) 
ท่ีเปล่ียนแปลง ฉบบัท่ี 6 ยทุธศาสตร์ท่ี 4 หนา้ 122  ล าดบัท่ี 1 

    02. กิจกรรม : ค่าจา้งเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล จ านวน 1,861,500 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการ กรณีจา้งบุคคลธรรมดา
ช่วยเหลือการปฏิบติังานเฉพาะกิจเฉพาะคร้ังคราวท่ีมีความ
จ าเป็นในการส่งเสริมการปฏิบติังานในหนา้ท่ีปกติของกอง
สาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้มโดยไม่ถือเป็นลูกจา้ง ซ่ึงจ่าย
เป็น ค่าจา้งเหมาบริการในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเป็นกิจการในอ านาจ
หนา้ท่ี เช่น ค่าจา้งเหมาจดัเก็บขยะมูลฝอย หรือ ส่ิงปฏิกูล ค่าจา้ง
เหมาลอกคลองระบายน ้า และค่าจา้งเหมางานอ่ืน ๆ ท่ีเขา้
ลกัษณะงานจา้งเหมาบริการ ฯลฯ  
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็นฐาน
อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ  ดงัน้ี  
1) พระราชบญัญติัเทศบาลพ.ศ. 2496 และแกไ้ขเพิ่มเติมถึง  
(ฉบบัท่ี 13)  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 
3) พระราชบญัญติัรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบา้นเมือง(ฉบบัท่ี2)พ.ศ.2560 
4) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง การจดัการมูลฝอย พ.ศ.
2560 ลงวนัท่ี 18 ตุลาคม 2560 
5) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ 
ว0263 ลงวนัท่ี 16 มกราคม 2561 
6) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว 627 ลงวนัท่ี 7 มีนาคม 2561 
7)เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี 0313.4/ว 1452 ลง
วนัท่ี 27 พฤษภาคม 2541 
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8) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
มาก ท่ี มท 0891.4/ว 407 ลงวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2559 
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) ท่ีเพิ่มเติมฉบบั
ท่ี 6 ยทุธศาสตร์ท่ี 4 หนา้  122  ล าดบัท่ี  1 

    03. กิจกรรม : การประกนัภยัรถราชการ จ านวน 6,500 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการประกนัภยัรถยนตแ์ละ
รถจกัรยานยนตร์าชการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่   
- รถจกัรยานยนต ์ขลฉ 569 
- รถขยะเขียวเล็ก 82-4457  
- รถขยะเขียว 82-2537  
- รถขยะฟ้า 83-3128  ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว
2633 ลงวนัท่ี 14 สิงหาคม 2552 เร่ือง ซกัซอ้มความเขา้ใจ
เก่ียวกบัการเบิกจ่ายค่าใชจ่้ายในการประกนัภยัรถราชการ 

      

   
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอ่ืน ๆ 

      

    01. โครงการ/กิจกรรม : การบริหารจดัการขยะในครัวเรือน จ านวน 100,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการ การบริหารจดัการขยะใน
ครัวเรือน เป็นค่าใชจ่้ายในการประชุมเชิงปฏิบติัการจดัการมูล
ฝอยโดยใชห้ลกั 3R เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารวา่ง ค่าเคร่ืองด่ืม ค่า
วทิยากร ค่าวสัดุสาธิต ค่าจดัหาจุดรองรับขยะอนัตราย ค่าวสัดุ
อุปกรณ์ด าเนินงาน ค่าป้ายประชาสัมพนัธ์โครงการ รวมถึง
ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งตามโครงการ ฯ 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็นฐาน
อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ  ดงัน้ี 
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรม
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2557 
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบิกจ่ายค่าใชจ่้ายใน
การจดังาน การจดัการแข่งขนักีฬาและการส่งนกักีฬาเขา้ร่วม
การแข่งขนักีฬาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
พ.ศ.2559 
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3) พระราชบญัญติัรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบา้นเมือง(ฉบบั2)พ.ศ.2560 
4) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท  0810.5/ว627 ลงวนัท่ี 7 มีนาคม 2561 
5) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท  0810.5/ว698 ลงวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2562 
6) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท  0810.5/ว485 ลงวนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์ 2562 
7) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0820.3/ว 1499  
ลงวนัท่ี 12 มีนาคม 2563 
8) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท  0810.2/ว 1187 ลงวนัท่ี 16 เมษายน 2563 2562 
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)   
ยทุธศาสตร์ท่ี 4 หนา้ 390 ล าดบัท่ี 1 

    02. โครงการ/กิจกรรม : ก าจดัวชัพืชอ่างเก็บน ้าหว้ยซนั จ านวน 50,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการ กรณีจา้งบุคคลธรรมดา
ช่วยเหลือการปฏิบติังานเฉพาะกิจเฉพาะคร้ังคราวท่ีมีความ
จ าเป็นในการส่งเสริมการปฏิบติังานในหนา้ท่ีปกติของกอง
สาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้มโดยไม่ถือเป็นลูกจา้ง ซ่ึงจ่าย
เป็น ค่าจา้งเหมาบริการในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเป็นกิจการในอ านาจ
หนา้ท่ี เช่น ค่าจา้งเหมาจดัเก็บขยะมูลฝอย หรือส่ิงปฏิกูล ค่าจา้ง
เหมาลอกคลองระบายน ้า และค่าจา้งเหมางานอ่ืน ๆ ท่ีเขา้
ลกัษณะงานจา้งเหมาบริการ ฯลฯ  
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็นฐาน
อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ  ดงัน้ี  
1) พระราชบญัญติัเทศบาลพ.ศ. 2496 และแกไ้ขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบบัท่ี 13)  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 
3) พระราชบญัญติัรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบา้นเมือง(ฉบบัท่ี2)พ.ศ.2560 
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4) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง การจดัการมูลฝอย พ.ศ.
2560 ลงวนัท่ี 18 ตุลาคม 2560 
5) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว
0263 ลงวนัท่ี 16 มกราคม 2561 
6) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว 627 ลงวนัท่ี 7 มีนาคม 2561 
7)เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี 0313.4/ว 1452 ลง
วนัท่ี 27 พฤษภาคม 2541 
8) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
มาก ท่ี มท 0891.4/ว 407 ลงวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2559 
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 
(พ.ศ.2561-2565) ยทุธศาสตร์ท่ี 4 หนา้ 391 ล าดบัท่ี 1 

    03. โครงการ/กิจกรรม : ก าจดัวชัพืชอ่างเก็บน ้าหว้ยโลก จ านวน 50,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการก าจดัวชัพืชอ่างเก็บน ้าหว้ย
โลก เช่น ค่าป้ายประชาสัมพนัธ์ ค่าวสัดุ
อุปกรณ์ ค่าอาหาร ฯลฯ รวมถึงค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งตาม
โครงการฯ   
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการ กรณีจา้งบุคคลธรรมดา
ช่วยเหลือการปฏิบติังานเฉพาะกิจเฉพาะคร้ังคราวท่ีมีความ
จ าเป็นในการส่งเสริมการปฏิบติังานในหนา้ท่ีปกติของกอง
สาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้มโดยไม่ถือเป็นลูกจา้ง ซ่ึงจ่าย
เป็น ค่าจา้งเหมาบริการในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเป็นกิจการในอ านาจ
หนา้ท่ี เช่น ค่าจา้งเหมาจดัเก็บขยะมูลฝอย หรือส่ิงปฏิกูล ค่าจา้ง
เหมาลอกคลองระบายน ้า และค่าจา้งเหมางานอ่ืน ๆ ท่ีเขา้
ลกัษณะงานจา้งเหมาบริการ ฯลฯ  
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็นฐาน
อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ  ดงัน้ี  
1) พระราชบญัญติัเทศบาลพ.ศ. 2496 และแกไ้ขเพิ่มเติมถึง  
(ฉบบัท่ี 13)  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 
3) พระราชบญัญติัรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
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เรียบร้อยของบา้นเมือง(ฉบบัท่ี2)พ.ศ.2560 
4) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง การจดัการมูลฝอย พ.ศ.
2560 ลงวนัท่ี 18 ตุลาคม 2560 
5) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว
0263 ลงวนัท่ี 16 มกราคม 2561 
6) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว 627 ลงวนัท่ี 7 มีนาคม 2561 
7)เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี 0313.4/ว 1452  
ลงวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2541 
8) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
มาก ท่ี มท 0891.4/ว 407 ลงวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2559 
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 
(พ.ศ.2561-2565) ยทุธศาสตร์ท่ี 4 หนา้ 392ล าดบัท่ี 2 

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 100,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภณัฑ์
ต่าง ๆ ทรัพยสิ์นต่าง ๆ  
ท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอ้ม เพื่อซ่อมแซม  และบ ารุงรักษาทรัพยสิ์นใหส้ามารถ
ใชง้านไดต้ามปกติ ไดแ้ก่  
- รถจกัรยานยนต ์ขลฉ 569 
- รถขยะเขียว 82-4457  
- รถขยะเขียว 82-2537  
- รถขยะเหลือง 82-4183 ฯลฯ 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็นฐาน
อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ  ดงัน้ี  
1) พระราชบญัญติัเทศบาลพ.ศ. 2496 และแกไ้ขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบบัท่ี 13)  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 
3) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมาก
ท่ี มท 0808.2/ว 1095  ลงวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
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เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน4) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ท่ี มท 0808.2/ว 3523  
ลงวนัท่ี 20 มิถุนายน 2559 เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละอตัรา 
ค่าใชจ่้ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีในลกัษณะค่าใชส้อย ค่าวสัดุและค่าสาธารณูปโภค 

   ค่าวสัดุ รวม 380,000 บาท 
   วสัดุไฟฟ้าและวทิย ุ จ านวน 10,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัหาวสัดุไฟฟ้าและวทิยตุ่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นตอ้งใช้
ในกิจการของเทศบาลต าบลนาจะหลวย ซ่ึงโดยสภาพคงทน
และไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายกุารใชง้าน ไม่ยนื
นาน เม่ือใชแ้ลว้ยอ่มส้ินเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือไม่คง
สภาพเดิม  หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอนั
สั้น เช่น หลอดไฟ ปลัก๊ไฟฟ้า โคมไฟฟ้า ฟิวส์ เทปพนั
สายไฟฟ้า สายไฟฟ้า  สวติซ์ไฟฟ้า  
หลอดไฟฟ้า เขม็ขดัรัดสายไฟฟ้า หลอดวทิยทุรานซิสเตอร์และ
ช้ินส่วนวทิย ุลูกถว้ยสายอากาศ รีซีสเตอร์ มูฟวิง่
คอยส์ คอนเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรก
เกอร์ ฯลฯ รวมถึงค่าใชจ่้าย 
ท่ีตอ้งช าระพร้อมกนั เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง  
ไมโครโฟน  ขาตั้งไมโครโฟน  หวัแร้งไฟฟ้า  เคร่ืองวดั
กระแสไฟฟ้า  เคร่ืองวดัแรงดนัไฟฟ้า  มาตรส าหรับตรวจ
วงจร  เคร่ืองประจุไฟ  โคมไฟ โทรโข่ง  ไม่ซกัฟิวส์ ไมคล์อย
พร้อมเคร่ืองส่งสัญญาณ เป็นตน้ 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็นฐาน
อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ  ดงัน้ี  
1) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536  
ลงวนัท่ี 19 มีนาคม 2561 เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละอตัราค่าใชจ่้าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีเบิกจ่ายใน
ลกัษณะ ค่าใชส้อย วสัดุ และค่าสาธารณูปโภค 
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2) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/
ว 3924 ลงวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2564 เร่ือง ซกัซอ้มแนวทางการ
จดัท างบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เฉพาะ
เทศบาลต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล) 
3) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444  
ลงวนัท่ี 24 มกราคม 2561 เร่ือง การก าหนดหลกัเกณฑก์ารเขียน
รายละเอียดค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน 
4)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมาก
ท่ี มท 0808.2/ว 1095   ลงวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

   วสัดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 20,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัหาวสัดุยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ ท่ี
จ  าเป็นตอ้งใชใ้นกิจการของกองสาธารณสุข ฯ  ซ่ึงโดยสภาพ
คงทนและไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายกุารใชง้านไม่ยนื
นาน เม่ือใชแ้ลว้ยอ่มส้ินเปลือง หมดไป แปรสภาพ  หรือไม่คง
สภาพเดิม หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอนั
สั้น เช่น แบตเตอร่ี  ยางนอก  ยางใน  สายไมล ์ เพลา  ตลบั
ลูกปืน  น ้ามนัเบรก  หวัเทียน  ไขควง  นอตและสกรู  กระจก
มองหนา้รถยนต ์หมอ้น ้ารถยนต ์ กนัชน  ฟิลม์กรองแสง  เขม็
ขดันิรภยั แม่แรง  กุญแจปากตาย 
 กุญแจเล่ือน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลชั   
กระจกโคง้มน ล็อคพวงมาลยั สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟ
ฉุกเฉิน กรวยจราจร  ไขควง  ประแจ  แม่แรง  กุญแจปาก
ตาย  กุญแจเล่ือน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลตัช์  ล็อค
พวงมาลยั ฯลฯ หรือท่ีจ าเป็นตอ้งใชส้ าหรับรถยนต ์และ
รถจกัรยานยนตท่ี์ใชใ้นส่วนราชการหรือท่ีอยูใ่นความดูแลของ
กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้มไดแ้ก่  
- รถจกัรยานยนต ์ขลฉ 569 
- รถขยะเขียว 82-4457  
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- รถขยะเขียว 82-2537  
- รถขยะเหลือง 82-4183  ฯลฯ 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็นฐาน
อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ  ดงัน้ี  
1) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ือง แนว
ทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจดัเป็นวสัดุและครุภณัฑ์ตามหลกัการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
2) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536  
ลงวนัท่ี 19 มีนาคม 2561 เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละอตัราค่าใชจ่้าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีเบิกจ่ายใน
ลกัษณะค่าใชส้อย วสัดุ และค่าสาธารณูปโภค 
3) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444  
ลงวนัท่ี 24 มกราคม 2561 เร่ือง การก าหนดหลกัเกณฑก์ารเขียน
รายละเอียดค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน 
4)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมาก
ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

   วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 250,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัหาวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน เช่น น ้ามนั
ดีเซล น ้ามนัก๊าด น ้ามนัเบนซิน น ้ามนัเตา น ้ามนัเคร่ือง น ้ามนั
จาระบี ฯลฯ  
เป็นตน้ หรือท่ีจ าเป็นตอ้งใชใ้นกิจการของกองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอ้มเพื่อการก าจดัขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลู หรือท่ี
จ าเป็นตอ้งใชส้ าหรับรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนตร์าชการ ไดแ้ก่  
- รถจกัรยานยนต ์ขลฉ 569 
- รถขยะเขียวเล็ก 82-4457  
- รถขยะเขียว 82-2537  
- รถขยะฟ้า 83-3128  ฯลฯ 
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-เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัหาวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน
ของ รถจกัรยานยนต ์ขลฉ 569 รถขยะเขียวเล็ก 82-4457  
รถขยะเขียว 82-2537  รถขยะฟ้า 83-3128  ฯลฯเคร่ืองป่ันไฟ
และอ่ืน ๆ ฯลฯ เช่น น ้ามนัดีเซล น ้ามนั
เบนซิน น ้ามนัเคร่ือง น ้ามนัจาระบี ฯลฯ เป็นตน้ หรือวสัดุ
เช้ือเพลิงและหล่อล่ืนอ่ืน ๆ ท่ีจ  าเป็นตอ้งใชใ้นกิจการของส านกั
ปลดัเทศบาล เช่น น ้ามนัก๊าด น ้ามนัเตา แก๊สหุง
ตม้ ถ่าน ก๊าส ฯลฯ 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็นฐาน
อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ  ดงัน้ี  
1) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัท่ี 27 มิถุนายน 2559 
เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจดัเป็นวสัดุและครุภณัฑ์
ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
2) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536  
ลงวนัท่ี 19 มีนาคม 2561 เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละอตัราค่าใชจ่้าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีเบิกจ่ายใน
ลกัษณะค่าใชส้อย วสัดุ และค่าสาธารณูปโภค 
3) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444  
ลงวนัท่ี 24 มกราคม 2561  
เร่ือง การก าหนดหลกัเกณฑ์การเขียนรายละเอียดค าช้ีแจง
งบประมาณรายจ่ายขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
4)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมาก
ท่ี มท 0808.2/ว 1095  ลงวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2564เร่ือง รูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

   วสัดุเคร่ืองแต่งกาย จ านวน 50,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัซ้ือวสัดุเคร่ืองแต่งกายต่าง ๆ ท่ี
จ  าเป็นในการปฏิบติัหนา้ท่ีก าจดัขยะมูลฝอยและส่ิง
ปฏิกูล จ าเป็นตอ้งใชใ้นกิจการของกองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติ มีอายกุาร
ใชง้านไม่ยนืนาน เม่ือใชแ้ลว้ยอ่มส้ินเปลือง หมดไป แปร
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สภาพ หรือไม่คงสภาพเดิม  หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลา
อนัสั้น เช่น ถุงมือ รองเทา้  ผา้ปิดจมูก เส้ือแขน
ยาว กางเกง ผา้ หมวก ผา้ผกูคอ เส้ือสะทอ้นแสง ฯลฯ 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็นฐาน
อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ  ดงัน้ี  
1) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536 
 ลงวนัท่ี 19 มีนาคม 2561 เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละอตัราค่าใชจ่้าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีเบิกจ่ายใน
ลกัษณะค่าใชส้อย วสัดุ และค่าสาธารณูปโภค 
2) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444  
ลงวนัท่ี 24 มกราคม 2561 เร่ือง การก าหนดหลกัเกณฑก์ารเขียน
รายละเอียดค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน 
3)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมาก
ท่ี มท 0808.2/ว 1095  ลงวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

   วสัดุอ่ืน จ านวน 50,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัหาวสัดุอ่ืนๆท่ีไม่เขา้ลกัษณะวสัดุ 
ตามประเภทรายจ่าย เช่น  
- ถงัขยะ ตามโครงการ/รายการ : จดัซ้ือถงัขยะ  
- มิเตอร์น ้า-ไฟ  
- หวัเช่ือมแก๊ส 
- หวัวาลว์เปิดปิดแก๊สฯลฯ  
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็นฐาน
อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ  ดงัน้ี  
1) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536 
 ลงวนัท่ี 19 มีนาคม 2561 เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละอตัราค่าใชจ่้าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีเบิกจ่ายใน
ลกัษณะค่าใชส้อย วสัดุ และค่าสาธารณูปโภค 
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2) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444  
ลงวนัท่ี 24 มกราคม 2561 เร่ือง การก าหนดหลกัเกณฑก์ารเขียน
รายละเอียดค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน 
3)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมาก
ท่ี มท 0808.2/ว 1095  ลงวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 80,000 บาท 

  งบด าเนินงาน รวม 70,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท 

   
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอ่ืน ๆ 

      

    
01.  โครงการ/กิจกรรม : ฝึกอบรมอาชีพใหก้บัประชาชน หลกัสูตร 
การท าขนมไทย 

จ านวน 40,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการฝึกอาชีพใหก้บัประชาชน
หลกัสูตร “การท าขนม” (ขนมสอดไส้ ขนมตม้ สังขยา วุน้กะทิ
สด สาคูไส้หมู) เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารวา่ง ค่าป้าย
ประชาสัมพนัธ์โครงการ ค่าวิทยากร ค่าวสัดุอุปกรณ์
ด าเนินงาน รวมถึงค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งตามโครงการ ฯ 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็นฐาน
อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ  ดงัน้ี 
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรม
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2557 
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยค่าใชจ่้ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจหนา้ท่ีขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2560 และท่ีแกไ้ขเพิ่มติม 
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)   
ยทุธศาสตร์ท่ี 2 หนา้ 306  ล าดบัท่ี 3 

      

    
02.  โครงการ/กิจกรรม :ฝึกอบรมอาชีพใหก้บัประชาชน หลกัสูตร 
"เล้ียงกบ" 

จ านวน 30,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการฝึกอาชีพใหก้บัประชาชน
หลกัสูตร “เล้ียงกบ” เช่น ค่าป้ายประชาสัมพนัธ์ ค่า
วทิยากร  ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าวสัดุอุปกรณ์
ด าเนินงาน รวมถึงค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งตาม
โครงการฯ ฯลฯ เพื่อส่งเสริมอาชีพใหก้บัประชาชน 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็นฐาน
อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ  ดงัน้ี 
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1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรม
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2557 
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยค่าใชจ่้ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจหนา้ท่ีขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2560 และท่ีแกไ้ขเพิ่มติม 
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 
(พ.ศ.2561-2565) ยทุธศาสตร์ท่ี 2 หนา้ 304  ล าดบัท่ี 1 

  งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท 
   เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

    
01. โครงการ/กิจกรรม : ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหายาเสพติด 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนยอ์  านวยการป้องกนัและปราบปราม
ยาเสพติดจงัหวดัอุบลราชธานี ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุน
เพื่อการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 
-เป็นไปตามพระราชบญัญติั ประกาศ ระเบียบ และหนงัสือสั่ง
การ ท่ีเป็นฐานอ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ ดงัน้ี  
1)พระราชบญัญติัเทศบาลพ.ศ. 2496 และแกไ้ขเพิ่มเติมถึง  
ปัจจุบนั  
2)พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงินอุดหนุนขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
พ.ศ. 2559 และท่ีแก่ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบนั 
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)  
ยทุธศาสตร์ท่ี 6 หนา้ 440 ล าดบัท่ี 13 
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แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ 
 งานกฬีาและนันทนาการ รวม 743,200 บาท 

  งบบุคลากร รวม 493,200 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 493,200 บาท 
   เงินเดือนขา้ราชการ หรือพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน จ านวน 328,200 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี
ใหแ้ก่ พนกังานเทศบาลท่ีปฏิบติังานของกองการศึกษา ไดแ้ก่  
  -นกัสันทนาการ จ านวน 1  
    ต าแหน่งและอตัราปรากฏตามแผนอตัราก าลงัสาม
ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566) และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบนั โดยค านวณตั้งจ่ายไว ้จ านวน 12 เดือน  
- เป็นไปตามพระราชบญัญติั หนงัสือสั่งการ ดงัน้ี 
1) เป็นไปตามพระราชบญัญติัระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542    2) หนงัสือส านกังาน กจ.กท.และ ก.
อบต. ท่ี มท 0809.2/ว138 ลงวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2558  
เร่ืองซกัซอ้มแนวทางการค านวณภาระค่าใชจ่้ายดา้นการ
บริหารงานบุคคลขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

      

   ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง จ านวน 165,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนหรือ
ค่าตอบแทนพิเศษ พนกังานจา้งตามภารกิจและพนกังานจา้ง
ทัว่ไปท่ีปฏิบติังานกองการศึกษา  
    ผูช่้วยเจา้พนกังานศูนยเ์ยาวชน  
ต าแหน่งและอตัราปรากฏตามแผนอตัราก าลงัสาม
ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566) และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบนั โดยค านวณตั้งจ่ายไว ้จ านวน 12 เดือน       
- เป็นไปตามพระราชบญัญติั หนงัสือสั่งการ ดงัน้ี 
1) เป็นไปตามพระราชบญัญติัระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542    2) หนงัสือส านกังาน กจ.กท.และ ก.
อบต. ท่ี มท 0809.2/ว138 ลงวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2558 
 เร่ืองซกัซอ้มแนวทางการค านวณภาระค่าใชจ่้ายดา้นการ
บริหารงานบุคคลขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
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  งบด าเนินงาน รวม 250,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท 

   
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอ่ืน ๆ 

      

    
01. โครงการ/กิจกรรม : จดัการแข่งขนักีฬาไทยส่ีเผา่ชาวคุม้
เทศบาลตา้นยาเสพติด 

จ านวน 100,000 บาท 

      

  

      เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการจดัการแข่งขนักีฬาไทยส่ี
เผา่ชาวคุม้ เทศบาลตา้นยาเสพติด เช่น่ ค่าถว้ยรางวลั เงิน
รางวลั เงินรางวลั ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ตดัสิน
กีฬา ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าวสัดุอุปกรณ์ รวมถึงค่าใชจ่้าย
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง        
ตามโครงการฯ ฯลฯ            
    - เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็นฐาน
อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ ดงัน้ี        
    1) พระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ.2496 และแกไ้ขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบบัที 13) พ.ศ.2552         
    2) พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องคก์รปกครอง        
ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2542         
     3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการการเบิกจ่าย
ค่าใชจ่้ายในการจดังาน การจดัการแข่งขนักีฬาและการส่ง
นกักีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาขององคก์ร        
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559        
     4)หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/5547 ลง
วนัท่ี 28 กนัยายน 2561        
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ยทุธศาสตร์
ท่ี 3 แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและ
นนัทนาการ หนา้ท่ี 376 ล าดบัท่ี 11        
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02. โครงการ/กิจกรรม : จดัการแข่งขนักีฬาภูจองคพัตา้น 
ยาเสพติด 

จ านวน 100,000 บาท 

      

  

       เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการจดัการแข่งขนักีฬาภู
จองคพัตา้นยาเสพติด        
เช่น ค่าถว้ยรางวลั เงินรางวลั ค่าตอบแทนคณะกรรมการตดัสิน
กีฬา ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม  ค่าวสัดุอุปกรณ์ รวมถึงค่าใชจ่้าย
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งตามโครการฯ ฯลฯ        
     - เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็น
ฐานอ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ ดงัน้ี        
    1. พระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ.2496 และแกไ้ขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบบัที 13) พ.ศ.2552         
    2. พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องคก์รปกครอง    ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2542         
     3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการการเบิกจ่าย
ค่าใชจ่้ายในการจดั  งาน การจดัการแข่งขนักีฬาและการส่ง
นกักีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาขององคก์ร        
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559        
     4.หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/5547 ลง
วนัท่ี 28 กนัยายน 2561        
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ยทุธศาสตร์
ท่ี 3 แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและ
นนัทนาการ หนา้ท่ี 376 ล าดบัท่ี 11        

      

   ค่าวสัดุ รวม 50,000 บาท 
   วสัดุกีฬา จ านวน 50,000 บาท 

      

  

      เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุกีฬาส าหรับใชใ้นกิจการเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย   เช่นตาข่ายกีฬา เช่น ตาข่ายตระ
กร้อ วอลเลยบ์อล เป็นตน้  ลูกปิงปอง ลูกแบดมินตนั ลูก
เทนนิส  ลูกฟุตบอล  ลูกแชร์บอล แผน่โยคะ ตระ
กร้อ นกหวดี  ห่วงยาง ไม่ตีปิงปอง ไม่แบดมินตนั   
ไมเ้ทนนิส  เชือกกระโดด ดาบสองมือ ตะกร้าหวายแช์
บอล นาฬิกาจบัเวลา นวม  ลูกทุ่มน ้าหนกั เสาตาข่าย
กีฬา เช่น เสาตาข่ายตระกร้อ เสาตาข่ายวอลเลยบ์อล ห่วงบาส
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เก็ตบอลเหล็ก กระดานแสดงผลการแข่งขนั ลูกเปตอง เบาะมวย
ปล ้า ยโูด ฯลฯ        
    - เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็นฐาน
อ านาจในการน ามา    ตั้งงบประมาณ ดงัน้ี       
      1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการการเบิกจ่าย
ค่าใชจ่้ายในการจดั  งาน การจดัการแข่งขนักีฬาและการส่ง
นกักีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาขององคก์ร       
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559       
     2) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว1248  ลงวนัท่ี 27 มิถุนายน 2559        
     3) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/1536 ลง
วนัท่ี 19 มีนาคม 2561 เร่ือง  หลกัเกณฑแ์ละอตัราค่าใชจ่้าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี       
ท่ีเบิกจ่ายในลกัษณะค่าใชส้อย วสัดุ และค่าสาธารณูปโภค        
หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444 ลง
วนัท่ี 24 มกราคม 2561ร่ือง การก าหนดหลกัเกณฑก์ารเขียน
รายละเอียดค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน 
    4)  หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ท่ี มท 0808.2/
ว 1095 ลงวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน              
     ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ยทุธศาสตร์
ท่ี 3        
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 งานศาสนาวฒันธรรมท้องถิ่น รวม 560,000 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 560,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 560,000 บาท 

   
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอ่ืน ๆ 

      

    01. โครงการ/กิจกรรม : จดังานประเพณีวนัออกพรรษา จ านวน 30,000 บาท 

      

  

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการจดังานประเพณีวนัออก
พรรษา  เช่น ค่าป้ายประชาสัมพนัธ์โครงการ ค่าวสัดุอุปกรณ์
ด าเนินงาน ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืมรวมถึงค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
ตามโครงการฯ ฯลฯ       
     1) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการการ
เบิกจ่ายค่าใชจ่้ายในการจดั       
งาน การจดัการแข่งขนักีฬาและการส่งนกักีฬาเขา้ร่วมการ
แข่งขนักีฬาขององคก์ร       
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559       
    2)  หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ท่ี มท 0808.2/
ว 1095 ลงวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เร่ือง รูปแบบและการ
จ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน        
      เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน   
(พ.ศ.2561-2565) ยทุธศาสตร์ท่ี 3 แผนงานการศาสนา
วฒันธรรมและนนัทนาการ หนา้ท่ี 370 ล าดบัท่ี 6       

      

    02. โครงการ/กิจกรรม : จดังานประเพณีลอยกระทง จ านวน 100,000 บาท 

      

  

       เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการจดังานประเพณีลอย
กระทง เช่น ค่าป้ายประชาสัมพนัธ์โครงการ เงิน
รางวลั ค่าตอบแทนกรรมการตดัสินเงินรางวลั ค่าจดัสถานท่ี ค่า
วสัดุอุปกรณ์ ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีจ  าเป็นในโครงการ ฯลฯ        
   1)   เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการการ
เบิกจ่ายค่าใชจ่้ายในการจดั       
งาน การจดัการแข่งขนักีฬาและการส่งนกักีฬาเขา้ร่วมการ
แข่งขนักีฬาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559       
    2)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ท่ี มท 0808.2/
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ว 1095 ลงวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เร่ือง รูปแบบและการ
จ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เป็นไปตามแผนพฒันา
ทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ท่ี 3        
แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและ
นนัทนาการ หนา้ท่ี 364 ล าดบัท่ี 1       

    03. โครงการ/กิจกรรม : จดังานประเพณีวนัข้ึนปีใหม่ จ านวน 30,000 บาท 

      

  

       เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการจดังานประเพณีวนัข้ึนปี
ใหม่เช่น ค่าป้ายประชาสัมพนัธ์โครงการ ค่าวสัดุอุปกรณ์
ด าเนินงาน ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม       
รวมถึงค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งตามโครงการฯ ฯลฯ       
     1) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการการ
เบิกจ่ายค่าใชจ่้ายในการจดั       
งาน การจดัการแข่งขนักีฬาและการส่งนกักีฬาเขา้ร่วมการ
แข่งขนักีฬาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559       
    2)  หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ท่ี มท 0808.2/
ว 1095 ลงวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน        
      เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน   
(พ.ศ.2561-2565) ยทุธศาสตร์ท่ี 3        
แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและ
นนัทนาการ หนา้ท่ี 371 ล าดบัท่ี 7       

      

    04. โครงการ/กิจกรรม : จดังานประเพณีสงกรานต ์ จ านวน 100,000 บาท 

      

  

       เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการจดังานประเพณีวนั
สงกรานตเ์ช่น ค่าป้ายประชาสัมพนัธ์โครงการ เงินรางวลั
ประกวดขบวนแห่ ค่าจดัท าโล่รางวลัส าหรับผูช้นะการประกวด
ขบวนแห่ เงินรางวลัประกวดนางงามสงกรานต ์ค่าจดัสถานท่ีค่า
วสัดุอุปกรณ์ด าเนินงาน รวมถึงค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งตาม
โครงการฯ ฯลฯ        
     1) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการการ
เบิกจ่ายค่าใชจ่้ายในการจดั        
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งาน การจดัการแข่งขนักีฬาและการส่งนกักีฬาเขา้ร่วมการ
แข่งขนักีฬาขององคก์ร        
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559        
    2) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ท่ี มท 0808.2/
ว 1095 ลงวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน         
      เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน   
(พ.ศ.2561-2565) ยทุธศาสตร์ท่ี 3 แผนงานการศาสนา
วฒันธรรมและนนัทนาการ หนา้ท่ี 365         

    05. โครงการ/กิจกรรม : จดังานประเพณีบุญบั้งไฟประจ าปี จ านวน 50,000 บาท 

      

  

       เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการจดังานประเพณีบุญบั้ง
ไฟประจ าปี  เช่น ค่าป้ายประชาสัมพนัธ์โครงการ เงิน
รางวลั ค่าตอบแทนกรรมการตดัสินค่าจดัสถานท่ี ค่าวสัดุ
อุปกรณ์ ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีจ  าเป็นในโครงการ ฯลฯ        
   1) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการการ
เบิกจ่ายค่าใชจ่้ายในการจดั       
งาน การจดัการแข่งขนักีฬาและการส่งนกักีฬาเขา้ร่วมการ
แข่งขนักีฬาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559       
    2)  หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครอทอ้งถ่ิน ท่ี มท 0808.2/
ว 1095 ลงวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เร่ือง รูปแบบและการ
จ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน        
      เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน  
(พ.ศ.2561-2565) ยทุธศาสตร์ท่ี 3       
แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและ
นนัทนาการ หนา้ท่ี 366 ล าดบัท่ี 3       

      

    06. โครงการ/กิจกรรม : จดังานประเพณีวนัเขา้พรรษา จ านวน 50,000 บาท 

      

  

       เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการจดังานประเพณีวนั
เขา้พรรษาเช่น ค่าป้ายประชาสัมพนัธ์โครงการ ค่าวสัดุอุปกรณ์
ด าเนินงานโครงการ ค่าใชจ่้ายในการ       
เช่าเคร่ืองเสียง รถแห่ ค่าตอบแทนกรรมการตดัสิน ค่าถว้ย
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รางวลั โล่รางวลั เงินรางวลั   ปัจจยัถวายพระ ค่าจดั
สถานท่ี ตกแต่งสถานท่ีหล่อเทียนพรรษา ค่าจดันิทรรศการ       
ค่าน ้าด่ืม และวสัดุอ่ืนๆ ท่ีจ  าเป็นในการด าเนินโครงการฯ ฯลฯ        
    1) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการการ
เบิกจ่ายค่าใชจ่้ายในการจดั   งาน การจดัการแข่งขนักีฬาและการ
ส่งนกักีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาขององคก์ร       
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559       
    2) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ท่ี มท 0808.2/
ว 1095 ลงวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน        
      เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน   
(พ.ศ.2561-2565) ยทุธศาสตร์ท่ี 3        
แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนทนาการ หนา้ท่ี 367  
ล าดบัท่ี 4       

    07. โครงการ/กิจกรรม : จดัท าตน้เทียนพรรษา จ านวน 50,000 บาท 

      

  

       เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการจดัท าตน้เทียน
พรรษา เช่น ค่าป้ายประชาสัมพนัธ์โครงการ ค่าจา้งเหมารถยนต์
ตามโครงการฯ ค่าท่ีพกั  ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง 
 ค่าวสัดุอุปกรณ์ด าเนินงาน ค่าจา้งเหมาจดัท าตน้เทียน ค่าจา้ง
เหมาขบวนแห่ รวมถึงค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งตาม
โครงการฯ ฯลฯ        
      1)เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการการ
เบิกจ่ายค่าใชจ่้ายในการจดั งาน การจดัการแข่งขนักีฬาและการ
ส่งนกักีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาขององคก์ร       
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559       
    2) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ท่ี มท 0808.2/
ว 1095 ลงวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน        
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 เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน   
(พ.ศ.2561-2565) ยทุธศาสตร์ท่ี 3        
แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและ
นนัทนาการ หนา้ท่ี 368 ล าดบัท่ี 5       

    08. โครงการ/กิจกรรม : ฮีตสิบสอง คองสิบส่ี จ านวน 50,000 บาท 

      

  

       เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการจดังานฮีตสิบสองคอ
งสิบส่ีเช่น ค่าป้ายประชาสัมพนัธ์โครงการ ค่าวสัดุอุปกรณ์
ด าเนินงานโครงการ ค่าใชจ่้ายในการเช่าเคร่ืองเสียง รถ
แห่ ค่าตอบแทนกรรมการตดัสิน ค่าถว้ยรางวลั โล่รางวลั เงิน
รางวลั  ปัจจยัถวายพระ ค่าจดัสถานท่ี ตกแต่งสถานท่ีหล่อเทียน
พรรษา ค่าจดันิทรรศการ       
ค่าน ้าด่ืม และวสัดุอ่ืน ๆ ท่ีจ  าเป็นในการด าเนินโครงการฯ ฯลฯ        
    1) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการการ
เบิกจ่ายค่าใชจ่้ายในการจดั  งาน การจดัการแข่งขนักีฬาและการ
ส่งนกักีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาขององคก์ร       
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559       
    2) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ท่ี มท 0808.2/
ว 1095 ลงวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน        
      เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน   
(พ.ศ.2561-2565) ยทุธศาสตร์ท่ี 3        
แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและ
นนัทนาการ หนา้ท่ี 380 ล าดบัท่ี 15       

      

    09.  โครงการ/กิจกรรม : สืบสานวฒันธรรมดนตรีทอ้งถ่ิน จ านวน 100,000 บาท 

      

  

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัซ้ือเคร่ืองดนตรี
โปงลาง จ านวน 13  ช้ิน  ตามโครงการสืบสานดนตรี
ทอ้งถ่ิน ดงัน้ี         
1) กลองชุดอีสาน         
2) พิณไฟฟ้า    
3) พิณเบส     
4) โปงลางไมก้ะหาด   13) ป่ีภูไทย       
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5)โหวดกลมเกราด A         
6) โหวดกรมส าหรับซอ้ม         
7) แคนแปดล้ินเงินเกรด A         
8) ไหซองอีสาน         
9) ไมก้บัแก็ปสั้นไมพ้ยงุ   
10) ฉาบและฉ่ิง   
11) ฉาบฉ่ิง   
12) เกระลอ              
    - เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็นฐาน
อ านาจในการน ามา  ตั้งงบประมาณ ดงัน้ี        
     1) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ท่ี มท 0808.2/
ว 1095 ลงวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
เร่ือง รูปแบบและการจ าแนก        
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน         
     2) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/
ว 3924 ลงวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2564 เร่ือง ซกัซอ้มแนวทางการ
จดัท า งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัว่ไปดา้น
การศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565         
(เฉพาะเทศบาลต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล)         
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 งานบริหารทั่วไปเกีย่วกบัอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 200,000 บาท 

  งบด าเนินงาน รวม 200,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ       

    

01.  กิจกรรม : ค่าจา้งด าเนินงานอนัเก่ียวเน่ืองในงานส ารวจ
ออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง/ค่าจา้งออกแบบ/ค่าวศิวกร
รับรอง 

จ านวน 200,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจา้งด าเนินงานอนัเก่ียวเน่ืองกบังาน
ก่อสร้างหรือ ค่าจา้งออกแบบ/ค่าวศิวกรรับรอง กรณีองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีความจ าเป็นตอ้งจา้งเอกชนด าเนินงาน
โครงการหรือปฏิบติังานตามหนา้ท่ีปกติ 
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และไม่มีพนกังานส่วน
ทอ้งถ่ิน ลูกจา้งหรือพนกังานจา้งขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินท่ีปฏิบติังานซ่ึงเป็นงานหรือโครงการใหม่ หรือมี
ต าแหน่งพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน ลูกจา้งหรือพนกังานจา้งของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีปฏิบติังานนั้น แต่ไม่สามารถ
ปฏิบติังานใหแ้ลว้เสร็จตามเวลาท่ีก าหนด เน่ืองจากปริมาณงาน
มาก หรือมีต าแหน่งพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน ลูกจา้งหรือพนกังาน
จา้งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีปฏิบติังานนั้น ต่อมาต าแหน่ง
วา่งลงหรือถูกยบุเลิกต าแหน่ง องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอาจ
ด าเนินการจา้งเอกชน 
ท่ีเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาด าเนินงานส ารวจออกแบบ
และควบคุมการก่อสร้างและออกแบบ และมีวศิวกรรับรอง 
-เป็นไปตามพระราชบญัญติั ระเบียบ หนงัสือสั่งการ ดงัน้ี 
    1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยวธีิการงบประมาณของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2563 
   2)หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ 
ว7120   ลงวนัท่ี9 ธนัวาคม 2559 เร่ือง หลกัเกณฑก์ารเบิก
จ่ายเงินค่าจา้งเหมาบริการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 
(พ.ศ.2561-2565) ยทุธศาสตร์ท่ี 1 หนา้ 295 ล าดบัท่ี9 
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 งานก่อสร้าง รวม 4,976,700 บาท 
  งบลงทุน รวม 4,976,700 บาท 
   ค่าทีด่ินและส่ิงก่อสร้าง รวม 4,976,700 บาท 
   ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ       

    
01. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน ้าคสล.พร้อมบ่อพกั ถนนหว้ย
โลก3 ชุมชนหว้ยโลก 

จ านวน 926,100 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน ้าคสล.พร้อมบ่อพกั ถนน
หว้ยโลก3 ชุมชนหว้ยโลก  หมู่ท่ี7 จากถนนวเิศษโกสินทร์- 
ถนนพลานแกว้ ท่อระบายน ้า คสล.
ขนาด  0.60x1.00 ม. ยาว 415 เมตร บ่อพกัจ านวน 28 บ่อ .  
(ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลนาจะหลวย) 
-เป็นไปตามพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแกไ้ข
เพิ่มเติมถึง(ฉบบัท่ี13) พ.ศ.2552 
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) ท่ี
เพิ่มเติม ฉบบัท่ี 6  ยทุธศาสตร์ท่ี1 หนา้ 9 ล าดบัท่ี 1 

      

    
02. โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล.ถนนวสูิตร 
โยธาภิบาล   หมู่ท่ี 8 

จ านวน 562,100 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล.ถนนวสูิตร 
โยธาภิบาล   หมู่ท่ี 8 จากส่วนขยายผวิจราจรเดิม-สะพานอ่าง
เก็บน ้าร่องแทน  ขนาดผวิจราจรกวา้ง  
ขา้งละ 2 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 0+244 กม. หรือพื้นท่ี
ด าเนินการไม่นอ้ยกวา่ 976 ตร.ม.  
(ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลนาจะหลวย)                
-เป็นไปตามพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแกไ้ข
เพิ่มเติมถึง(ฉบบัท่ี13) พ.ศ.2552  
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) ท่ี
เพิ่มเติม ฉบบัท่ี 6  ยทุธศาสตร์ท่ี1 หนา้ 10 ล าดบัท่ี 2 

      

    
03. โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. ถนนกลางเมือง  
หมู่ท่ี11 

จ านวน 842,800 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. ถนนกลางเมือง หมู่
ท่ี11 จากส่วนขยายผวิจราจรเดิม 
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(บา้นพกัคุณปองพล)-เขตเทศบาล  
ขนาดผวิจราจรกวา้ง ขา้งละ 2 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ระยะทาง0+3319 กม. หรือพื้นท่ีด าเนินการไม่นอ้ย
กวา่ 1,276 ตร.ม. (ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลนาจะหลวย) 
-เป็นไปตามพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแกไ้ข
เพิ่มเติมถึง(ฉบบัท่ี13) พ.ศ.2552  
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) ท่ี
เพิ่มเติม ฉบบัท่ี 6  ยทุธศาสตร์ท่ี 1 หนา้ 12 ล าดบัท่ี 4 

    
04.โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน ้า คสล. พร้อมบ่อพกั  
ถนนวเิชียร ชุมชนหว้ยซนัเหนือ หมู่ท่ี13 

จ านวน 905,700 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน ้าพร้อมบ่อพกั ถนน
วเิชียร หมู่ท่ี13 จากถนนชยัสุวรรณ-ถนนเถาวถ์วลิย ์ขนาดท่อ
ระบายน ้าขนาด 0.60x1.00 ม. ระยะทาง 408 เมตร บ่อพกั
จ านวน 27 บ่อ (ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลนาจะหลวย)   
-เป็นไปตามพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแกไ้ข
เพิ่มเติมถึง(ฉบบัท่ี13) พ.ศ.2552  
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)  
ท่ีเพิ่มเติม ฉบบัท่ี 6  ยทุธศาสตร์ท่ี 1 หนา้ 14 ล าดบัท่ี 6     

      

    05. โครงการก่อสร้างฌาปนสถานวดัศรีพรหม หมู่ท่ี 10 จ านวน 1,400,000 บาท 

      

  

   - เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินโครงการก่อสร้างฌาปน
สถานวดัศรีพรหม หมู่ท 10 ก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน  
(เตาเดียว) ขนาด 4x8 เมตร ตามแบบองคก์ารบริหารส่วนต าบล
พราน        
   -ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน  
(พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 6) ยทุธศาสตร์ท่ี 1 หนา้ 39 
ล าดบัท่ี 28      

      

   ค่าปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง       
    01. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมหรือปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง จ านวน 290,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมหรือปรับปรุงท่ีดิน 
 และส่ิงก่อสร้าง ต่าง ๆ ท่ีอยูใ่นการดูแลของเทศบาลต าบล 
นาจะหลวยถนนลูกรัง ถนนหินคลุก ถนน คสล.  สะพาน ทาง
เทา้ สันฝายหว้ยโลก ฯลฯ 
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   -เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็นฐาน
อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ ดงัน้ี 
   1)พระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไ้ขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบบัท่ี 13)พ.ศ. 2552 
   2)พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 
   3)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมาก
ท่ี มท 0808.2/ว 1095   ลงวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน   
   4)หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1536 ลง
วนัท่ี 19 มีนาคม 2561เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละอตัราค่าใชจ่้าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีท่ีเบิกจ่ายในลกัษณะค่าใชส้อย วสัดุ และค่า
สาธารณูปโภค 
   5)หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว0444 ลง
วนัท่ี 24 มกราคม 2561 เร่ืองการก าหนดหลกัเกณฑก์ารเขียน
รายละเอียดค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายของ 
องคก์รปกครองทอ้งถ่ิน 

   ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได ้(ค่า K)       

    

01. กิจกรรม:เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได ้(ค่าK) 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได ้
(ค่าK) 197428ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานท่ีจ่ายใหแ้ก่เอกชน นิติ
บุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ:ค่าจา้งด าเนินงาน
อนัเก่ียวเน่ืองในงานส ารวจออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง/
ค่าจา้งออกแบบ/ค่าวศิวกรรับรอง           
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ท่ีเป็นฐาน
อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ ดงัน้ี 
 1)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว
1837 ลงวนัท่ี 11 กนัยายน 2560 

จ านวน 50,000 บาท 
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2) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว
1095 ลงวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2564  
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แผนงานงบกลาง 
แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

แผนงานการ
รักษาความสงบ

ภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์ 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน 

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม 
และ

นันทนาการ 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

รวม 

  
  

      
แผนงาน 

  

  งบ/หมวด/ประเภท
รายจ่าย 

      

          

  
  

          

งบกลาง งบกลาง 

ค่าช าระดอกเบ้ีย 108,000                   108,000 

ค่าช าระหน้ีเงินกู ้ 675,000                   675,000 

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 15,000                   15,000 

เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม 366,659                   366,659 

เงินส ารองจ่าย 400,000                   400,000 

เบ้ียยงัชีพความพิการ 2,272,800                   2,272,800 

เบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์ 126,000                   126,000 

เบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุ 7,707,600                   7,707,600 

รายจ่ายตามขอ้ผกูพนั                       
01. โครงการ/กิจกรรม : สมทบระบบ
หลกัประกนัสุขภาพในระดบัทอ้งถ่ิน
หรือพื้นท่ีในเขตเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 

180,000                   180,000 

02. กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการจดั
จราจร 

50,000                   50,000 

03. กิจกรรม : เงินบ ารุงสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 

47,000                   47,000 

เงินบ าเหน็จลูกจา้งประจ า 400,000                   400,000 
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เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน (ก.บ.ท.) 

1,050,000                   1,050,000 

งบบุคลากร 

เงินเดือน 
(ฝ่าย
การเมือง) 

ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/ 
รองนายก 

  180,000                 180,000 

ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการ
สภาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

  1,555,200                 1,555,200 

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/          
รองนายก 

  180,000                 180,000 

ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ท่ี
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคก์าร
บริหารส่วนต าบล 

  207,360                 207,360 

เงินเดือนนายก/รองนายกองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

  725,760                 725,760 

เงินเดือน 
(ฝ่ายประจ า) 

ค่าจา้งลูกจา้งประจ า   877,680         240,480       1,118,160 

ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง   1,322,257 923,400 986,160 324,000 280,854 3,465,828   165,000   7,467,499 

เงินเดือนขา้ราชการ หรือพนกังานส่วน
ทอ้งถ่ิน 

  5,742,360 848,520 3,491,880 1,353,120 646,080 519,600   328,200   12,929,760 

เงินประจ าต าแหน่ง   228,000   42,000 67,200   67,200       404,400 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของขา้ราชการ หรือ
พนกังานส่วนทอ้งถ่ิน 

  84,000     67,200   67,200       218,400 
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนกังานจา้ง   89,220 24,000 72,000 36,000   168,120       389,340 

เงินวิทยฐานะ       168,000             168,000 

งบ
ด าเนินงาน 

ค่าตอบแทน 

ค่าเช่าบา้น   210,000 72,000 36,000 168,000 48,000         534,000 
ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลา
ราชการ 

  38,000 10,000 5,000 20,000 5,000 5,000       83,000 

ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็น
ประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน 

  365,000 50,000   120,000           535,000 

ค่าเบ้ียประชุม   20,000                 20,000 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                       
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรขา้ราชการ/
พนกังาน/ลูกจา้งประจ า 

  149,000   20,000 25,000 4,800 25,000       223,800 

ค่าใช้สอย 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม   70,000 50,000 10,000     150,000       280,000 

รายจ่ายเก่ียวกบัการรับรองและพิธีการ   190,000   5,000             195,000 

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติั
ราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอ่ืน ๆ 

                      

รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซ่ึงบริการ                       

01.  กิจกรรม : ค่าจา้งด าเนินงานอนั
เก่ียวเน่ืองในงานส ารวจออกแบบและ
ควบคุมงานก่อสร้าง/ค่าจา้งออกแบบ/
ค่าวศิวกรรับรอง 

                  200,000 200,000 

01.  โครงการ/กิจกรรม : ค่าใชจ่้ายใน
การเดินทางไปราชการ 

    10,000               10,000 

01.  โครงการ/กิจกรรม : จดักิจกรรม 
วนัผูสู้งอาย ุ

          50,000         50,000 
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01.  โครงการ/กิจกรรม : ฝึกอบรม
อาชีพให้กบัประชาชน หลกัสูตร การ
ท าขนมไทย 

              40,000     40,000 

01. กิจกรรม : การประกนัภยัรถ
ราชการ 

      1,000     30,000       31,000 

01. กิจกรรม : ค่าจา้งเหมาบริการเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการโฆษณาและ
เผยแพร่โครงการหรือกิจกรรมใน
กิจการของกองคลงั 

  30,000                 30,000 

01. กิจกรรม : ค่าเช่าท่ีก าจดัขยะ             288,000       288,000 

01. กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ 

        10,000           10,000 

01. กิจกรรม : จา้งเหมาถ่ายเอกสาร เขา้
เล่ม เยบ็เล่ม เยบ็หนงัสือหรือเขา้ปก
หนงัสือ 

  10,000                 10,000 

01. กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการ
โฆษณาและเผยแพร่โครงการหรือ
กิจกรรมของเทศบาลต าบลนาจะหลวย 

  80,000                 80,000 

01. โครงการ/กิจกรรม : การบริหาร
จดัการขยะในครัวเรือน 

            100,000       100,000 

01. โครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการ 

  308,000 10,000 70,000   10,000 60,000       458,000 

01. โครงการ/กิจกรรม : จดัการแข่งขนั
กีฬาไทยส่ีเผา่ชาวคุม้เทศบาลตา้นยา
เสพติด 

                100,000   100,000 
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01. โครงการ/กิจกรรม : จดังาน
ประเพณีวนัออกพรรษา 

                30,000   30,000 

01. โครงการ/กิจกรรม : ชุมชน
เทศบาลร่วมใจปรับภูมิทศัน์
เทิดพระเกียรติวนัแม่แห่งชาติ 

            40,000       40,000 

01. โครงการ/กิจกรรม : ป้องกนัโรค
ไขเ้ลือดออกและโรคไขม้าลาเรีย 

        100,000           100,000 

01. โครงการ/กิจกรรม : ส ารวจขอ้มูล
จ านวนสัตวแ์ละข้ึนทะเบียนสัตวต์าม
โครงการสัตวป์ลอดโรค คนปลอดภยั 
จากโรคพิษสุนขับา้ 

        9,000           9,000 

01. โครงการ/กิจกรรม : ห้องเรียนวยั
เก๋า วยัทีน วยัละอ่อน 

      10,000             10,000 

01.กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการ
โฆษณาและเผยแพร่โครงการหรือ
กิจกรรมของของงานป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั 

    20,000               20,000 

01.โครงการ/กิจกรรม : ติดตั้งระบบ
อินเตอร์เน็ตศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

      10,000             10,000 

02.  โครงการ/กิจกรรม : 
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 

    25,000               25,000 

02.  โครงการ/กิจกรรม :ฝึกอบรม
อาชีพให้กบัประชาชน หลกัสูตร 
"เล้ียงกบ" 

              30,000     30,000 
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02. กิจกรรม : การประกนัภยัรถยนต์
ราชการ 

    2,000               2,000 

02. กิจกรรม : การประกนัภยัรถ
ราชการ 

  1,500                 1,500 

02. กิจกรรม : ค่าจา้งเหมาบริการ             40,000       40,000 

02. กิจกรรม : ค่าจา้งเหมาบริการเก็บ
ขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 

            1,861,500       1,861,500 

02. กิจกรรม : จดัหาส่ือส่ิงพิมพเ์พื่อ
บริการประชาชน 

  8,000                 8,000 

02. โครงการ/กิจกรรม : To Be 
Number One 

      10,000             10,000 

02. โครงการ/กิจกรรม : ก าจดัวชัพืช
อ่างเก็บน ้ าห้วยซัน 

            50,000       50,000 

02. โครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายใน
การจดัการเลือกตั้ง 

  200,000                 200,000 

02. โครงการ/กิจกรรม : ค่าลงทะเบียน
ในการฝึกอบรม 

  20,000     10,000 5,000 20,000       55,000 
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02. โครงการ/กิจกรรม : จดัการแข่งขนั
กีฬาภูจองคพัตา้นยาเสพติด 

                100,000   100,000 

02. โครงการ/กิจกรรม : จดังาน
ประเพณีลอยกระทง 

                100,000   100,000 

02. โครงการ/กิจกรรม : จดังานวนัเด็ก       100,000             100,000 

02. โครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงภูมิ
ทศัน์ภายในเขตเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 

            50,000       50,000 

02. โครงการ/กิจกรรม : ป้องกนัโรค
ระบาดในสัตว ์

        30,000           30,000 

02.โครงการ/กิจกรรม : ค่าลงทะเบียน
ในการฝึกอบรม 

  20,000                 20,000 

02.โครงการ/กิจกรรม :ค่าลงทะเบียน
ในการฝึกอบรม 

      20,000             20,000 

03.  กิจกรรม : การประกนัภยัรถ
ราชการ 

  5,500                 5,500 

03.  โครงการ : ป้องกนัและลด
อุบติัเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปี
ใหม่ "7 วนัอนัตราย" 

    60,000               60,000 

03.  โครงการ/กิจกรรม : ฝึกอบรมชุด
ปฏิบติัการจิตอาสาภยัพิบติัประจ า
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

    38,800               38,800 
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03. กิจกรรม : การประกนัภยัรถ
ราชการ 

            6,500       6,500 

03. โครงการ/กิจกรรม : การปรับปรุง
ระบบแผนท่ีภาษี 

  45,000                 45,000 

03. โครงการ/กิจกรรม : ก าจดัวชัพืช
อ่างเก็บน ้ าห้วยโลก 

            50,000       50,000 

03. โครงการ/กิจกรรม : ค่าลงทะเบียน
ในการฝึกอบรม 

      10,000             10,000 

03. โครงการ/กิจกรรม : จดังาน
ประเพณีวนัข้ึนปีใหม่ 

                30,000   30,000 

03. โครงการ/กิจกรรม : จดังานพระ
ราชพิธีวนัคลา้ยวนัสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช รัชกาลที่9 

  50,000                 50,000 

03. โครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุง
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ(สวน
สวรรค)์ 

            50,000       50,000 

03. โครงการ/กิจกรรม : ป้องกนัและ
ควบคุมโรคติดต่อ 

        80,000           80,000 

03. โครงการ/กิจกรรม : เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจดัเก็บภาษีของ
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 

  20,000                 20,000 
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03. โครงการ/กิจกรรม : ศูนยช่์วยเหลือ
ประชาชนเทศบาลต าบลนาจะหลวย 

          100,000         100,000 

04.  โครงการ/กิจกรรม : ป้องกนัและ
ลดอุบติัเหตุทางถนนในช่วงเทศบาล
สงกรานต ์ " 7 วนัอนัตราย" 

    60,000               60,000 

04.  โครงการ/กิจกรรม : ฝึกอบรม อป
พร. เน่ืองในวนั อปพร. 

    30,000               30,000 

04. กิจกรรม : การปรับปรุงระบบ
อินเทอร์เน็ตส านกังานเทศบาลต าบล         
นาจะหลวย 

  10,000                 10,000 

04. โครงการ/กิจกรรม : จดักิจกรรม
เน่ืองในโอกาสวนัเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่ัว รัชกาลที่10 

  100,000                 100,000 

04. โครงการ/กิจกรรม : จดังาน
ประเพณีสงกรานต ์

                100,000   100,000 

04. โครงการ/กิจกรรม : ฝึกอบรม
ผูป้ระกอบการร้านคา้ ร้านอาหารสด 
ร้านอาหาร 

        30,000           30,000 

04. โครงการ/กิจกรรม : ฝึกอบรมให้
ความรู้เก่ียวกบัการเสียภาษีทุกประเภท
ให้กบัผูป้ระกอบการ 

  20,000                 20,000 

04. จา้งเหมาบริการ   108,000                 108,000 
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05. กิจกรรม : จา้งเหมาถ่ายเอกสาร เขา้
เล่ม เยบ็เล่ม เยบ็หนงัสือหรือเขา้ปก
หนงัสือ 

  10,000                 10,000 

05. โครงการ/กิจกรรม : /ฝึกอบรมการ
ป้องกนัและระงบัอคัคีภยัในชุมชน
และสถานศึกษา 

    30,000               30,000 

05. โครงการ/กิจกรรม : /ฝึกอบรมเพื่อ
การาพฒันาองคค์วามรู้เก่ียวกบัการ
ปฏิบติังานของเทศบาลต าบลนาจะ
หลวย ให้แก่ ผูบ้ริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล ขา้ราชการและพนกังาน
เทศบาล ในการปฏิบติังานในระบบ
บญัชีคอมพิวเตอร์ของเทศบาลต าบล
นาจะหลวย (e-LAAS) 

  50,000                 50,000 

05. โครงการ/กิจกรรม : จดังาน
ประเพณีบุญบั้งไฟประจ าปี 

                50,000   50,000 

05. โครงการ/กิจกรรม : จดังานวนั
เทศบาล 

  50,000                 50,000 

05. โครงการ/กิจกรรม : สัตวป์ลอด
โรค คนปลอดภยั จากโรคพิษสุนขับา้ 

        54,000           54,000 

06. กิจกรรม : จา้งเหมาสูบส้วมหรือ
ตกัส่ิงปฏิกูล 

  20,000                 20,000 

06. โครงการ/กิจกรรม : จดังาน
ประเพณีวนัเขา้พรรษา 

                50,000   50,000 

06. โครงการ/กิจกรรม : จดังานวนัพ่อ
แห่งชาติ 

  50,000                 50,000 
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06. โครงการ/กิจกรรม : ตรวจ
วเิคราะห์คุณภาพน ้ าตวัอยา่ง 

        10,000           10,000 

06.โครงการ/กิจกรรม : ฝึกอบรมและ
ฝึกซ้อมแผนปฏิบติัการตามแผน
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

    50,000               50,000 

07.  โครงการ/กิจกรรม :  ค่าใชจ่้ายใน
การเดินทางไปราชการ 

        20,000           20,000 

07. กิจกรรมยอ่ย : จา้งเหมาบริการ   160,000                 160,000 

07. โครงการ/กิจกรรม : ค่าอาหาร
กลางวนั ตามโครงการสนับสนุน
ค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษา 

      771,750             771,750 

07. โครงการ/กิจกรรม : จดังานวนัแม่
แห่งชาติ 

  50,000                 50,000 

07. โครงการ/กิจกรรม : จดัท าตน้
เทียนพรรษา 

                50,000   50,000 

07. โครงการ/กิจกรรม : ฝึกอบรมและ
ฝึกซ้อมแผนช่วยเหลือผูป้ระสบภยั
ร่วมกบัหน่วยงานอ่ืน 

    30,000               30,000 

08.  ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม         10,000           10,000 

08. โครงการ/กิจกรรม : ค่าจดัการ
เรียนการสอน(ค่าใช้จ่ายในการจดั
การศึกษาส าหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก) 
ตามโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ
บริหารสถานศึกษา 

      255,000             255,000 
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08. โครงการ/กิจกรรม : จดักิจกรรม
ตามโครงการอนัเก่ียวเน่ืองในการ
ปกป้องสถาบนัส าคญัของชาติ 
โดยเฉพาะสถาบนัพระมหากษตัริย ์

  20,000                 20,000 

08. โครงการ/กิจกรรม : ฮีตสิบสอง 
คองสิบส่ี 

                50,000   50,000 

09.  โครงการ/กิจกรรม : สืบสาน
วฒันธรรมดนตรีทอ้งถ่ิน 

                100,000   100,000 

09. โครงการ/กิจกรรม : ค่าหนงัสือ
เรียน(ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษา
ส าหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก) ตาม
โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ
บริหารสถานศึกษา 

      25,000             25,000 

09. โครงการ/กิจกรรม : จดัหา
พวงมาลยั  ช่อดอกไม ้กระเชา้ดอกไม้่ 

  2,000                 2,000 

10. โครงการ/กิจกรรม : ค่าอุปกรณ์
การเรียน(ค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษา
ส าหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก) ตาม
โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ
บริหารสถานศึกษา 

      25,000             25,000 

10. โครงการ/กิจกรรม : วนั
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา
โลกมหาราชและวนัท่ีระลึกถึงมหา
จกัรีบรมราชวงค ์

  50,000                 50,000 

11. โครงการ/กิจกรรม : ค่าเคร่ืองแบบ
เรียน(ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษา
ส าหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก) ตาม
โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ
บริหารสถานศึกษา 

      37,500             37,500 
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11. โครงการ/กิจกรรม : วนัฉัตรมงคล   50,000                 50,000 

12. โครงการ/กิจกรรม : ค่ากิจกรรม
พฒันาผูเ้รียน(ค่าใชจ่้ายในการจดั
การศึกษาส าหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก) 
ตามโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ
บริหารสถานศึกษา 

      53,750             53,750 

12. โครงการ/กิจกรรม : จดักิจกรรม
เน่ืองในโอกาสวนัเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา้พระ
บรมราชินี 

  70,000                 70,000 

13. โครงการ/กิจกรรม : วนัปิยมาหา
ราช 

  50,000                 50,000 

14. โครงการ/กิจกรรม : วนัทอ้งถ่ิน
ไทย 

  28,000                 28,000 

15. โครงการ/กิจกรรม  : 
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 

  160,000                 160,000 

ค่าวัสดุ 

วสัดุก่อสร้าง   20,000   20,000 50,000   200,000       290,000 

วสัดุการเกษตร   20,000   10,000     50,000       80,000 

วสัดุการศึกษา       10,000             10,000 

วสัดุกีฬา                 50,000   50,000 

วสัดุคอมพิวเตอร์   113,000 30,000 30,000 70,000 30,000 40,000       313,000 

วสัดุเคร่ืองดบัเพลิง     20,000               20,000 

วสัดุเคร่ืองแต่งกาย     30,000       100,000       130,000 

วสัดุโฆษณาและเผยแพร่   30,000     20,000           50,000 

วสัดุงานบา้นงานครัว   50,000 10,000 1,955,362 10,000   10,000       2,035,362 

วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน   115,000 100,000 10,000     330,000       555,000 

วสัดุไฟฟ้าและวทิย ุ   20,000   17,000 5,000   110,000       152,000 

วสัดุยานพาหนะและขนส่ง   23,000 15,000 1,000     70,000       109,000 

วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย ์         30,000           30,000 

วสัดุส านกังาน   120,000 20,000 20,000 50,000 10,000 20,000       240,000 
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วสัดุอ่ืน             50,000       50,000 

ค่า
สาธารณูปโภค 

ค่าเช่าพื้นท่ีเวบ็ไซต ์และค่าธรรมเนียม
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

  10,000                 10,000 

ค่าน ้ าประปา ค่าน ้ าบาดาล   100,000   30,000 80,000   5,000       215,000 

ค่าบริการโทรศพัท ์   10,000                 10,000 

ค่าบริการไปรษณีย ์   30,000   1,000 5,000           36,000 

ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม   50,000   30,000             80,000 

ค่าไฟฟ้า   600,000   35,000 5,000           640,000 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 

ครุภณัฑก่์อสร้าง                       
ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครัว                       

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ                       

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง                       

ครุภณัฑโ์รงงาน                       

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์หรือการแพทย ์                       

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ ์                       
01.  โครงการ/กิจกรรม :  จดัซ้ีือ
เคร่ืงองชัง่น ้ าหนกัแบบดิจิตอลพร้อมท่ี
วดัส่วนสูง 

      40,000             40,000 

01.  รายการ : ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภณัฑแ์ละทรัพยสิ์น 

        100,000   100,000       200,000 

01.  รายการ : จดัซ้ือกระกระบะโครง
เหล็กลากพ่วงรถตดัหญา้ 

        46,000           46,000 

01.  รายการ : จดัซ้ือเล่ือยยนต ์(เคร่ือง
เล่ือยโซ่ยนต)์ 

        7,500           7,500 

01.  รายการ : จดัซ้ือเล่ือยวงเดือน
ไฟฟ้า (แบบมือถือ) 

        6,500           6,500 
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01. จดัซ้ืออุปกรณ์ไฟฟ้าและวทิย ุ             800,000       800,000 

01. รายการ : ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภณัฑแ์ละทรัพยสิ์น 

  150,000 500,000               650,000 

01. รายการ : จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์         22,000           22,000 

01.โครงการ : จดัซ้ือเคร่ืองตดัหญ้า่         19,000           19,000 

02. รายการ : จดัซ้ือเคร่ืองเจีย/ตดั แบบ
มือถือ 

        6,400           6,400 

03.  รายการ : จดัซ้ือเคร่ืองตดัไฟเบอร์  
แบบมือจบัธรรมดา 

        10,000           10,000 

04.  รายการ : จดัซ้ือเคร่ืองเช่ือมโลหะ         15,000           15,000 

05.  รายการ : จดัซ้ือสวา่นไร้สาย         8,000           8,000 

06.  รายการ : จดัซ้ือสวา่นไฟฟ้า         8,000           8,000 

ค่าที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ                       

ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได ้(ค่า 
K) 

                      

ค่าปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง                       

01.  กิจกรรม:เงินชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคาได ้(ค่าK) 

                  50,000 50,000 
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01. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมหรือ
ปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 

                  290,000 290,000 

01. โครงการ/กิจกรรม : ก่อสร้าง
สถานท่ีออกก าลงักายพร้อมอุปกรณ์
ออกก าลงักาย 

        500,000           500,000 

01. โครงการก่อสร้างวางท่อระบาย
น ้ าคสล.พร้อมบ่อพกั ถนนห้วยโลก3  
ชุมชนห้วยโลก 

                  926,100 926,100 

01.โครงการ/กิจกรรมก่อสร้างสนาม
เด็กเล่นพร้อมอุปกรณ์เด็กเล่น 

      150,000             150,000 

02. โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง 
คสล.ถนนวสูิตรโยธาภิบาล   หมู่ท่ี 8 

                  562,100 562,100 

03. โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง 
คสล. ถนนกลางเมือง หมู่ท่ี11 

                  842,800 842,800 

05.โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน ้ า 
คสล. พร้อมบ่อพกั ถนนวเิชียร ชุมชน
ห้วยซันเหนือ หมู่ท่ี13 

                  905,700 905,700 

06. โครงการก่อสร้างฌาปนสถานวดั
ศรีพรหม หมู่ท่ี 10 

                  1,400,000 1,400,000 

งบเงิน
อุดหนุน 

เงินอุดหนุน 

เงินอุดหนุนส่วนราชการ                       

เงินอุดหนุนองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน 

                      

เงินอุดหนุนองคก์รประชาชน                       

01. โครงการ/กิจกรรม : ขอรับเงิน
อุดหนุนเพื่อการป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหายาเสพติด 

              10,000     10,000 
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01. โครงการ/กิจกรรม : เงินอุดหนุน
ส าหรับการด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริดา้นสาธารณสุข 
ชุมชนห้วยโลก หมู่ท่ี 7 

        20,000           20,000 

01. โครงการ/กิจกรรม : อาหาร
กลางวนั โรงเรียนนาจะหลวย (กรป.
กลางอุปถมัภ)์ 
(อุดหนุนโรงเรียนนาจะหลวย (กรป.
กลางอุปถมัภ)์) 

      3,612,000             3,612,000 

01.โครงการ/กิจกรรม : ศูนยช่์วยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจหนา้ท่ีของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

  30,000                 30,000 

02. โครงการ/กิจกรรม : เงินอุดหนุน
ส าหรับการด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริดา้นสาธารณสุข 
ชุมชนหลกัเมือง1 หมู่ท่ี 8 

        20,000           20,000 

03. โครงการ/กิจกรรม : เงินอุดหนุน
ส าหรับการด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริดา้นสาธารณสุข 
ชุมชนหลกัเมือง2 หมู่ท่ี 8 

        20,000           20,000 

04. โครงการ/กิจกรรม : เงินอุดหนุน
ส าหรับการด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริดา้นสาธารณสุข 
ชุมชนศรีพรหม หมู่ท่ี 10 

        20,000           20,000 
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05. โครงการ/กิจกรรม : เงินอุดหนุน
ส าหรับการด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริดา้นสาธารณสุข 
ชุมชนกลางเมือง หมู่ท่ี 11 

        20,000           20,000 

06. โครงการ/กิจกรรม : เงินอุดหนุน
ส าหรับการด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริดา้นสาธารณสุข 
ชุมชนห้วยซันใต ้หมู่ท่ี 12 

        20,000           20,000 

07. โครงการ/กิจกรรม : เงินอุดหนุน
ส าหรับการด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริดา้นสาธารณสุข 
ชุมชนห้วยซันเหนือ หมู่ท่ี 13 

        20,000           20,000 

รวม 13,398,059 15,580,837 3,068,720 12,206,402 3,756,920 1,189,734 9,239,428 80,000 1,303,200 5,176,700 65,000,000 
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รายละเอียดจ่ายบางรายการท่ีจ าเป็นตอ้งใชใ้นการบริหารกิจการของเทศบาลต าบลนาจะหลวย 

ปีงบประมาณ พ.ศ 2565 

ค่าใชจ่้ายในการบริหารบุคลากร (ท่ีตั้งจ่ายจากเงินรายไดไ้ม่รวมเงินอุดหนุนทัว่ไป) 

1)        เงินเดือนพนกังานเทศบาล                                              10,576,800.00  บาท 

2)        เงินเพิ่มต่าง ๆ  ของพนกังานเทศบาล                                  218,400.00   บาท 

3)        เงินประจ าต าแหน่งพนกังานเทศบาล                                 404,400.00   บาท 

4)        ค่าจา้งลูกจา้งประจ า                                                        1,118,160.00    บาท 

5)        ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง                                               6,917,899.00     บาท 

6)        เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนกังานจา้ง                                         353,340.00    บาท 

7)        ค่าเช่าบา้น                                                                          534,000.00    บาท 

8)        เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                               203,800.00    บาท 

9)        เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม                                        366,659.00    บาท 

10)      เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                             15,000.00    บาท 

11)      เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ                                    1,050,000.00   บาท 

                                                                                                21,758,458.00    บาท 

           ค านวณค่าใช้จ่ายในการบริหารบุคลากรของรายได้ 

                                                                          คิดเป็นร้อยละ               33.47 

           ไม่เกินร้อยละ 40 ของรายไดร้วมเงินอุดหนุนทัว่ไป 

          หมายเหตุ 

         ประมาณการรายรับ จากเงินรายได ้รวมเป็นเงินทั้งส้ิน     35,000,000.00  บาท 

 ประมาณการรายรับ  จากเงินอุดหนุนทัว่ไป รวมเป็นทั้งส้ิน     30,000,000.00   บาท 

                                   ประมาณการรายรับ รวมเป็นเงินทั้งส้ิน  65,000,000.00  บาท  
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