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ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
  

        ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาจะหลวย 
     
              บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลต าบลนาจะหลวย จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีต่อสภาเทศบาลต าบลนาจะหลวยอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้  คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลนาจะหลวย        
จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการ
ด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้ 
 1. สถานะการคลัง 
  1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
   ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2560 เทศบาลต าบลนาจะหลวย มีสถานะ

การเงิน ดังนี้ 
   1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 30,617,766.09 บาท 
   1.1.2 เงินสะสม จ านวน 15,308,128.53 บาท 
   1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 11,453,148.20 บาท 
   1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 1 โครงการ  

        รวม 1,470,000.00 บาท 
   1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน - โครงการ รวม - บาท 
  1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน 7,378,208.78 บาท 

 

 2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560 ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2560 
  (1) รายรับจริง จ านวน 49,762,403.69 บาท ประกอบด้วย 
   
   หมวดภาษีอากร จ านวน 682,772.26 บาท 
   หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จ านวน 216,970.80 บาท 
   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จ านวน 946,344.30 บาท 
   หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน 0.00 บาท 
   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน 85,155.50 บาท 
   หมวดรายได้จากทุน จ านวน 0.00 บาท 
   หมวดภาษีจัดสรร จ านวน 22,147,846.83 บาท 
   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 25,683,314.00 บาท 
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  (2) อุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 0.00  บาท  
  (3) รายจ่ายจริง จ านวน 40,933,085.50 บาท ประกอบด้วย 
   งบกลาง จ านวน 9,330,319.38 บาท 
   งบบุคลากร จ านวน 16,083,555.02 บาท 
   งบด าเนินงาน จ านวน 8,320,659.40 บาท 
   งบลงทุน จ านวน 3,736,151.70 บาท 
   งบรายจ่ายอื่น จ านวน 0.00 บาท 
   งบเงินอุดหนุน จ านวน 3,462,400.00 บาท 
  (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 0.00 บาท 
  (5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท 
  (6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม 0.00 บาท 
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  ค าแถลงงบประมาณ     
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     

เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธาน ี

        
          รายรับจริง  

ปี  2559 
ประมาณการ  

ปี 2560 
ประมาณการ  

ปี 2561 
รายได้จัดเก็บเอง       
  หมวดภาษีอากร 731,430.81 640,570.00 731,300.00 
  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 250,992.95 206,650.00 201,300.00 
  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 1,413,993.38 1,680,000.00 1,413,800.00 
  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการ

พาณิชย์ 
0.00 0.00 0.00 

  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 48,494.90 160,100.00 48,300.00 
  หมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 0.00 

รวมรายได้จัดเก็บเอง 2,444,912.04 2,687,320.00 2,394,700.00 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  หมวดภาษีจัดสรร 27,744,853.94 28,416,680.00 27,749,700.00 
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
27,744,853.94 28,416,680.00 27,749,700.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

      

  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 25,217,387.00 28,166,000.00 27,400,000.00 
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 
25,217,387.00 28,166,000.00 27,400,000.00 

รวม 55,407,152.98 59,270,000.00 57,544,400.00 
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ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2559 ประมาณการ ปี 2560 ประมาณการ ปี 2561 
จ่ายจากงบประมาณ       
  งบกลาง 2,273,459.49 11,691,000.00 12,108,870.00 

  งบบุคลากร 18,178,263.25 22,256,640.00 22,633,200.00 

  งบด าเนินงาน 11,628,621.06 15,675,800.00 13,818,030.00 

  งบลงทุน 6,330,495.26 6,258,560.00 5,192,300.00 

  งบเงินอุดหนุน 3,966,099.40 3,388,000.00 3,792,000.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 42,376,938.46 59,270,000.00 57,544,400.00 
รวม 42,376,938.46 59,270,000.00 57,544,400.00 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ของ เทศบาลต าบลนาจะหลวย 

อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธาน ี
  
  
  
  

ด้าน ยอดรวม 
ด้านบริหารทั่วไป   

  แผนงานบริหารงานทั่วไป 15,250,320 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,905,840 

ด้านบริการชุมชนและสังคม   

  แผนงานการศึกษา 11,952,350 

  แผนงานสาธารณสุข 3,495,560 

  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 875,740 

  แผนงานเคหะและชุมชน 5,937,220 

  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 97,500 

  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1,390,000 

ด้านการเศรษฐกิจ   

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4,351,000 

  แผนงานการเกษตร 180,000 

ด้านการด าเนนิงานอ่ืน   

  แผนงานงบกลาง 12,108,870 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 57,544,400 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 

อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธาน ี

           แผนงานบริหารงานทั่วไป 
                    

งาน 
  

งานบริหารทั่วไป 
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ 
งานบริหารงานคลัง รวม 

  
งบ 

    
        
          
  งบบุคลากร 9,087,540 0 1,644,480 10,732,020 
      เงินเดือน (ฝุายการเมือง) 2,848,320 0 0 2,848,320 
      เงินเดือน (ฝุายประจ า) 6,239,220 0 1,644,480 7,883,700 
  งบด าเนินงาน 3,797,300 110,000 582,000 4,399,300 
      ค่าตอบแทน 356,800 0 71,000 427,800 
      ค่าใช้สอย 2,250,500 110,000 291,500 2,652,000 
      ค่าวัสดุ 400,000 0 219,500 619,500 
      ค่าสาธารณูปโภค 700,000 0 0 700,000 
  งบลงทุน 49,000 0 0 49,000 
      ค่าครุภัณฑ์ 49,000 0 0 49,000 
  งบเงินอุดหนุน 70,000 0 0 70,000 
      เงินอุดหนุน 70,000 0 0 70,000 
                                               รวม 12,913,840 110,000 2,226,480 15,250,320 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
                

งาน 
  

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบ

ภายใน 
งานเทศกิจ 

งานป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย 

รวม งบ 
    
      

        
งบบุคลากร 1,139,340 0 0 1,139,340 
    เงินเดือน (ฝุายประจ า) 1,139,340 0 0 1,139,340 
งบด าเนินงาน 200,000 24,000 514,500 738,500 
    ค่าตอบแทน 0 24,000 0 24,000 
    ค่าใช้สอย 200,000 0 194,500 394,500 
    ค่าวัสดุ 0 0 320,000 320,000 
งบลงทุน 0 0 28,000 28,000 
    ค่าครุภัณฑ์ 0 0 28,000 28,000 
                                             รวม 1,339,340 24,000 542,500 1,905,840 
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แผนงานการศึกษา 
              

งาน 
  

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา 

งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 

รวม งบ 
    
      

        
งบบุคลากร 1,938,420 2,536,800 4,475,220 
    เงินเดือน (ฝุายประจ า) 1,938,420 2,536,800 4,475,220 
งบด าเนินงาน 336,000 3,541,130 3,877,130 
    ค่าตอบแทน 41,000 44,000 85,000 
    ค่าใช้สอย 190,000 1,386,500 1,576,500 
    ค่าวัสดุ 105,000 2,110,630 2,215,630 
งบลงทุน 0 108,000 108,000 
    ค่าครุภัณฑ์ 0 108,000 108,000 
งบเงินอุดหนุน 0 3,492,000 3,492,000 
    เงินอุดหนุน 0 3,492,000 3,492,000 
                                             รวม 2,274,420 9,677,930 11,952,350 
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เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
 

แผนงานสาธารณสุข 
              

งาน 
  

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข 

งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น 

รวม งบ 
    
      

        
งบบุคลากร 3,319,560 0 3,319,560 
    เงินเดือน (ฝุายประจ า) 3,319,560 0 3,319,560 
งบด าเนินงาน 146,000 30,000 176,000 
    ค่าตอบแทน 46,000 0 46,000 
    ค่าใช้สอย 60,000 0 60,000 
    ค่าวัสดุ 40,000 30,000 70,000 
                                             รวม 3,465,560 30,000 3,495,560 
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เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
              

งาน 
  

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สังคมสงเคราะห์ 

งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์ 

รวม งบ 
    
      

        
งบบุคลากร 708,840 0 708,840 
    เงินเดือน (ฝุายประจ า) 708,840 0 708,840 
งบด าเนินงาน 45,000 100,000 145,000 
    ค่าใช้สอย 45,000 100,000 145,000 
งบลงทุน 21,900 0 21,900 
    ค่าครุภัณฑ์ 21,900 0 21,900 
                                             รวม 775,740 100,000 875,740 
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เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
 

แผนงานเคหะและชุมชน 
                  

งาน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

เคหะและชุมชน 
งานไฟฟ้าถนน งานสวนสาธารณะ 

งานก าจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล 

รวม งบ 
  
    

      
งบบุคลากร 2,258,220 0 0 0 2,258,220 
    เงินเดือน (ฝุายประจ า) 2,258,220 0 0 0 2,258,220 
งบด าเนินงาน 630,000 250,000 90,000 2,084,600 3,054,600 
    ค่าตอบแทน 45,000 0 0 0 45,000 
    ค่าใช้สอย 195,000 0 70,000 1,524,600 1,789,600 
    ค่าวัสดุ 390,000 250,000 20,000 560,000 1,220,000 
งบลงทุน 244,400 0 0 180,000 424,400 
    ค่าครุภัณฑ์ 34,000 0 0 0 34,000 
    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 210,400 0 0 180,000 390,400 
งบเงินอุดหนุน 0 200,000 0 0 200,000 
    เงินอุดหนุน 0 200,000 0 0 200,000 
                                 

            รวม 
3,132,600 450,000 90,000 2,264,600 5,937,220 
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เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
            

งาน 
  

งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน 

รวม งบ 
    
      

        
งบด าเนินงาน 67,500 67,500 
    ค่าใช้สอย 67,500 67,500 
งบเงินอุดหนุน 30,000 30,000 
    เงินอุดหนุน 30,000 30,000 
                                             รวม 97,500 97,500 

 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
              

งาน 
  

งานกีฬาและนันทนาการ 
งานศาสนาวัฒนธรรม

ท้องถิ่น 
รวม งบ 

    
      

        
งบด าเนินงาน 490,000 820,000 1,310,000 
    ค่าใช้สอย 420,000 820,000 1,240,000 
    ค่าวัสดุ 70,000 0 70,000 
งบลงทุน 0 80,000 80,000 
    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 0 80,000 80,000 
                                             รวม 490,000 900,000 1,390,000 
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เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
            

งาน 
  

งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

รวม งบ 
    
      

        
งบลงทุน 4,351,000 4,351,000 
    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 4,351,000 4,351,000 
                                             รวม 4,351,000 4,351,000 

 

แผนงานการเกษตร 
            

งาน 
  

งานส่งเสริมการเกษตร รวม งบ 
    
      

        
งบด าเนินงาน 50,000 50,000 
    ค่าวัสดุ 50,000 50,000 
งบลงทุน 130,000 130,000 
    ค่าครุภัณฑ์ 130,000 130,000 
                                             รวม 180,000 180,000 
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เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
 

แผนงานงบกลาง 
            

งาน 
  

งบกลาง รวม งบ 
    
      

        
งบกลาง 12,108,870 12,108,870 
    งบกลาง 12,108,870 12,108,870 
                                             รวม 12,108,870 12,108,870 
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เทศบัญญัติ เร่ือง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี
 

เทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี 

         
 

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  อาศัยอ านาจตามความใน 
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่13) พ.ศ.2552 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้
โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลนาจะหลวย และโดยเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี 

 
ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป 

 
ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 57,544,400 บาท 

 
ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 57,544,400 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 

         แผนงาน ยอดรวม 
ด้านบริหารทั่วไป   
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 15,250,320 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,905,840 
ด้านบริการชุมชนและสังคม   
  แผนงานการศึกษา 11,952,350 
  แผนงานสาธารณสุข 3,495,560 
  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 875,740 
  แผนงานเคหะและชุมชน 5,937,220 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 97,500 
  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1,390,000 
ด้านการเศรษฐกิจ   
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4,351,000 
  แผนงานการเกษตร 180,000 
ด้านการด าเนนิงานอ่ืน   
  แผนงานงบกลาง 12,108,870 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 57,544,400 

         
 

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้  
         งบ ยอดรวม 

รวมรายจ่าย 0 
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เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
 

 
ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีต าบลนาจะหลวยปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตาม
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลต าบล 

          ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีต าบลนาจะหลวยมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้ 
    
  ประกาศ ณ วันที่ ...................................................................... 
           (ลงนาม).................................................. 

   
(นายสิงห์หา เวียงค า) 

   
ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลนาจะหลวย 

เห็นชอบ 
 

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

 
(นายธนสาร เจริญสุข) 

 
ต าแหน่ง นายอ าเภอนาจะหลวย ปฏิบัติราชการแทน  

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  
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เทศบัญญัติ เร่ือง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี
 

รายงานงบประมาณรายรับ                                                                                                                                                                      
ประจ าปีงบประมาณ 2561                                                                                                                                                                     
เทศบาลต าบลนาจะหลวย                                                                                                                                                                          

อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

หมวดรายได้/ประเภทรายได้ 
รายรับจริง ประมาณการ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561 

หมวดภาษีอากร              

     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
          

426,259.38  
          

481,890.71  534,797.40 484,800.00 10.29 % 534,700.00 

     ภาษีบ ารุงท้องที่ 
            

13,615.61  
            

16,681.20  13,405.41 16,700.00 -19.76 % 13,400.00 

     ภาษีปูาย 
          

128,688.40  
          

138,916.60  182,028.00 139,000.00 30.94 % 182,000.00 

     อากรการฆ่าสัตว์ 
                 

120.00  
                   

70.00  1,200.00 70.00 1,614.29 % 1,200.00 

รวมหมวดภาษีอากร 568,683.39 637,558.51 731,430.81 640,570.00     731,300.00 
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เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
 

หมวดรายได้/ประเภทรายได้ 
รายรับจริง ประมาณการ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561 

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต      
 

      

     ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ 
                 

180.00  
                 

105.00  1,344.00 100.00 1,200.00 % 1,300.00 

     ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ 
                   

36.00  
                   

21.00  816.00 20.00 3,900.00 % 800.00 

     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการขายสุรา 
              

3,753.90  
              

3,957.60  3,589.00 4,000.00 -12.50 % 3,500.00 

     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการพนัน 
                 

260.00  0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 

     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์ 
              

7,530.00  0.00 0.00 
                         

7,530.00    -52.19 % 3,600.00 

     ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย 
            

13,920.00  
            

72,260.00  53,320.00 75,000.00 -28.93 % 53,300.00 
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เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
 

หมวดรายได้/ประเภทรายได้ 
รายรับจริง ประมาณการ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2561 

     ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล 
              

1,280.00  
            

13,500.00  9,000.00 14,000.00 -35.71 % 9,000.00 

     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนราษฎร 
              

7,930.00  
              

8,900.00  8,940.00 9,000.00 -1.11 % 8,900.00 

     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ 
              

3,420.00  
              

4,530.00  2,830.00 4,700.00 -40.43 % 2,800.00 

     ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก 
            

20,575.00  
            

12,775.00  25,110.00 13,000.00 93.08 % 25,100.00 

     ค่าปรับการผิดสัญญา 
            

23,300.00  
            

57,514.25  54,205.95 500.00 0.00 % 500.00 

     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ 

            
70,920.00  

            
34,900.00  45,100.00 36,000.00 25.28 % 45,100.00 

     ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือ
สถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพ้ืนที่ใด ซึ่งมีพ้ืนที่เกิน  
200 ตารางเมตร 

              
4,200.00  

              
1,400.00  3,200.00 1,400.00 185.71 % 4,000.00 
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เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
 

หมวดรายได้/ประเภทรายได้ 
รายรับจริง ประมาณการ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2561 

     ค่าใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 
            

13,950.00  
            

12,400.00  11,300.00 13,000.00 -13.08 % 11,300.00 

     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 
              

3,226.62  
              

5,053.50  3,863.00 5,300.00 -28.30 % 3,800.00 

     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยาย
เสียง 

              
2,750.00  

              
4,257.00  4,425.00 4,400.00 0.00 % 4,400.00 

     ค่าใบอนุญาตอ่ืนๆ 
            

13,050.00  
            

17,900.00  23,950.00 18,700.00 27.81 % 23,900.00 

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 
       

190,281.52  
       

249,473.35  250,992.95 206,650.00     201,300.00 
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เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
 

หมวดรายได้/ประเภทรายได้ 
รายรับจริง ประมาณการ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2561 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน              

     ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ 
          

832,543.00  
       

1,190,802.00  
1,034,793.00 1,250,000.00 -17.22 % 1,034,700.00 

     ดอกเบี้ย 
          

462,080.93  
          

409,878.01  
379,200.38 430,000.00 -11.84 % 379,100.00 

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 
     

1,294,623.93  
    

1,600,680.01  1,413,993.38 1,680,000.00    1,413,800.00 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด            

     เงินที่มีผู้อุทิศให้ 
                     

1.00  
                 

199.00  
266.90 200.00 0.00 % 200 

     ค่าขายแบบแปลน 
          

119,500.00  
          

266,300.00  
36,500.00 150,000.00 -75.67 % 36,500.00 

     ค่าจ าหน่ายแบบพิมพ์และค าร้อง 
                 

554.00  
                 

676.00  
948.00 700.00 28.57 % 900.00 
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หมวดรายได้/ประเภทรายได้ 
รายรับจริง ประมาณการ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2561 

     รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ 
- ค่าเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 

            
21,975.00  

              
8,825.00  10,780.00 9,200.00 16.30 % 10,700.00 

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 
       

142,030.00  
       

276,000.00  48,494.90 160,100.00    48,300.00 

หมวดภาษีจัดสรร            

     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน 
                         

-    
          

553,087.72  437,072.61 587,910.00 -25.67 % 437,000.00 

     ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ 
     

17,018,877.99  
     

17,567,889.05  18,011,995.04 18,446,200.00 -2.33 % 18,017,300.00 

     ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ (1ใน9) 
       

3,025,013.41  
       

3,015,393.56  3,027,689.69 3,166,100.00 -4.37 % 3,027,600.00 

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
          

108,150.50  
            

89,993.24  38,783.71 94,400.00 -59.00 % 38,700.00 
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หมวดรายได้/ประเภทรายได้ 
รายรับจริง ประมาณการ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2561 

     ภาษีสุรา 
       

1,406,124.62  
       

1,572,338.41  1,540,600.43 1,650,900.00 -6.68 % 1,540,600.00 

     ภาษีสรรพสามิต 
       

1,912,608.17  
       

2,708,445.05  3,313,844.25 2,988,270.00 10.89 % 3,313,800.00 

     ค่าภาคหลวงแร่ 
            

59,487.68  
            

44,163.89  53,832.43 46,300.00 16.20 % 53,800.00 

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 
          

104,230.80  
            

78,457.49  164,877.78 100,000.00 64.80 % 164,800.00 

     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน 

       
1,105,829.00  

       
1,272,987.00  1,156,158.00 1,336,600.00 -13.50 % 1,156,100.00 

     ภาษีจัดสรรอื่น ๆ 0.00 0.00 0.00 0.00  
 

0.00 

รวมหมวดภาษีจัดสรร 

   
24,740,322.17  

   
26,902,755.41  27,744,853.94 28,416,680.00    27,749.700.00 
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หมวดรายได้/ประเภทรายได้ 
รายรับจริง ประมาณการ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2561 

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป              

     เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกท า 

     
16,914,441.00  

     
15,711,187.00  25,217,387.00 28,166,000.00 -2.72 % 27,400,000.00 

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 
   

16,914,441.00  
   

15,711,187.00  25,217,387.00 28,166,000.00     27,400,000.00 

รวมทุกหมวด 
   

43,850,382.01  
   

45,377,654.28  55,407,152.98 59,270,000.00     57,544,400.00 
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รายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     

เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
อ าเภอ นาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธาน ี

        
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น  57,544,400   บาท  แยกเป็น 

 
รายได้จัดเก็บ 

 
หมวดภาษีอากร รวม 731,300 บาท 

  
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จ านวน 534,700 บาท 

              ตั้งไว้ตามทะเบียนผู้อยู่ในข่ายที่จะต้องเสียภาษี   

  
ภาษีบ ารุงท้องที่ จ านวน 13,400 บาท 

              ตั้งไว้ตามทะเบียนผู้อยู่ในข่ายที่จะต้องเสียภาษี   

  
ภาษีปูาย จ านวน 182,000 บาท 

              ตั้งไว้ตามทะเบียนผู้อยู่ในข่ายที่จะต้องเสียภาษี   

  
อากรการฆ่าสัตว์ จ านวน 1,200 บาท 

              ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ล่วงมา   

 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 201,300 บาท 

  
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ จ านวน 1,300 บาท 

              ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ล่วงมา   

  
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ จ านวน 800 บาท 

              ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ล่วงมา   

  
ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการขายสุรา จ านวน 3,500 บาท 

              ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ล่วงมา   

  
ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์ จ านวน 3,600.00 บาท 

              คาดว่าปีนี้จะจัดเก็บได้มากกว่าปีที่ล่วงมา   

  
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย จ านวน 53,300 บาท 

              ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ล่วงมา   

  
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล จ านวน 9,000 บาท 

              ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ล่วงมา   

  
ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนราษฎร จ านวน 8,900 บาท 

              ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ล่วงมา   

  
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ จ านวน 2,800 บาท 

    
          ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ล่วงมา 
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ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก จ านวน 25,100 บาท 

              ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ล่วงมา   

  
ค่าปรับการผิดสัญญา จ านวน 500 บาท 

              ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ล่วงมา   

  
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ 

จ านวน 45,100 บาท 

              ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ล่วงมา   

  

ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่
สะสมอาหารในครัว หรือพ้ืนที่ใด ซึ่งมีพ้ืนที่เกิน 200 
ตารางเมตร 

จ านวน 4,000 บาท 

              ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ล่วงมา   

  
ค่าใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ จ านวน 11,300 บาท 

              ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ล่วงมา   

  
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จ านวน 3,800 บาท 

              ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ล่วงมา   

  
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง จ านวน 4,400 บาท 

              ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ล่วงมา   

  
ค่าใบอนุญาตอ่ืนๆ จ านวน 23,900 บาท 

              ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ล่วงมา   

 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 1,413,800 บาท 

  
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ จ านวน 1,034,700 บาท 

              ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ล่วงมา   

  
ดอกเบี้ย จ านวน 379,100 บาท 

              ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ล่วงมา   

 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 48,300 บาท 

  
เงินที่มีผู้อุทิศให้ จ านวน 200 บาท 

              ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ล่วงมา   

  
ค่าขายแบบแปลน จ านวน 36,500 บาท 

              ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ล่วงมา   

  
ค่าจ าหน่ายแบบพิมพ์และค าร้อง จ านวน 900 บาท 

              ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ล่วงมา   

  
รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ จ านวน 10,700 บาท 

              ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ล่วงมา   
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รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
หมวดภาษีจัดสรร รวม 27,749,700 บาท 

  
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน จ านวน 437,000 บาท 

              ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ล่วงมา   

  
ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ จ านวน 18,017,300 บาท 

              ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ล่วงมา   

  
ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ จ านวน 3,027,600 บาท 

              ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ล่วงมา   

  
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จ านวน 38,700 บาท 

              ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ล่วงมา   

  
ภาษีสุรา จ านวน 1,540,600 บาท 

              ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ล่วงมา   

  
ภาษีสรรพสามิต จ านวน 3,313,800 บาท 

              ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ล่วงมา   

  
ค่าภาคหลวงแร่ จ านวน 53,800 บาท 

              ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ล่วงมา   

  
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จ านวน 164,800 บาท 

              ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ล่วงมา   

  
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน 

จ านวน 1,156,100 บาท 

              ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ล่วงมา   
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รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 27,400,000 บาท 

  
เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่
และภารกิจถ่ายโอนเลือกท า 

จ านวน 27,400,000 บาท 

              คาดว่าในปีนี้จะจัดเก็บได้มากกว่าปีที่ล่วงมา  
  โดยเป็นการประมาณการรายได้เงินอุดหนุนทั่วไป ประกอบด้วยรายการ ดังนี้ 

  
1. เงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกท า  
    8,631,500 บาท  

  2. เงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม) 1,944,000 บาท  
  3. เงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน 4,251,000 บาท 
  4. เงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น 24,000 บาท 
  5. เงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับการบริการสาธารณสุข 57,100 บาท 
  6. เงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ 156,000 บาท 

  

7. เงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2,913,300 บาท แยกเป็น  
   - เงินเดือน 1,757,160 บาท  
   - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 671,640 บาท  
   - เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานจ้าง/เงินเพ่ิมค่าครองชีพ 108,000 บาท  
   - เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 30,800 บาท  
   - เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 48,200 บาท  
   - เงินค่าการจัดการเรียนการสอน(รายหัว) 297,500 บาท  

  
8. เงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับค่าใช้จ่ายส าหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ 
   7,321,200 บาท  

  
9. เงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับค่าใช้จ่ายส าหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ 
    หรือทุพพลภาพ 2,054,400 บาท 

  10. เงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับส าหรับปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 47,500 บาท 
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เทศบัญญัติ เร่ือง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี
 

รายงานประมาณการรายจา่ย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย 

อ าเภอนาจะหลวย    จังหวัดอุบลราชธานี 

แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท 
 

รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2561 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป               

งานบริหารท่ัวไป               

  งบบุคลากร               

  เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)               

    เงินเดือนนายก/รองนายก        695,520.00         725,760.00  743,040.00 725,760 0 % 725,760 

    เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก        120,000.00         180,000.00  180,000.00 180,000 0 % 180,000 

    เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก        120,000.00         180,000.00  180,000.00 180,000 0 % 180,000 

    เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนต าบล        198,720.00         207,360.00  190,080.00 207,360 0 % 207,360 

    เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน     1,490,400.00      1,555,179.00  1,496,064.00 1,555,200 0 % 1,555,200 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)    2,624,640.00     2,848,299.00  2,789,184.00 2,848,320     2,848,320 

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               

    เงินเดือนพนักงาน     2,853,334.00      2,782,531.00  3,009,483.49 3,522,800 6.73 % 3,759,720 

    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน        164,626.00         100,800.00  109,480.00 84,000 0 % 84,000 

    เงินประจ าต าแหน่ง        154,026.00         123,666.00  131,180.00 186,000 0 % 186,000 

    ค่าจ้างลูกจ้างประจ า        424,620.00         516,825.00  548,220.00 578,280 6.1 % 613,560 

    เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจ า          35,075.00           23,780.00  3,035.00 0 0 % 0 

    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง     1,580,326.00      1,552,380.00  1,417,320.00 1,449,000 -1.67 % 1,424,760 

    เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง        501,694.00         228,035.00  214,200.00 144,000 18.88 % 171,180 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)    5,713,701.00     5,328,017.00  5,432,918.49 5,964,080     6,239,220 

รวมงบบุคลากร    8,338,341.00     8,176,316.00  8,222,102.49 8,812,400     9,087,540 

  งบด าเนินงาน               

  ค่าตอบแทน               

    ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน          57,080.00           70,100.00  0.00 50,000 -40 % 30,000 
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แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท 
 

รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2561 

   
  

     
    ค่าเบี้ยประชุม 0.00 0.00 9,550.00 0 100 % 20,000 

    ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 50,000 

    ค่าเช่าบ้าน        167,300.00         231,550.00  172,500.00 210,000 -6.29 % 196,800 

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร          33,890.00           15,400.00  5,800.00 60,000 0 % 60,000 

    เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล          33,228.00  0.00 0.00 0 0 % 0 

รวมค่าตอบแทน       291,498.00        317,050.00  187,850.00 320,000     356,800 

  ค่าใช้สอย               

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ        214,560.00           62,800.00  47,530.00 203,500 0 % 203,500 

    รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ          61,340.00           46,800.00  48,515.00 160,000 -62.5 % 60,000 

    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ               

      ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติปะมุขของชาติ          27,910.00         779,981.40  0.00 0 0 % 0 

   จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกยีรติพระประมุขของชาติ          30,000.00  0.00 0.00 0.00   0.00 

   โครงการบูรณาการร่วมกบัหน่วยงานอื่นและชุมชน 0.00          30,000.00  0.00 0.00   0.00 

   โครงการธรรมะพัฒนาจิตใจสานสายใยชุมชน          50,000.00  0.00 0.00 0.00   0.00 

      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ        412,742.55         875,814.31  306,044.99 391,210 2.25 % 400,000 

      ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังทุกระดับ 0.00 0.00 0.00 300,000 0 % 300,000 

      
โครงการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที9่ 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 100,000 

      
โครงการจัดงานพระราชพิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที9่ 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 100,000 

      
โครงการจัดงานวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง
กรณ บดินทรเทพยวรางกูร   รัชกาลที่10 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 80,000 

      โครงการจัดงานวันเทศบาล          40,000.00           40,000.00  15,000.00 40,000 0 % 40,000 

      โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ          60,000.00  0.00 99,715.00 0 100 % 80,000 

      โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ          50,000.00  0.00 68,515.00 70,000 0 % 70,000 

      
โครงการจัดท า ปรับปรุงและทบทวน เทศบัญญัติเพื่อควบคุมการจัดระเบียบ
ชุมชนและสังคม(เทศบัญญัติอื่นที่ไม่ใช่เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี) 

0.00 0.00 0.00 10,000 0 % 10,000 

      โครงการฝึกอบรม “เรียนรู้ประชาธิปไตยใส่ใจการเลือกต้ัง” 0.00 0.00 14,978.00 20,000 0 % 20,000 
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ยอดต่าง 
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ปี 2561 

           
      โครงการฝึกอบรมและจัดกิจกรรม 5 ส 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

      
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน “พัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการ
องค์กรและการปฏิบัติงานของบุคลากร” 

0.00 0.00 0.00 250,000 -100 % 0 

      จัดกิจกรรมตามโครงการอันเกี่ยวเนื่องในการปกปูองสถาบันส าคัญของชาติ 0.00 0.00 116,710.00 0 0 % 0 

      
จัดกิจกรรมตามโครงการอันเกี่ยวเนื่องในการปกปูองสถาบันส าคัญของชาติ 
โดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์ 

0.00        187,140.00  
0.00 335,000 0 % 335,000 

      จัดหาพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา           2,000.00            2,000.00  1,000.00 2,000 0 % 2,000 

      
ฝึกอบรมกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเสริมสร้างธรรมาภิบาล                 
และจัดกิจกรรมอันเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 20,000 

      
ฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเทศบาลและประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับ พ.ร.บ.
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 30,000 

    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม          29,073.00           28,666.46  231,885.99 388,600 2.93 % 400,000 

รวมค่าใช้สอย       977,625.55     2,053,202.17  949,893.98 2,170,310     2,250,500 

  ค่าวัสดุ               

    วัสดุส านักงาน          99,793.00           53,499.00  79,804.00 100,000 0 % 100,000 

    วัสดุงานบ้านงานครัว          59,817.00           16,362.00  36,645.00 100,000 -100 % 0 

    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง           3,500.00  0.00 540.00 100,000 -50 % 50,000 

    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น        189,110.00         175,530.00  124,440.00 200,000 -25 % 150,000 

  วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่           3,730.00  0.00 0.00 0.00   0.00 

    วัสดุคอมพิวเตอร์          49,741.00         106,442.00  130,150.00 150,000 -33.33 % 100,000 

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 371,579.00 650,000     400,000 

  ค่าสาธารณูปโภค               

    ค่าไฟฟูา        645,400.76         660,205.73  600,799.48 800,000 -37.5 % 500,000 

    ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล          89,198.85         129,005.88  104,389.64 150,000 -33.33 % 100,000 

    ค่าบริการโทรศัพท ์          25,525.93           23,747.28  20,344.33 30,000 -33.33 % 20,000 

    ค่าบริการไปรษณีย์          19,512.00           20,966.00  14,833.00 30,000 0 % 30,000 

    ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม          48,685.00           44,940.00  44,460.23 50,000 0 % 50,000 

รวมค่าสาธารณูปโภค       828,322.54        878,864.89  784,826.68 1,060,000     700,000 
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รวมงบด าเนินงาน    2,503,137.09     3,600,950.06  2,294,149.66 4,200,310     3,707,300 

  งบลงทุน               

  ค่าครุภัณฑ์               

    ครุภัณฑ์ส านักงาน               

      โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานเอกสาร 0.00 0.00 0.00 10,000 -100 % 0 

      โครงการจัดซื้อตู้เอนกประสงค์ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 10,000 

      จัดซื้อตู้เก็บเอกสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานเอกสาร 0.00 0.00 18,360.00 0 0 % 0 

   จัดซื้อเก้าอี้และโต๊ะประจ าห้องประชุมเทศบาล          60,500.00           88,000.00  0.00 0.00   0.00 

   จัดซื้อตู้เก็บเอกสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานเอกสาร 0.00          32,000.00  0.00 0.00   0.00 

   
จัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์เพื่อใช้ในกิจการเทศบาลต าบล            
นาจะหลวย 

       100,000.00  0.00 0.00 0.00   0.00 

   จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน          10,000.00  0.00 0.00          10,000.00   (%)  0.00 

   โต๊ะหมู่บูชา 0.00           9,900.00  0.00 0.00   0.00 

   แสตนยืนกล่าวรายงาน 0.00           9,800.00  0.00 0.00   0.00 

    ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่               

      จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล 0.00 0.00 29,500.00 0 0 % 0 

    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์               

      โครงการ : จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับส านักงาน 0.00 0.00 0.00 0 100 % 22,000 

      
โครงการ : จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี 
ส าหรับส านักงาน 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 17,000 

      โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

   จัดซื้อเครื่องท าน้ าร้อน-น้ าเย็น           6,000.00  0.00 0.00 0.00   0.00 

   จัดท าปูายไฟวิ่งแบบ LED          99,000.00  0.00 0.00 0.00   0.00 

   จัดซื้อไมโครโฟนห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์ครบชุด 0.00          57,900.00  0.00 0.00   0.00 

   ค่ากั้นห้องกระจก          90,000.00  0.00 0.00 0.00   0.00 

   เครื่องปรับอากาศ 0.00          18,000.00  0.00 0.00   0.00 

  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่        
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   จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ในงานทะเบียนราษฎร์          48,700.00  0.00 0.00 0.00   0.00 

  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์        

   จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ ส าหรับงานประชาสัมพันธ ์          18,000.00  0.00 0.00 0.00   0.00 

   จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ ส าหรับงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 0.00 0.00 0.00           7,900.00  100.00 (%)  0.00 

   
 

    

    ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 440,220.26 100,000 -100 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ์       287,000.00        561,100.46  488,080.26 117,900     49,000 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง        

 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค        

   กั้นห้องภายในอาคารส านักงานเทศบาล         90,000.00          90,000.00  0.00 0.00   0.00 

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง         90,000.00          53,000.00  0.00 0.00   0.00 

รวมงบลงทุน       377,000.00        614,100.46  488,080.26 117,900     49,000 

  งบเงินอุดหนุน               

  เงินอุดหนุน               

    เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน          30,000.00           30,000.00  30,000.00 30,000 -100 % 0 

    เงินอุดหนุนส่วนราชการ          10,000.00  0.00 0.00 0 100 % 70,000 

รวมเงินอุดหนุน         40,000.00          30,000.00  30,000.00 30,000     70,000 

รวมงบเงินอุดหนุน         40,000.00          30,000.00  30,000.00 30,000     70,000 

รวมงานบริหารท่ัวไป   11,258,478.09    12,421,366.52  10,810,342.41 13,160,610     12,913,840 

งานวางแผนสถิติและวิชาการ               

  งบด าเนินงาน               

  ค่าใช้สอย               

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 25,592.00 50,000 -40 % 30,000 
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แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท 
 

รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2561 

    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ               

      
การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท าเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และการติดตามประเมินผล แบบมีส่วน
ร่วม 

0.00 0.00 38,395.00 0 0 % 0 

      โครงการแต่งต้ังตัวแทนภาคประชาชน 0.00 0.00 11,567.00 0 0 % 0 

      
โครงการหลัก :ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินการ
จัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย การติดตามและประเมินผล 

         40,000.00            3,750.00  
0.00 60,000 33.33 % 80,000 

รวมค่าใช้สอย         60,000.00          55,028.00  75,554.00 110,000     110,000 

รวมงบด าเนินงาน         60,000.00         55,028.00  75,554.00 110,000     110,000 

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ         60,000.00          55,028.00  75,554.00 110,000     110,000 

งานบริหารงานคลัง               

  งบบุคลากร               

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               

    เงินเดือนพนักงาน     1,048,371.00         710,880.00  825,440.00 860,760 6.5 % 916,680 

    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน           8,814.00  0.00 0.00 0 0 % 0 

    เงินประจ าต าแหน่ง          24,500.00           42,000.00  42,000.00 42,000 0 % 42,000 

    ค่าจ้างลูกจ้างประจ า        179,940.00         210,480.00  226,160.00 235,080 5.05 % 246,960 

    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง        324,570.00         367,950.00  378,240.00 331,160 21.39 % 402,000 

    เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง          93,350.00           60,000.00  55,140.00 27,500 33.96 % 36,840 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)    1,679,545.00     1,391,310.00  1,526,980.00 1,496,500     1,644,480 

รวมงบบุคลากร    1,679,545.00     1,391,310.00  1,526,980.00 1,496,500     1,644,480 

  งบด าเนินงาน               

  ค่าตอบแทน               

    ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน          30,000.00  0.00 4,550.00 40,000 -25 % 30,000 

    ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ           7,940.00  0.00 0.00 5,000 0 % 5,000 

    ค่าเช่าบ้าน          36,000.00           36,000.00  36,000.00 36,000 0 % 36,000 

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 1,500.00 0 0 % 0 

    เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล           2,353.00  0.00 0.00 0 0 % 0 
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เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
 

แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท 
 

รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2561 

   
 

      
รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 42,050.00 81,000     71,000 

  ค่าใช้สอย               

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 26,740.00 71,500 0 % 71,500 

    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ               

      การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายเพื่อจัดกิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้          30,000.00  0.00 0.00 60,000 -100 % 0 

      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ        125,824.00         157,206.00  136,780.00 210,000 -28.57 % 150,000 

      
โครงการหลัก: การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายเพื่อจัดกิจกรรมงานพัฒนาและ
จัดเก็บรายได้ 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 50,000 

    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 0.00 20,000 0 % 20,000 

รวมค่าใช้สอย       180,274.00        164,406.00  163,520.00 361,500     291,500 

  ค่าวัสดุ               

    วัสดุส านักงาน          79,135.05           55,061.00  70,535.00 70,000 0 % 70,000 

    วัสดุงานบ้านงานครัว           8,136.00            5,000.00  8,142.00 20,000 150 % 50,000 

    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง           3,000.00  0.00 0.00 3,000 0 % 3,000 

    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น           4,920.00            5,760.00  5,560.00 6,500 0 % 6,500 

    วัสดุโฆษณาและเผยแพร่          10,000.00  0.00 0.00 10,000 0 % 10,000 

    วัสดุคอมพิวเตอร์        105,550.00           52,050.00  89,460.00 100,000 -20 % 80,000 

รวมค่าวัสดุ       210,741.05        117,871.00  173,697.00 209,500     219,500 

รวมงบด าเนินงาน       467,308.05        318,277.00  379,267.00 652,000     582,000 

  งบลงทุน               

  ค่าครุภัณฑ์               

         
    ครุภัณฑ์ส านักงาน               

      จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จ านวน 8 ตู้ 0.00 0.00 30,000.00 0 0 % 0 

   ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์          10,000.00  0.00 0.00 0.00   0.00 

รวมค่าครุภัณฑ์         10,000.00          30,000.00  30,000.00 0     0 

  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง               
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เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
 

แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท 
 

รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2561 

         
    อาคารต่าง ๆ               

      โครงการก่อสร้างอาคารพัสดุเทศบาลต าบลนาจะหลวย 0.00 0.00 199,500.00 0 0 % 0 

    ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง               

      โครงการปรับปรุงห้องท างานกองคลัง 0.00 0.00 0.00 100,000 -100 % 0 

   ค่ากั้นห้องผู้อ านวยการกองคลัง 0.00          30,000.00  0.00 0.00   0.00 

รวมค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 199,500.00 100,000     0 

รวมงบลงทุน         10,000.00          30,000.00  229,500.00 100,000     0 

รวมงานบริหารงานคลัง    2,156,853.05     1,739,587.00  2,135,747.00 2,248,500     2,226,480 

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป   13,475,331.14    14,215,981.52  13,021,643.41 15,519,110     15,250,320 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน               

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน               

  งบบุคลากร               

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               

    เงินเดือนพนักงาน        528,500.00         538,080.00  599,320.00 624,240 5.9 % 661,080 

    ค่าจ้างลูกจ้างประจ า        162,420.00         189,150.00  203,780.00 0 0 % 0 

    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง        291,920.00         513,850.00  473,820.00 425,880 3.01 % 438,720 

    เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง          62,040.00           90,325.00  73,200.00 49,800 -20.6 % 39,540 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)    1,044,880.00     1,331,405.00  1,350,120.00 1,099,920     1,139,340 

รวมงบบุคลากร    1,044,880.00     1,331,405.00  1,350,120.00 1,099,920     1,139,340 

  งบด าเนินงาน               

  ค่าใช้สอย               

    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ               

      
โครงการการรักษาความสงบเรียบร้อยในงานประเพณีประจ าปี 
ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย 

         23,000.00           22,000.00  
22,400.00 50,000 -60 % 20,000 

      
โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่  
 “7 วันอันตราย” 

         72,081.00           56,218.00  
0.00 80,000 0 % 80,000 

      
โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่  
 “7 วันอันตราย” 

0.00 0.00 78,038.00 0 0 % 0 
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แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท 
 

รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2561 

           
      

โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์  
“7 วันอันตราย” 

         79,390.00           55,053.00  
0.00 80,000 0 % 80,000 

      
โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์  
“7 วันอันตราย” 

0.00 0.00 70,372.00 0 0 % 0 

      โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก 0.00 0.00 0.00 0 100 % 20,000 

   โครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนริภัย 100 เปอร์เซ็นต์          14,950.00           15,000.00  0.00 0 0 (%)  0.00 

   โครงการสัมมนา อปพร.เทศบาลต าบลนาจะหลวย        214,600.00  0.00 0.00 0.00   0.00 

   โครงการจัดตั้งสมาชิก อปพร. 0.00        143,860.00  0.00 0.00   0.00 

รวมค่าใช้สอย       404,021.00        292,131.00  170,810.00 210,000     200,000 

  ค่าวัสดุ               

    วัสดุไฟฟูาและวิทยุ           5,000.00  0.00 45,480.00 0 0 % 0 

    วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 0.00 7,735.00 10,000 -100 % 0 

    วัสดุโฆษณาและเผยแพร่          44,000.00  0.00 0.00 10,000 -100 % 0 

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 53,215.00 20,000     0 

รวมงบด าเนินงาน       453,021.00        292,131.00  224,025.00 230,000     200,000 

  งบลงทุน               

  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง               

    ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง               

      เคลื่อนย้ายเครืองบันทึกกล้อง cctv 0.00 0.00 178,000.00 0 0 % 0 

      เคลื่อนย้ายพร้อมปรับปรุงต่อเติมเสาวิทยุ 0.00 0.00 87,800.00 0 0 % 0 

รวมค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 265,800.00 0     0 

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 265,800.00 0     0 

รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน    1,497,901.00     1,623,536.00  1,839,945.00 1,329,920     1,339,340 

งานเทศกิจ               

  งบด าเนินงาน               

  ค่าตอบแทน               

    ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน          24,000.00           24,000.00  24,000.00 24,000 0 % 24,000 
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แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท 
 

รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2561 

   
  

     
รวมค่าตอบแทน         24,000.00          24,000.00  24,000.00 24,000     24,000 

รวมงบด าเนินงาน         24,000.00          24,000.00  24,000.00 24,000     24,000 

รวมงานเทศกิจ         24,000.00          24,000.00  24,000.00 24,000     24,000 

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย               

  งบด าเนินงาน               

  ค่าใช้สอย               

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 4,500 0 % 4,500 

    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ               

      โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวัน อปพร. เทศบาลต าบลนาจะหลวย 0.00          24,020.00  19,200.00 0 0 % 0 

      
โครงการจัดซื้อผ้าห่มต้านภัยหนาวส าหรับประชาชนทั่วไปที่ประสบภัยทุก
กลุ่ม 

0.00 0.00 
0.00 100,000 0 % 100,000 

      โครงการฝึกอบรม อปพร. เนื่องในวัน อปพร. ประจ าปี 0.00 0.00 0.00 30,000 0 % 30,000 

      โครงการฝึกอบรมการปูองกันและระงับอัคคีภัยในชุมชน 0.00 0.00 0.00 30,000 0 % 30,000 

      
โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
หน้าที่งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

       230,390.00  0.00 
331,501.00 308,790 -100 % 0 

      
โครงการส่งตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมการจัดพิธีชุมนุมเดินสวนสนาม 
เนื่องในวัน อปพร. 

0.00           5,890.00  
0.00 20,000 0 % 20,000 

      โครงการออกตรวจปูองกันและระงับอัคคีภัยตามพระราชบัญญัตินายตรวจ 0.00 0.00 6,305.00 10,000 0 % 10,000 

    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม          26,380.00           15,535.00  60,400.00 100,000 -100 % 0 

รวมค่าใช้สอย       256,770.00          45,445.00  417,406.00 603,290     194,500 

  ค่าวัสดุ               

    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง          14,400.00  0.00 7,430.00 50,000 -40 % 30,000 

    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น        174,510.00         129,460.00  95,900.00 180,000 0 % 180,000 

    วัสดุเครื่องแต่งกาย          38,640.00           29,850.00  22,000.00 10,000 600 % 70,000 

    วัสดุเครื่องดับเพลิง 0.00 0.00 40,000.00 40,000 0 % 40,000 

รวมค่าวัสดุ       227,550.00        159,310.00  165,330.00 280,000     320,000 

รวมงบด าเนินงาน       484,320.00        204,755.00  582,736.00 883,290     514,500 

  งบลงทุน               
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  ค่าครุภัณฑ์               

    ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว               

  เตียงนอน 0.00          12,500.00  0.00 0.00   0.00 

         

         

    ครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ               

      โครงการจัดซื้อเครื่องวิทยุประจ าที่ระบบ VHF/FM 0.00 0.00 0.00 0 100 % 28,000 

    ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 40,765.00 50,000 -100 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00         12,500.00  40,765.00 50,000     28,000 

รวมงบลงทุน 0.00         12,500.00  40,765.00 50,000     28,000 

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย       484,320.00        217,255.00  623,501.00 933,290     542,500 

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน    1,982,221.00     1,864,791.00  2,487,446.00 2,287,210     1,905,840 

แผนงานการศึกษา               

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา               

  งบบุคลากร               

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               

    เงินเดือนพนักงาน        481,500.00         638,754.00  2,668,301.22 1,139,920 20.8 % 1,377,000 

    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน          12,150.00  0.00 0.00 0 0 % 0 

    เงินประจ าต าแหน่ง 0.00 0.00 0.00 12,000 250 % 42,000 

    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง        617,965.00         615,230.00  543,660.00 495,240 -6.45 % 463,320 

    เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง        216,590.00           60,000.00  60,000.00 24,000 133.75 % 56,100 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)      1,328,205.00       1,313,984.00  3,271,961.22 1,671,160     1,938,420 

รวมงบบุคลากร      1,328,205.00       1,313,984.00  3,271,961.22 1,671,160     1,938,420 

  งบด าเนินงาน               

  ค่าตอบแทน               

    ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 5,000 0 % 5,000 

    ค่าเช่าบ้าน          23,400.00           62,400.00  38,300.00 36,000 0 % 36,000 
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    เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

รวมค่าตอบแทน        23,400.00         62,400.00  38,300.00 41,000     41,000 

  ค่าใช้สอย               

    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ               

      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ        103,816.00         148,304.00  167,844.00 165,000 0 % 165,000 

      โครงการจัดงานวันพ่อ 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

      โครงการส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันครู          10,000.00            9,890.00  0.00 20,000 -100 % 0 

    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 9,950.00 25,000 0 % 25,000 

รวมค่าใช้สอย      117,816.00        166,394.00  177,794.00 190,000     190,000 

  ค่าวัสดุ               

    วัสดุส านักงาน          36,273.00           27,712.00  5,430.00 30,000 33.33 % 40,000 

    วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00          10,335.00  23,317.00 30,000 -100 % 0 

    วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00           1,200.00  0.00 15,000 0 % 15,000 

    วัสดุคอมพิวเตอร์          17,996.00           30,000.00  32,290.00 50,000 0 % 50,000 

รวมค่าวัสดุ        54,269.00          69,247.00  61,037.00 125,000     105,000 

รวมงบด าเนินงาน       172,085.00        298,041.00  258,881.00 356,000     336,000 

  ค่าครุภัณฑ ์               

    
จัดซื้อเครื่องเสียงส าหรับสถานศึกษาหรอืกลุ่มอาชพีในพื้นที่ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 

0.00        100,000.00  
0.00 0.00 0 % 0 

    ตู้เก็บเอกสาร 2 บาน  ตู้บานเล่ือน 0.00          10,335.00  0.00 0.00 0 % 0 

    กล้องดิจิตอล 0.00           1,200.00  0.00 0.00 0 % 0 

  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์          19,500.00           18,750.00  0.00 0.00   0 

รวมงบลงทุน        54,269.00          69,247.00  0.00 0.00     0 

รวมงบลงทุน       172,085.00        298,041.00  0.00 0.00     0 

รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา   1,519,040.00     1,746,025.00  1,410,082.22 2,097,160     2,274,420 

        
        



45 
 

เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
 

แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท 
 

รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2561 

        
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา               

  งบบุคลากร               

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               

    เงินเดือนพนักงาน 0.00 0.00 0.00 1,685,520 4.25 % 1,757,160 

    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 699,000 -3.91 % 671,640 

    เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 75,480 43.08 % 108,000 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0.00 0.00 0.00 2,460,000     2,536,800 

รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 0.00 2,460,000     2,536,800 

  งบด าเนินงาน               

  ค่าตอบแทน               

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 0.00 44,000 0 % 44,000 

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 44,000     44,000 

  ค่าใช้สอย               

    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ               

      ค่าอาหารกลางวันส าหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเทศบาลต าบลนาจะหลวย 0.00        812,520.00  0.00 0 0 % 0 

      โครงการจัดงานวันเด็ก        119,980.00         128,649.00  121,985.00 122,000 0 % 122,000 

      
โครงการจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลนาจะ
หลวย 

         19,925.00  0.00 
0.00 10,000 0 % 10,000 

      โครงการประชุมทางวิชาการสานสัมพันธ์ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนปฐมวัย          41,750.00  0.00 0.00 20,000 0 % 20,000 

      
โครงการปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตรเด็กเล็กที่ผ่านการอบรม 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลต าบลนาจะหลวย 

         16,250.00  0.00 
0.00 10,000 -100 % 0 

      โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 0.00 0.00 352,350.00 1,493,100 -17.32 % 1,234,500 

รวมค่าใช้สอย    1,011,180.00        947,419.00  474,335.00 1,655,100     1,386,500 

  ค่าวัสดุ               

    วัสดุงานบ้านงานครัว          28,696.00           16,111.00  3,015.00 50,000 0 % 50,000 

    ค่าอาหารเสริม (นม)     1,471,149.98     1,845,421.66  1,023,794.40 2,142,080 -5.44 % 2,025,630 

    ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 0.00 0.00 508,950.00 0 0 % 0 

    วัสดุการเกษตร 0.00 0.00 0.00 20,000 0 % 20,000 
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    วัสดุการศึกษา 0.00 0.00 0.00 15,000 0 % 15,000 

รวมค่าวัสดุ    1,551,205.98     1,891,212.66  1,535,759.40 2,227,080     2,110,630 

รวมงบด าเนินงาน   2,562,385.98     2,838,631.66  2,010,094.40 3,926,180     3,541,130 

  งบลงทุน               

  ค่าครุภัณฑ์               

    ครุภัณฑ์ส านักงาน               

      
โครงการจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้ส าหรับรับประทานอาหารส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 

0.00 0.00 99,000.00 0 0 % 0 

    ครุภัณฑ์การศึกษา               

      
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์เด็กเล่นให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลนาจะ
หลวย 

0.00 0.00 199,000.00 0 0 % 0 

    ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว               

      โครงการ : จัดซื้อเครื่องกรองน้ า 0.00 0.00 0.00 0 100 % 18,000 

      โครงการ : จัดซื้อเครื่องท าน้ าเย็น 0.00 0.00 0.00 0 100 % 90,000 

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 298,000.00 0     108,000 

  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง               

    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ               

      โครงการก่อสร้างประตูและรั้วศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดศรีพรหม 0.00 0.00 288,000.00 300,000 -100 % 0 

      
โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์บริเวณเสาธงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล          
ต าบลนาจะหลวย 

0.00 0.00 335,000.00 0 0 % 0 

รวมค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 623,000.00 300,000     0 

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 921,000.00 300,000     108,000 

  งบเงินอุดหนุน               

  เงินอุดหนุน               

    เงินอุดหนุนส่วนราชการ     3,048,000.00      3,084,000.00  3,492,000.00 3,288,000 6.2 % 3,492,000 

รวมเงินอุดหนุน    3,048,000.00     3,084,000.00  3,492,000.00 3,288,000     3,492,000 

รวมงบเงินอุดหนุน    3,048,000.00     3,084,000.00  3,492,000.00 3,288,000     3,492,000 

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา    6,265,385.98     5,944,131.66  6,423,094.40 9,974,180     9,677,930 
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รวมแผนงานการศึกษา    7,784,425.98     7,760,156.66  7,833,176.62 12,001,340     11,952,350 

แผนงานสาธารณสุข               

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข               

  งบบุคลากร               

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               

    เงินเดือนพนักงาน        595,488.00         640,680.00  733,270.00 820,540 40.89 % 1,156,080 

    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 0.00 72,800.00 17,200 290.7 % 67,200 

    เงินประจ าต าแหน่ง          42,000.00           49,700.00  61,600.00 17,200 290.7 % 67,200 

    ค่าจ้างลูกจ้างประจ า        115,380.00         154,885.00  160,995.00 175,080 -100 % 0 

    เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจ า          18,000.00           16,430.00  1,425.00 0 0 % 0 

    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง     1,438,700.00      1,940,750.00  1,708,775.00 1,888,560 -4.7 % 1,799,880 

    เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง        622,870.00         267,315.00  331,456.00 135,060 69.7 % 229,200 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)    2,832,438.00     3,069,760.00  3,070,321.00 3,053,640     3,319,560 

รวมงบบุคลากร    2,832,438.00     3,069,760.00  3,070,321.00 3,053,640     3,319,560 

  งบด าเนินงาน               

  ค่าตอบแทน               

    ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ          18,060.00           31,440.00  0.00 57,100 -82.49 % 10,000 

    ค่าเช่าบ้าน          28,800.00           36,000.00  36,000.00 36,000 0 % 36,000 

  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร    12,000 100 % 0 

    เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล           7,892.00  0.00 0.00 0 0 % 0 

รวมค่าตอบแทน         54,752.00          67,440.00  36,000.00 105,100     46,000 

  ค่าใช้สอย               

    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ               

      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ          16,936.00            9,096.00  0.00 10,000 0 % 10,000 

    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม         66,936.00        810,096.00  0.00 40,000 25 % 50,000 

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 50,000     60,000 

  ค่าวัสดุ               

    วัสดุส านักงาน           9,438.00            9,750.00  7,765.00 10,000 0 % 10,000 
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    วัสดุงานบ้านงานครัว           7,260.00            9,880.00  9,251.00 10,000 0 % 10,000 

    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น          50,520.00           28,890.00  33,850.00 80,000 -100 % 0 

    วัสดุคอมพิวเตอร์           5,560.00           10,000.00  7,250.00 10,000 100 % 20,000 

รวมค่าวัสดุ         72,778.00          58,520.00  58,116.00 110,000     40,000 

รวมงบด าเนินงาน       194,466.00        936,056.00  94,116.00 265,100     146,000 

รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข    3,026,904.00     4,005,816.00  3,164,437.00 3,318,740     3,465,560 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น               

  งบด าเนินงาน               

  ค่าใช้สอย               

    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ               

      
โครงการฝึกอบรมและจัดกิจกรรมสาธารณสุขกลุ่มผู้ประกอบการ 
ในงานสุขาภิบาลอาหาร กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มส่งเสริมสุขภาพ 

         49,542.00  0.00 
0.00 150,000 -100 % 0 

รวมค่าใช้สอย         49,542.00  0.00 0.00 150,000     0 

  ค่าวัสดุ               

    วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์          15,223.00  0.00 57,769.00 95,420 -68.56 % 30,000 

  จัดซื้อทรายอะเบตส าหรับปูองกันไข้เลือดออกและไข้มาลาเรีย 0.00          79,600.00  
     

  จัดซื้อวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า 0.00          40,000.00  
     

  จัดซื้อน้ ายาปูองกันเช้ือโรคที่ติดต่อทางอากาศ 0.00          40,000.00  
     

  จัดซื้อน้ ายาเคมีส าหรับปูองกันไข้เลือดออกและไข้มาลาเรีย 0.00 0.00 
     

รวมค่าวัสดุ         15,223.00        159,600.00  57,769.00 95,420     30,000 

รวมงบด าเนินงาน         64,765.00        159,600.00  57,769.00 245,420     30,000 

  งบลงทุน               

  ค่าครุภัณฑ์               

    ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 52,000.00 0 0 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 52,000.00 0     0 

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 52,000.00 0     0 

  งบเงินอุดหนุน               
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  เงินอุดหนุน               

    เงินอุดหนุนเอกชน        105,000.00  0.00 52,500.00 0 0 % 0 

รวมเงินอุดหนุน       105,000.00          52,500.00  52,500.00 0     0 

รวมงบเงินอุดหนุน       105,000.00          52,500.00  52,500.00 0     0 

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น       169,765.00        212,100.00  162,269.00 245,420     30,000 

รวมแผนงานสาธารณสุข    3,196,669.00     4,217,916.00  3,326,706.00 3,664,160     3,495,560 

แผนงานสังคมสงเคราะห์               

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์               

  งบบุคลากร               

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               

    เงินเดือนพนักงาน        178,260.00         169,668.00  432,633.54 454,320 6.5 % 483,840 

    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน          22,010.00            7,941.00  0.00 0 0 % 0 

    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง        129,445.00         204,360.00  211,920.00 220,440 2.07 % 225,000 

    เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง          70,320.00  0.00 0.00 0 0 % 0 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)       400,035.00        381,969.00  644,553.54 674,760     708,840 

รวมงบบุคลากร       400,035.00        381,969.00  644,553.54 674,760     708,840 

  งบด าเนินงาน               

  ค่าใช้สอย               

    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ               

      โครงการส ารวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลต าบลนาจะหลวย          50,000.00           17,400.00  25,277.00 45,000 0 % 45,000 

   โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาต ิ          96,986.00           99,985.00  0.00 0.00   0.00 

   โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ          97,580.00         139,754.00  0.00 0.00   0.00 

รวมค่าใช้สอย       244,566.00        257,139.00  25,277.00 45,000     45,000 

รวมงบด าเนินงาน       244,566.00        257,139.00  25,277.00 45,000     45,000 

  งบลงทุน               

  ค่าครุภัณฑ์               

    ครุภัณฑ์ส านักงาน               
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      โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 0.00 0.00 0.00 0 100 % 9,900 

    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์               

      โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดLEDสีแบบNetwork 0.00 0.00 0.00 0 100 % 12,000 

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0     21,900 

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 0     21,900 

รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์       644,601.00        639,108.00  669,830.54 719,760     775,740 

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์               

  งบด าเนินงาน               

  ค่าใช้สอย               

    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ               

      โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ        177,459.00         199,993.00  54,454.00 150,000 -33.33 % 100,000 

      
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุ                                            
ในเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย 

0.00 0.00 0.00 200,000 -100 % 0 

      
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุ                              
ในเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย 

0.00 0.00 279,290.00 0 0 % 0 

   โครงการส่งรอยยิ้มถึงบ้านเทศบาลต าบลนาจะหลวย        165,000.00  0.00 0.00 0.00   0.00 

รวมค่าใช้สอย       342,459.00        199,993.00  333,744.00 350,000     100,000 

รวมงบด าเนินงาน       342,459.00        199,993.00  333,744.00 350,000     100,000 

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์       342,459.00        208,993.00  333,744.00 350,000     100,000 

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์       987,060.00        848,101.00  1,003,574.54 1,069,760     875,740 

แผนงานเคหะและชุมชน               

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน               

  งบบุคลากร               

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               

    เงินเดือนพนักงาน        307,542.00         306,720.00  350,250.00 360,720 6.15 % 382,920 

    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 0.00 67,200.00 67,200 0 % 67,200 

    เงินประจ าต าแหน่ง          42,000.00           42,000.00  67,200.00 67,200 0 % 67,200 

    ค่าจ้างลูกจ้างประจ า        119,880.00         149,575.00  159,450.00 175,080 5.89 % 185,400 
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    เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจ า          18,000.00           17,870.00  3,035.00 0 0 % 0 

    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง        980,120.00      1,291,150.00  1,320,240.00 1,411,800 -2.89 % 1,371,000 

    เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง        410,440.00         204,000.00  204,000.00 135,780 35.88 % 184,500 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)    1,877,982.00     2,011,315.00  2,171,375.00 2,217,780     2,258,220 

รวมงบบุคลากร   1,877,982.00     2,011,315.00  2,171,375.00 2,217,780     2,258,220 

  งบด าเนินงาน               

  ค่าตอบแทน               

    ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 5,000 0 % 5,000 

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร          10,400.00           29,100.00  21,900.00 40,000 0 % 40,000 

    เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

รวมค่าตอบแทน         10,400.00          29,100.00  21,900.00 45,000     45,000 

  ค่าใช้สอย               

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ        210,235.00         155,600.00  73,028.00 95,000 -42.11 % 55,000 

    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ               

      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ          26,390.00           20,934.00  48,382.00 40,000 0 % 40,000 

    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม              500.00  0.00 4,750.00 100,000 0 % 100,000 

รวมค่าใช้สอย       237,125.00        176,534.00  126,160.00 235,000     195,000 

  ค่าวัสดุ               

    วัสดุส านักงาน           8,731.00           18,860.00  12,590.00 20,000 0 % 20,000 

    วัสดุงานบ้านงานครัว           2,870.00  0.00 13,795.00 10,000 -100 % 0 

    วัสดุก่อสร้าง        120,506.00         137,593.00  118,612.00 199,000 0.5 % 200,000 

    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง          26,150.00  0.00 28,550.00 60,000 -16.67 % 50,000 

    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น          57,470.00           73,200.00  56,200.00 96,000 4.17 % 100,000 

    วัสดุคอมพิวเตอร์          15,400.00           31,900.00  23,050.00 20,000 0 % 20,000 

รวมค่าวัสดุ       231,127.00        261,553.00  252,797.00 405,000     390,000 

รวมงบด าเนินงาน       478,652.00        467,187.00  386,807.00 685,000     630,000 

  งบลงทุน               
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  ค่าครุภัณฑ์               

    ครุภัณฑ์ส านักงาน               

      จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 0.00 0.00 44,000.00 0 0 % 0 

    ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง               

      
เพื่อจัดหากระบะโครงเหล็กลากพ่วงรถตัดหญ้า ขนาดกว้าง 1.60 เมตร ยาว 
3.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 

0.00 0.00 38,000.00 0 0 % 0 

    ครุภัณฑ์ก่อสร้าง               

      โครงการจัดซื้อเครื่องตัดคอนกรีต 0.00 0.00 0.00 0 100 % 34,000 

    ครุภัณฑ์อื่น               

      โครงการจัดซื้อผ้าใบคลุมเต็นท์       100,000.00  0.00 136,000.00 0 0 % 0 

    ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์          92,410.00           63,800.00  153,950.00 75,660 -100 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ์       284,820.00          63,800.00  371,950.00 75,660     34,000 

  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง               

    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ               

      โครงการก่อสร้างต่อเติมรั้วหน้าอาคารส านักงานเทศบาลต าบลนาจะหลวย 0.00 0.00 0.00 188,800 -100 % 0 

      
โครงการต่อเติมและปรับปรุงห้องน้ าอาคารปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
หลังเก่า 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 130,400 

      
โครงการปรับสภาพแวดล้อมอาคารส านักงานให้เอื้ออ านวยต่อผู้พิการและ
ผู้สูงอายุ 

0.00 0.00 0.00 200,000 -100 % 0 

    ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง               

      
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมหรือปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลนาจะหลวย 

       122,640.00  0.00 
0.00 203,200 -60.63 % 80,000 

รวมค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง       122,640.00          64,730.00  0.00 592,000     210,400 

รวมงบลงทุน       407,460.00        128,530.00  371,950.00 667,660     244,400 

รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน    3,166,283.00     2,607,032.00  2,930,132.00 3,570,440     3,132,620 

งานไฟฟ้าถนน               

  งบด าเนินงาน               

  ค่าวัสดุ               
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    วัสดุไฟฟูาและวิทยุ        157,050.00         166,227.00  104,455.00 124,000 20.97 % 150,000 

    วัสดุก่อสร้าง          99,000.00           97,500.00  99,450.00 100,000 0 % 100,000 

รวมค่าวัสดุ        256,050.00         263,727.00  203,905.00 224,000     250,000 

รวมงบด าเนินงาน        256,050.00         263,727.00  203,905.00 224,000     250,000 

                

  เงินอุดหนุน               

    เงินอุดหนุนส่วนราชการ        166,790.53  0.00 331,599.40 0 0 % 0 

    เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 0.00 0.00 0.00 100,000 100 % 200,000 

รวมเงินอุดหนุน       166,790.53  0.00 331,599.40 100,000     200,000 

รวมงบเงินอุดหนุน       166,790.53  0.00 331,599.40 100,000     200,000 

รวมงานไฟฟ้าถนน       422,840.53        270,455.50  535,504.40 324,000     450,000 

งานสวนสาธารณะ               

  งบด าเนินงาน               

  ค่าใช้สอย               

    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ               

      โครงการชุมชนเทศบาลร่วมใจปรับภูมิทัศน์เทิดพระเกียรติวันพ่อแห่งชาติ 0.00          25,050.00  34,970.00 0 100 % 35,000 

      โครงการชุมชนเทศบาลร่วมใจปรับภูมิทัศน์เทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ          34,995.00           34,995.00  35,000.00 35,000 0 % 35,000 

    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม           3,290.00            2,057.00  40,150.00 10,000 -100 % 0 

รวมค่าใช้สอย         38,285.00          62,102.00  110,120.00 45,000     70,000 

  ค่าวัสดุ               

    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00          25,258.00  9,440.00 10,000 -100 % 0 

    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0.00           5,000.00  0.00 30,000 -100 % 0 

    วัสดุการเกษตร           3,150.00           20,000.00  16,950.00 20,000 0 % 20,000 

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 26,390.00 60,000     20,000 

รวมงบด าเนินงาน 0.00 0.00 136,510.00 105,000     90,000 

รวมงานสวนสาธารณะ 0.00 0.00 136,510.00 105,000     90,000 

งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล               
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แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท 
 

รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2561 

        
  งบด าเนินงาน               

  ค่าใช้สอย               

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ        292,000.00         314,500.00  1,263,208.00 1,318,200 0 % 1,324,600 

    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ               

      โครงการปรับภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ าภายในเขตเทศบาล          20,000.00           20,000.00  20,000.00 40,000 150 % 100,000 

    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม          11,310.00           21,240.00           16,450.00  50,000 100 % 100,000 

รวมค่าใช้สอย       323,310.00        355,740.00  1,299,658.00 1,408,200     1,524,600 

  ค่าวัสดุ               

    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง           6,440.35            1,508.00  19,660.00 150,000 0 % 150,000 

    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น        192,090.00         166,080.00  195,600.00 280,000 -10.71 % 250,000 

    วัสดุเครื่องแต่งกาย          63,060.00           74,420.00  61,120.00 60,000 0 % 60,000 

    วัสดุอื่น        100,000.00           95,000.00  99,750.00 100,000 0 % 100,000 

รวมค่าวัสดุ       361,590.35        337,008.00  376,130.00 590,000     560,000 

รวมงบด าเนินงาน       684,900.35        692,748.00  1,612,788.00 1,998,200     2,084,600 

  งบลงทุน               

  ค่าครุภัณฑ์               

 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง        

 โครงการจัดซ้ือรถขยะ 0.00     2,391,000.00  
     

    ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์          41,170.00         153,245.00  550,400.00 102,000 -100 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ์         41,170.00     2,544,245.00  550,400.00 102,000     0 

  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง               

 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค        

    โครงการก่อสร้างอาคารบ่อหมักปุยชีวภาพ       480,000  -100 % 0 

  
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง 

       

      
ค่าจ้างออกแบบอาคารตลาดสดเทศบาลต าบลนาจะหลวยตามโครงการ 
จ้างส ารวจและออกแบบอาคารตลาดสดเทศบาลต าบลนาจะหลวย 
 

0.00 0.00 0.00 100,000 -100 % 0 
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แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท 
 

รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2561 

    ค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้าง หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง               

      
ค่าจ้างส ารวจการก่อสร้างอาคารตลาดสดเทศบาลต าบลนาจะหลวยตาม
โครงการจ้างส ารวจและออกแบบอาคารตลาดสดเทศบาลต าบลนาจะหลวย 

0.00 0.00 0.00 250,000 -100 % 0 

   
โครงการวิจัยแนวทางการจัดการมูลฝอยแบบครบวงจร และการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลต าบลนาจะหลวย 

0.00 0.00 0.00 0.00 -100 % 180,000 

รวมค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 830,000     180,000 

รวมงบลงทุน         41,170.00     2,544,245.00  550,400.00 932,000     180,000 

รวมงานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล       726,070.35     3,236,993.00  2,163,188.00 2,930,200     2,264,600 

รวมแผนงานเคหะและชุมชน    4,356,628.88     6,298,840.50  5,765,334.40 6,929,640     5,937,220 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน               

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน               

  งบด าเนินงาน               

  ค่าใช้สอย               

    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ               

      
โครงการจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎี
ใหม่ 

0.00 0.00 0.00 100,000 -100 % 0 

      โครงการจัดท าแผนชุมชน          20,520.00           22,290.00  10,203.00 20,000 0 % 20,000 

      โครงการบ าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด 0.00 0.00 0.00 47,500 0 % 47,500 

รวมค่าใช้สอย       149,100.00          22,290.00  10,203.00 167,500     67,500 

รวมงบด าเนินงาน       149,100.00          22,290.00  10,203.00 167,500     67,500 

  งบเงินอุดหนุน               

  เงินอุดหนุน               

    เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 0.00 30,000.00 0 100 % 30,000 

รวมเงินอุดหนุน         85,000.00          70,000.00  30,000.00 0     30,000 

รวมงบเงินอุดหนุน         85,000.00          70,000.00  30,000.00 0     30,000 

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน       234,100.00          92,290.00  40,203.00 167,500     97,500 

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
      234,100.00          92,290.00  

40,203.00 167,500     
97,500 
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แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท 
 

รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2561 

 
  

     
        

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ               

งานกีฬาและนันทนาการ               

  งบด าเนินงาน               

  ค่าใช้สอย               

    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ               

      โครงการจัดการแข่งขันกีฬาไทยสี่เผ่าชาวคุ้มเทศบาลต้านยาเสพติด        217,173.00         216,011.00  194,390.00 200,000 0 % 200,000 

      โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภูจองคัพต้านยาเสพติด        213,800.00         192,283.00  131,418.00 220,000 0 % 220,000 

      ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถ่ินนาจะหลวยสัมพันธ์          47,680.00  0.00 0.00 50,000 -100 % 0 

รวมค่าใช้สอย       478,653.00        408,294.00  325,808.00 470,000     420,000 

  ค่าวัสดุ               

    วัสดุกีฬา 0.00 0.00 69,720.00 70,000 0 % 70,000 

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 69,720.00 70,000     70,000 

รวมงบด าเนินงาน 0.00 0.00 395,528.00 540,000     490,000 

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0.00 0.00 395,528.00 540,000     490,000 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน               

  งบด าเนินงาน               

  ค่าใช้สอย               

    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ               

      โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟประจ าปี        392,001.00  0.00 0.00 0 100 % 50,000 

      โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง          30,000.00         294,238.60  288,058.00 60,000 150 % 150,000 

      โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง  ประจ าปี  2556 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

      โครงการจัดงานประเพณีวันข้ึนปีใหม่          30,000.00           29,990.00  22,851.00 30,000 0 % 30,000 

      โครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา          30,000.00  0.00 0.00 30,000 -100 % 0 

      โครงการจัดงานประเพณีวันออกพรรษา          29,974.00           30,000.00  26,896.00 30,000 0 % 30,000 

      โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์        300,000.00         298,529.00  282,075.00 300,000 -33.33 % 200,000 

      โครงการจัดท าต้นเทียนพรรษา        200,000.00         240,000.00  260,000.00 360,000 0 % 360,000 
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แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท 
 

รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2561 

    
  

     
รวมค่าใช้สอย    1,091,975.00        892,757.60  879,880.00 810,000     820,000 

รวมงบด าเนินงาน    1,091,975.00        892,757.60  879,880.00 810,000     820,000 

  งบลงทุน               

  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง               

    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ               

      
โครงการจัดหาศาลพระภูมิเจ้าที่พร้อมติดต้ังและพร้อมเครื่องอุปกรณ์ครบชุด 
หน้าส านักงานเทศบาลต าบลนาจะหลวย 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 80,000 

รวมค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 0     80,000 

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 0     80,000 

  งบเงินอุดหนุน               

  เงินอุดหนุน               

    เงินอุดหนุนส่วนราชการ          48,698.78           20,000.00  30,000.00 0 0 % 0 

รวมเงินอุดหนุน         48,698.78          20,000.00  30,000.00 0     0 

รวมงบเงินอุดหนุน         48,698.78          20,000.00  30,000.00 0     0 

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน    1,140,673.78        912,757.60  909,880.00 810,000     900,000 

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ    1,677,286.78     1,367,946.60  1,305,408.00 1,350,000     1,390,000 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา               

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน               

  งบลงทุน               

  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง               

    ค่าถมดิน               

      โครงการถมดินหน้าศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 11 บา้นกลางเมือง 0.00 0.00 10,000.00 0 0 % 0 

    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค               

      
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพักถนน สุนัย ณ อุบล ชุมชน
ห้วยซันใต้ หมู่ที่12 

0.00 0.00 322,000.00 0 0 % 0 

      
โครงการก่อสร้างขยายท่อลอดเหลี่ยม ถนนชัยสุวรรณ ชุมชนห้วยซันเหนือ 
หมู่ที่13 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 150,000 

      โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. ถนนห้วยโลก2 ชุมชนห้วยโลก หมู่ที่7 0.00 0.00 0.00 0 100 % 834,000 
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แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท 
 

รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2561 

           
      

โครงการก่อสร้างคลองระบายน้ ารูปตัวยูซอยวิสูตรโยธาภิบาล1 ชุมชนห้วย
โลก หมู่ที่7 

0.00 0.00 590,000.00 0 0 % 0 

      โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนพิรุณ ชุมชนห้วยซันใต้  หมู่ที่12 0.00 0.00 0.00 0 100 % 787,000 

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนวิสูตรโยธาภิบาล14 ชุมชน
หลักเมือง หมู่ที่8 

0.00 0.00 905,000.00 0 0 % 0 

      
โครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
ถนนวิเศษโกสินทร์ ชุมชนศรีพรหม หมู่ที่10 

0.00 0.00 0.00 715,000 -100 % 0 

      
โครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
ถนนสุขาภิบาล1 ชุมชนห้วยซันเหนือ  หมู่ที่13 

0.00 0.00 0.00 782,000 -100 % 0 

      
โครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสุนัย ณ อุบล                       
ชุมชนห้วยซันใต้ หมู่ที่12 

0.00 0.00 0.00 686,000 -100 % 0 

      
โครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนหลักเมือง                       
ชุมชนหลักเมือง หมู่ที่8 

0.00 0.00 0.00 512,000 -100 % 0 

      
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพัก  
ถนนวิสูตรโยธาภิบาล ชุมชนกลางเมือง หมู่ที่11 

0.00 0.00 0.00 338,000 -100 % 0 

      
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพัก ถนนวิเชียร                      
ชุมชนหลักเมือง หมู่ที่8 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 920,000 

      
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพักถนนวิเชียร ชุมชน
ห้วยซันเหนือ หมู่ที่13 

0.00 0.00 520,000.00 0 0 % 0 

      
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพักถนนวิสูตรโยธาภิบาล4  
ชุมชนกลางเมือง  หมู่ที่11 

0.00 0.00 305,000.00 0 0 % 0 

      
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพักถนนวิสูตรโยธาภิบาล9            
ชุมชนศรีพรหม หมู่ที่10 

0.00 0.00 542,000.00 0 0 % 0 

      
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล.พร้อมบ่อพัก  
ถนนวิเศษโกสินทร์ ชุมชนห้วยโลก หมู่ที่ 7 

0.00 0.00 0.00 843,000 -100 % 0 

      
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล.พร้อมบ่อพัก ถนนกลางเมือง ชุมชน
กลางเมือง หมู่ที่11 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 882,000 

      
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล.พร้อมบ่อพัก ถนนชัยสุวรรณชุมชน
ห้วยซันเหนือ หมู่ที่13 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 778,000 

      โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรด้วยหินคลุกถนนพิรุณ หมู่ที่12 บ้านห้วยซันใต้ 0.00 0.00 70,000.00 0 0 % 0 

      
โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรด้วยหินคลุกถนนวิเศษโกสินทร์หมู่ที่10บ้านศรี
พรหม 

0.00 0.00 45,000.00 0 0 % 0 

      
โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรด้วยหินคลุกถนนวิสูตรโยธาภิบาล4 หมู่ที่12            
บ้านห้วยซันใต้ 

0.00 0.00 51,000.00 0 0 % 0 
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แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท 
 

รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2561 

           
      

โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรด้วยหินคลุกถนนสุขาภิบาล1 หมู่ที่12 บ้าน
ห้วยซันใต้ 

0.00 0.00 51,000.00 0 0 % 0 

      โครงการเทลานคอนกรีตหลังอาคารส านักงานเทศบาลต าบลนาจะหลวย 0.00 0.00 0.00 705,000 -100 % 0 

รวมค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง    3,207,900.00     2,845,000.00  3,411,000.00 4,581,000     4,351,000 

รวมงบลงทุน    3,207,900.00     2,845,000.00  3,411,000.00 4,581,000     4,351,000 

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน    3,207,900.00     2,845,000.00  3,411,000.00 4,581,000     4,351,000 

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    3,207,900.00     2,845,000.00  3,411,000.00 4,581,000     4,351,000 

แผนงานการเกษตร               

งานส่งเสริมการเกษตร               

  งบด าเนินงาน               

  ค่าใช้สอย               

    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ               

      
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าแปลงตัวอย่างการใช้ปุยอินทรีย์ในนา
ข้าวและการแปรรูปข้าว 

0.00          30,000.00  
0.00 30,000 -100 % 0 

   โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพด้านการเกษตร 0.00          81,810.00           81,810.00  0.00   0.00 

   เกษตรไทยสู่อาเซียน          21,000.00  0.00 0.00 0.00   0.00 

รวมค่าใช้สอย         21,000.00        111,810.00  0.00 30,000     0 

  ค่าวัสดุ               

    วัสดุการเกษตร           8,980.00           15,000.00  3,665.00 40,000 25 % 50,000 

รวมค่าวัสดุ          8,980.00          15,000.00  3,665.00 40,000     50,000 

รวมงบด าเนินงาน         29,980.00        126,810.00  3,665.00 70,000     50,000 

  งบลงทุน               

  ค่าครุภัณฑ์               

    ครุภัณฑ์การเกษตร               

      โครงการจัดซื้อเครื่องสับย่อยกิ่งไม้ พร้อมอุปกรณ์ลับมีด 0.00 0.00 0.00 0 100 % 130,000 

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0     130,000 

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 0     130,000 

รวมงานส่งเสริมการเกษตร         29,980.00        126,810.00  3,665.00 70,000     180,000 
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แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท 
 

รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2561 

 
  

     
รวมแผนงานการเกษตร         29,980.00        126,810.00  3,665.00 70,000     180,000 

แผนงานงบกลาง               

งบกลาง               

  งบกลาง               

  งบกลาง               

    ค่าช าระหนี้เงินต้น        797,417.97         797,417.97  543,002.83 577,000 -2.95 % 560,000 

    ค่าช าระดอกเบี้ย   254,415.14 223,000 7.62 % 240,000 

    เงินสมทบกองทุนประกันสังคม        247,528.00         312,225.00  305,213.00 351,084 -3.93 % 337,302 

    เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 0.00 0.00 0.00 7,201,200 1.67 % 7,321,200 

    เบี้ยยังชีพคนพิการ 0.00 0.00 0.00 1,645,480 24.85 % 2,054,400 

    เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์        114,000.00         132,000.00  120,000.00 126,000 23.81 % 156,000 

    ส ารองจ่าย          62,600.00  0.00 255,500.00 292,866 21.84 % 356,841 

    รายจ่ายตามข้อผูกพัน        263,230.93         214,898.82  215,328.52 289,600 -6.6 % 270,500 

    เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน (กบท.)        530,110.00         568,000.00  580,000.00 622,100 -3.09 % 602,900 

    เงินบ าเหน็จลูกจ้างประจ า 0.00 0.00 0.00 401,950 -47.82 % 209,727 

รวมงบกลาง 0.00 0.00 2,273,459.49 11,730,280     12,108,870 

รวมงบกลาง 0.00 0.00 2,273,459.49 11,730,280     12,108,870 

รวมงบกลาง    2,014,886.90     2,024,541.79  2,273,459.49 11,730,280     12,108,870 

รวมแผนงานงบกลาง    2,014,886.90     2,024,541.79  2,273,459.49 11,730,280     12,108,870 
รวมทุกแผนงาน   39,240,527.83    41,697,403.07  42,376,938.46 59,270,000     57,544,400 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
  
  

เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
อ าเภอ นาจะหลวย   จังหวัดอุบลราชธานี 

        
                 ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 57,544,400 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  

แยกเป็น 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไปของส านักปลัดเทศบาล 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
อ าเภอ นาจะหลวย   จังหวัดอุบลราชธานี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



63 
 

เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
งานบริหารทั่วไป รวม 12,913,840 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 9,087,540 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,848,320 บาท 

   
เงินเดือนนายก/รองนายก จ านวน 725,760 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนของผู้บริหาร ได้แก่  
- เงินเดือนนายกเทศมนตรี จ านวน 1 อัตรา อัตราละ 28,800 บาท  
จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 345,600 บาท         
- เงินเดือนรองนายกเทศมนตรี จ านวน 2 อัตรา อัตราละ 15,840 บาท  
จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 380,160 บาท         
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  
งานบริหารทั่วไป(00111) 

      

   
เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก จ านวน 180,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งของผู้บริหาร ได้แก่  
- เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายกเทศมนตรี จ านวน 1 อัตรา  
อัตราละ 6,000 บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 72,000 บาท            
- เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งรองนายกเทศมนตรี จ านวน 2 อัตรา 
อัตราละ 4,500 บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 108,000 บาท       
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  
งานบริหารทั่วไป(00111) 

      

   
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จ านวน 180,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของผู้บริหาร ได้แก่  
- เงินค่าตอบแทนพิเศษต าแหน่งนายกเทศมนตรี จ านวน 1 อัตรา  
อัตราละ 6,000 บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 72,000 บาท              
- เงินค่าตอบแทนพิเศษต าแหน่งรองนายกเทศมนตรี จ านวน 2 อัตรา 
อัตราละ 4,500 บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 108,000 บาท  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  
งานบริหารทั่วไป(00111) 

      

   
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  จ านวน 207,360 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนของเลขานุการและที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ดังนี้ 
- เงินค่าตอบแทนของเลขานุการนายกเทศมนตรี จ านวน 1 อัตรา  
อัตราละ 10,080 บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 120,960 บาท           
- เงินค่าตอบแทนของที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จ านวน 1 อัตรา  
อัตราละ 7,200 บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 86,400 บาท               
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  
งานบริหารทั่วไป(00111) 
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เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 1,555,200 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้                             
- ประธานสภาเทศบาลต าบลนาจะหลวย  จ านวน 1 อัตรา  
อัตราละ 15,840 บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 190,080 บาท    
- รองประธานสภาเทศบาลต าบลนาจะหลวย จ านวน 1 อัตรา 
อัตราละ 12,960 บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 155,520 บาท           
- เลขานุการสภาเทศบาลต าบลนาจะหลวย จ านวน 1 อัตรา  
อัตราละ 10,080 บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 120,960 บาท            
- สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาจะหลวย  จ านวน 9 อัตรา  
อัตราละ 10,080 บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 1,088,640 บาท                  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  
งานบริหารทั่วไป(00111) 

      

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 6,239,220 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 3,759,720 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีให้แก่พนักงานเทศบาลที่
ปฏิบัติงาน จ านวน 10 อัตรา ดังนี้ 
- นักบริหารงานท้องถิ่น จ านวน 2 อัตรา เป็นเงิน 907,320 บาท 
- นักบริหารงานทั่วไป จ านวน 2 อัตรา เป็นเงิน 1,054,920 บาท  
- นักจัดการงานทะเบียนและบัตร  จ านวน 1 อัตรา  
เป็นเงิน 336,600 บาท                                     
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จ านวน 2 อัตรา  
เป็นเงิน 612,600 บาท                                                      
- นักทรัพยากรบุคคล จ านวน 1 อัตรา เป็นเงิน 239,760 บาท        
- นิติกร จ านวน 1 อัตรา เป็นเงิน 311,520 บาท       
- นักประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 อัตรา เป็นเงิน 297,000 บาท  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110)  
งานบริหารทั่วไป  (00111) 

      

   
เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 84,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่าง ๆ ให้แก่พนักงานเทศบาลที่ควรได้รับตามที่ระเบียบ
ก าหนดให้จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนต าแหน่งนักบริหารงานท้องถิ่น 
(ปลัดเทศบาล) จ านวน 1 อัตรา อัตราละ 7,000 บาท  
จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 84,000 บาท         
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) 
งานบริหารทั่วไป (00111) 
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เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 186,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของพนักงานเทศบาลที่ควรได้รับตามที่ระเบียบ
ก าหนด ดังนี้ 
1.เงินประจ าต าแหน่งของนักบริหารงานท้องถิ่น 
(ปลัดเทศบาล) จ านวน 1 อัตรา อัตราละ 7,000 บาท  
จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 84,000 บาท  
2.เงินประจ าต าแหน่งของนักบริหารงานท้องถิ่น 
(รองปลัดเทศบาล)  จ านวน 1 อัตรา อัตราละ 3,500 บาท  
จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท   
3.เงินประจ าต าแหน่งของนักบริหารงานทั่วไป 
(หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล) จ านวน 1 อัตรา อัตราละ 3,500 บาท  
จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท   
4.เงินประจ าต าแหน่งของนักบริหารงานทั่วไป 
(หัวหน้าฝุายอ านวยการ) จ านวน 1 อัตรา อัตราละ 1,500 บาท  
จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 18,000 บาท    
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) 
งานบริหารทั่วไป (00111) 

      

   
ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 613,560 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจ าและจ่ายเป็นเงินปรับปรุงค่าจ้างประจ าปี
ให้แก่ ลูกจ้างประจ าที่ปฏิบัติงานของส านักปลัดเทศบาล จ านวน 3 อัตรา ดังนี้    
- เจ้าพนักงานธุรการ   จ านวน 1 อัตรา เป็นเงิน 235,080 บาท  
- พนักงานขับรถยนต์ จ านวน 1 อัตรา เป็นเงิน 196,440 บาท      
- ภารโรง   จ านวน 1 อัตรา เป็นเงิน 182,040 บาท            
ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110)  
งานบริหารทั่วไป (00111) 
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 1,424,760 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนหรือค่าตอบแทน
พิเศษ พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปที่ปฏิบัติงาน 
ของส านักปลัดเทศบาล ดังนี้               
1. ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 7 อัตรา ดังนี้ 
- พนักงานขับรถยนต์ จ านวน 2 อัตรา เป็นเงิน 277,800 บาท    
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ จ านวน 1 อัตรา เป็นเงิน 139,320 บาท    
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ทะเบียน จ านวน 1 อัตรา เป็นเงิน 138,960 บาท   
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 อัตรา เป็นเงิน 138,000 บาท  
- คนงานประจ ารถขยะ จ านวน 1 อัตรา เป็นเงิน 148,680 บาท      
- ช่างไม ้จ านวน 1 อัตรา เป็นเงิน 150,000 บาท   
เป็นเงินทั้งสิ้น 992,760 บาท        
2. ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 4 อัตรา ดังนี้ 
- คนงานทั่วไป จ านวน 2 อัตรา เป็นเงิน 216,000 บาท        
- คนงานทั่วไปปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ จ านวน 2 อัตรา  
เป็นเงิน 216,000 บาท 
เป็นเงินทั้งสิ้น   432,000 บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110)  
งานบริหารทั่วไป(00111) 

      

   
เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 171,180 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้างของส านักปลัดเทศบาล 
ที่มีสิทธิได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวตามสิทธิ ได้แก่  
1. เงินเพ่ิมต่างๆ/เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว ของพนักงานจ้างตามภารกิจ 
จ านวน 7 อัตรา ดังนี้ 
- พนักงานขับรถยนต์ จ านวน 2 อัตรา เป็นเงิน 41,040 บาท        
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ จ านวน 1 อัตรา เป็นเงิน 20,100 บาท    
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ทะเบียน จ านวน 1 อัตรา เป็นเงิน  20,460 บาท     
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 อัตรา เป็นเงิน  21,420 บาท  
- คนงานประจ ารถขยะ จ านวน 1 อัตรา เป็นเงิน 10,740 บาท   
- ช่างไม ้จ านวน 1 อัตรา เป็นเงิน  9,420 บาท    
เป็นเงินทั้งสิ้น   123,180 บาท    
2. เงินเพ่ิมต่างๆ/เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว ของพนักงานจ้างทั่วไป  
จ านวน 4 อัตรา ดังนี้ 
- คนงานทั่วไป จ านวน 2 อัตรา เป็นเงิน 24,000 บาท        
- คนงานทั่วไปปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ จ านวน 2 อัตรา 
เป็นเงิน 24,000 บาท 
เป็นเงินทั้งสิ้น   48,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป(00111) 
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งบด าเนินงาน รวม 3,707,300 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 356,800 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล  
เช่น ค่าตอบแทน อสม. ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวน  
ค่าตอบแทนนักเรียน นักศึกษา ที่มาปฏิบัติงานช่วงปิดเทอม  
ตามนโยบายแก้ไขปัญหาความยากจนของรัฐบาล เงินสมนาคุณวิทยากรในการ
ฝึกอบรม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน        
บริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป (00111)             

      

   
ค่าเบี้ยประชุม จ านวน 20,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้กรรมการในคณะกรรมการสามัญ คณะกรรมการ
วิสามัญ และคณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาล ฯลฯ ให้ได้รับค่าตอบแทน
ประเภทค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง เฉพาะครั้งที่มาประชุมครั้งละสองร้อยห้าสิบ
บาท ส าหรับประธานกรรมการของแต่ละคณะให้ได้รับเบี้ยประชุมเพ่ิมข้ึนอีกหนึ่ง
ในสี่ของอัตราเบี้ยประชุมของกรรมการในคณะกรรมการสามัญ คณะกรรมการ
วิสามัญ และคณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาลตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนรายเดือน และประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล  
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี  
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล  
พ.ศ.2554 ข้อ 5 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
(00110) งานบริหารทั่วไป (00111)  

      

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ     
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตามภารกิจ และ      
พนักงานจ้างทั่วไป ของส านักปลัดเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้       
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 

      

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 196,800 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลของส านักปลัดเทศบาล  
ที่มีสิทธิได้รับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและระเบียบของทางราชการที่
เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งาน
บริหารทั่วไป (00111) 

      

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 60,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาล       
และลูกจ้างประจ า ของส านักปลัดเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยและระเบียบของทางราชการที่เก่ียวข้อง ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 
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ค่าใช้สอย รวม 2,250,500 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 203,500 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้     
1. เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสาร เพ่ิมประสิทธิภาพการ
โฆษณาและเผยแพร่โครงการ/กิจกรรม ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย ให้มีความ
หลากหลายและทั่วถึง ได้แก่ ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือ
สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เช่น ค่าจัดท าเอกสาร แผ่นพับ จดหมายข่าว วารสาร หรือรายงาน
กิจการ ค่าจ้างเหมาปรับปรุงและพัฒนาระบบเวปไซต์ของเทศบาล และค่าจ้าง
เหมาโฆษณาและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของ
เทศบาล ค่าจ้างเหมาจัดท าปูาย  ฯลฯ เป็นเงิน 80,000 บาท  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป
(00111) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์
ที ่5 หน้า 535 ข้อ 12 
 
2. เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการประชาชน
หรือจ้างเหมาบริการทั่วไปซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการ
ต่าง ๆ เช่น ค่าบริการก าจัดปลวก ค่าจ้างเหมาจัดท าตรายาง ค่าบ ารุงรักษา
โปรแกรมค่าจ้างเหมาจัดท าปูายประชาสัมพันธ์ท าเนียบบุคลากรเทศบาลต าบล
นาจะหลวย ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าซักฟอก ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าบริการ 
รับใช้  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดี ค่าเช่าทรัพย์สิน ฯลฯ เป็น
ต้น รวมถึง  ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย ฯลฯ เป็นเงิน 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)งานบริหารทั่วไป(00111) ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)ยุทธศาสตร์ที่ 5  หน้า 517 ข้อ 2(เปูาหมาย
ที ่2(2.1)) 
 
3. เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาสื่อสิ่งพิมพ์เพ่ือบริการประชาชน ได้แก่ ค่า
บอกรับวารสารต่าง ๆ หนังสือพิมพ์รายวัน หนังสือ หรือวารสารต่าง ๆ รวมทั้ง
ระเบียบและกฎหมายของทางราชการที่จ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน ฯลฯ เป็น
เงิน 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
(00110) งานบริหารทั่วไป(00111) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้า 536 ข้อ 13 
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4. เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาสูบส้วมหรือตักสิ่งปฏิกูลส านักงานเทศบาลและ
สถานที่หรืออาคารอ่ืน ๆ ที่เป็นของเทศบาลต าบลนาจะหลวยหรืออยู่ในความ
ดูแลของเทศบาลต าบลนาจะหลวย ฯลฯ เป็นเงิน 15,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป
(00111) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์
ที ่5 หน้า 517 ข้อ 2(เปูาหมายที่ 2(2.2)) 
 
5. เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการในการปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตส านักงาน
เทศบาลต าบลนาจะหลวย และท่ีเกี่ยวข้อง ฯลฯ เป็นเงิน 60,000 บาท ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป
(00111) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์
ที ่5 หน้า 518 ข้อ 2 (เปูาหมายที ่4) 
 
6.เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประกันภัยรถยนต์
ราชการ นข 2878 กค 6216 และรถจักรยานยนต์ คกธ 461 ฯลฯ เป็น
เงิน 5,500 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป
(00110) งานบริหารทั่วไป(00111) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-
2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้า 518 ข้อ 2 (เปูาหมายที่ 3) 
 
7.เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมาเข้าเล่ม/เย็บเล่ม ค่าเย็บ
หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ฯลฯ เป็นเงิน 23,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป(00111) ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์
ที ่5 หน้า 518 ข้อ 2 (เปูาหมายที ่5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



70 
 

เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
 

   
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 60,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
1.ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มาตรวจงาน นิเทศงานเยี่ยมชม
หรือศึกษาดูงาน และผู้มีส่วนร่วมหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับบุคคล
หรือ คณะบุคคล  โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มค่า
ของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการเลี้ยงรับรองรวมทั้ง
ค่าบริการด้วย และ ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรองการ
ต้อนรับบุคคล กลุ่มบุคคล หรือคณะบุคคล ที่มานิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยม
ชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือ 
คณะบุคคล ฯลฯ ตั้งไว้ไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้จริงในปีงบประมาณท่ีล่วงมา
โดยไม่รวม รายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงิน
ที่มีผู้อุทิศให้ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.4/ว 2381 ลง
วันที่ 28 กรกฎาคม 2548 จึงตั้งไว้ เป็นเงิน 30,000 บาท (รายได้จริงของ
เทศบาลต าบลนาจะหลวย ปี พ.ศ.2559 จ านวน 55,407,152.98 บาท ตั้งจ่ายได้
ไม่เกินร้อยละ 1 = 554,071.52) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป(00110)งานบริหารทั่วไป(00111) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้า 522 
2.ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมส าหรับผู้มาประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมและผู้มีส่วน
ร่วมหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเข้าร่วมประชุม ในการประชุมต่าง ๆ ในกิจการ
ของเทศบาล ได้แก่ 
- การประชุมสภาเทศบาล 
- การประชุมคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตาม
กฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือตามหนังสือสั่งการ  
- การประชุมระหว่างเทศบาลกับหน่วยงานราชการ เทศบาลกับหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ หรือเทศบาลกับภาคประชาชน 
-  การประชุมอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับกิจการเทศบาล ฯลฯ โดยจ่ายเป็น
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มต่าง ๆ ค่าเครื่องใช้ในการ  เลี้ยงรับรอง
และค่าบริการอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นเกี่ยวข้องกับการเลี้ยงรับรอง 
ในการประชุม ฯลฯ เป็นเงิน 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป(00111) ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้า 523  
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 400,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของส านักปลัดเทศบาล  
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป(00111)  

      

    
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทุกระดับ จ านวน 300,000 บาท 

      

  1.เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการจัดการเลือกตั้ง ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามท่ีคณะกรรมการเลือกตั้งก าหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทน
ต าแหน่งที่ว่าง และกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มี การเลือกตั้งใหม่ และ
กรณีอ่ืน ๆ) เช่น ค่าปูายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง เป็นเงิน 280,000 บาท ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหาร
ทั่วไป(00111) 
2.เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการเลือกตั้งทุกระดับ ในการประชาสัมพันธ์ การ
รณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และ
การมีส่วนร่วมทางการเมือง ในการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร และหรือการ
เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ฯลฯ เช่น ค่าปูายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่า
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง เป็น
เงิน 20,000 บาท  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0890.4/ว 3992 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2556 และหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0890.4/468 ลงวันที่ 17 มกราคม 2556 ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป
(00111) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์
ที ่5 หน้า 533 ข้อ 10 

      

    
โครงการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ                          
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที9่ 

จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที9่ เช่น ค่าปูาย
ประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่าย
อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องตามโครงการฯ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป(00111) ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ที่เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 12 ข้อ 2 
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โครงการจัดงานพระราชพิธีวันคล้ายวันสวรรคต                                     
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที9่ 

จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที9่ เช่น ค่าปูาย
ประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่าย
อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องตามโครงการฯ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป(00111) ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ที่เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 14 ข้อ 3 

      

    
โครงการจัดงานวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว                             
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร   รัชกาลที่10 

จ านวน 80,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร   รัชกาลที1่0 เช่น ค่าปูาย
ประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่าย
อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องตามโครงการฯ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป(00111) ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ที่เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 16 ข้อ 4 

      

    
โครงการจัดงานวันเทศบาล จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันเทศบาล เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีทาง
ศาสนา ค่ารับรอง ค่าของขวัญ ค่าของรางวัล ค่าปูายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม และค่าอาหาร รวมถึงค่าใช้จ่าย อ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้องตามโครงการ ฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหาร งาน
ทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป(00111) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-
2564)  ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้า 537 ข้อ 14 

      

    
โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ จ านวน 80,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ เช่น  
ค่าจัดท าโล่พ่อดีเด่นให้กับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นพ่อดีเด่น  
ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าปูายประชาสัมพันธ์ เงินรางวัลการแสดง  
ค่าจัดหาพลุ ค่าจัดหาเทียนเพ่ือจุดเทียนชัยถวายพระพร รวมถึง 
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องตามโครงการ ฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป(00111)ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 404 ข้อ 1 
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โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ จ านวน 70,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ เชน่  
ค่าจัดท าโล่แม่ดีเด่นให้กับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่น ค่าอาหาร  
ค่าเครื่องดื่ม ค่าปูายประชาสัมพันธ์ เงินรางวัลการแสดง ค่าจัดหาพลุ  
ค่าจัดหาเทียนเพ่ือจุดเทียนชัยถวายพระพร รวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  
ที่เก่ียวข้องตามโครงการ ฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป(00111)ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-
2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 405 ข้อ 2 

      

    
โครงการจัดท า ปรับปรุงและทบทวน เทศบัญญัติเพ่ือควบคุมการจัดระเบียบชุมชน
และสังคม(เทศบัญญัติอ่ืนที่ไม่ใช่เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดท า ปรับปรุงและทบทวน 
เทศบัญญัติเพ่ือควบคุมการจัดระเบียบชุมชนและสังคม(เทศบัญญัติอ่ืนที่ไม่ใช่ 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี) เช่น ค่าปูายประชาสัมพันธ์  
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าจัดท าเอกสาร  
รวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป(00111) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้า 568 ข้อ 1 

      

    
โครงการฝึกอบรม “เรียนรู้ประชาธิปไตยใส่ใจการเลือกตั้ง” จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรม “เรียนรู้ประชาธิปไตยใส่ใจ การ
เลือกตั้ง” เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าอาหาร รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง
ตามโครงการ ฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหาร งานทั่วไป
(00110) งานบริหารทั่วไป(00111) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-
2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้า 525 ข้อ 3 

      

    
จัดกิจกรรมตามโครงการอันเกี่ยวเนื่องในการปกปูองสถาบันส าคัญของชาติ 
โดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์ 

จ านวน 335,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและโครงการในการปกปูอง สถาบัน
ส าคัญของชาติ โดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นสถาบันของชาติอันเป็น
ศูนย์รวมแห่งความเป็นชาติและความสามัคคีของคนในชาติ โดยเทศบาลต าบลนา
จะหลวยจัดท าหรือสนับสนุนตามโครงการอันเกี่ยวเนื่องในการปกปูองสถาบัน
ส าคัญของชาติ  โดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์ และให้ประชาชนมีส่วน
ร่วม ซ่ึงจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าปูายประชาสัมพันธ์ ค่ายานพาหนะ ในการเข้า
ร่วมกิจกรรม ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ  และค่าใช้จ่าย
อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องตามโครงการ ฯ โดยถือปฏิบัติตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที ่มท 0310.4/ว 2128 ลงวันที่  31 กรกฎาคม 2557 ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป
(00111) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5  
หน้า 526 ข้อ 4 และตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ที่เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 70 ข้อ 1 
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จัดหาพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา จ านวน 2,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา   
พวงหรีด ฯลฯ เพ่ือใช้ในการเคารพ สักการะ บูชาบุคคลส าคัญ 
ในงานต่าง ๆ หรือมอบให้แก่บุคคลต่าง ๆ หรือวางอนุสาวรีย์ หรือ 
ศพผู้มีเกียรติตามแต่กรณีในนามส่วนราชการเป็นส่วนรวม ตามความเหมาะสม
กับสภาพปัจจุบัน มีความคล่องตัวในการปฏิบัติราชการ และประหยัด ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป
(00111) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)ยุทธศาสตร์
ที ่5 หน้า 516 ข้อ 2 (เปูาหมายที1่) 

      

    
โครงการฝึกอบรมกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเสริมสร้างธรรมาภิบาล                 
และจัดกิจกรรมอันเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
เสริมสร้างธรรมาภิบาล และจัดกิจกรรมอันเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี      
ธงชาติไทย เช่น ค่าปูายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องตามโครงการฯ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป
(00111) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ที่เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้า 18 ข้อ 1 

      

    
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเทศบาลและประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับ  
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 

จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเทศบาลและ
ประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เช่น  
ค่าปูายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องตามโครงการฯ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป(00111) ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ที่เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงฉบับที่1 ยุทธศาสตร์ที่ 5 
หน้า 22 ข้อ 4 
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ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 400,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ  
ทรัพย์สินต่างๆที่อยู่ในความรับผิดชอบของส านักปลัดเทศบาล  
เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น โต๊ะท างาน เก้าอ้ีท างาน  
รถยนต์ 4 ประตู กค 6216 รถจักรยานยนต์ คกธ 461                                
เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องเสียงรถยนต์  
รถโดยสาร  12 ที่นั่ง นข 2878 เครื่องปรับอากาศ  
เครื่องปั่นไฟ เครื่องโทรศัพท์ เครื่องโทรสาร เครื่องโปรเจกเตอร์  
เครื่องเสียง เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบเสียงตามสายของเทศบาล ระบบเสียงตาม
สายของชุมชนหรือหมู่บ้าน ฯลฯ รถดับเพลิง ป 9184 ป 9185 รถยนต์ อปพร.
บน 4793 รถบรรทุกน้ า ผ 2480  เติมน้ ายาดับเพลิง ถังดับเพลิง รถดับเพลิง
เอนกประสงค์(คันเล็ก รุ่น SUPER-V620) กล้องวงจรปิด(CCTV) ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป
(00111) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5  
หน้า 521 -522 ข้อ 7 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 400,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุส านักงานต่าง ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ในกิจการของ        
ส านักปลัดเทศบาล ซึ่งโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน  
ไม่ยืนนาน เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพเดิม  
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา   
ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เปฺก เข็มหมุด เทป พี ว ีซี แบบใส กระดาษ
คาร์บอน กระดาษไข น้ ายาลบกระดาษ ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟูม  แบบ
พิมพ์ สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ ตะแกรงวางเอกสาร ชอล์ก ผ้าส าลี  
แปรงลบกระดาน ขาตั้ง (กระดานด า) ตรายาง ซอง ธงชาติ สิ่งพิมพ์ ที่ได้จากการ
ซื้อหรือพิมพ์ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ ามัน ไข ขี้ผึ้ง ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่
ต้องช าระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป (00111 
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ในกิจการ
ของส านักปลัดเทศบาล  ซึ่งโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ  หรือไม่คงสภาพ
เดิม หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น แบตเตอรี่  ยางนอก  ยาง
ใน  สายไมล์  เพลา  ตลับลูกปืน  น้ ามันเบรก  หัวเทียน  ไขควง  นอตและ 
สกรู  กระจกมองหน้ารถยนต์ หม้อน้ ารถยนต์  กันชน  เบาะ ฟิล์มกรองแสง   
เข็มขัดนิรภัย แม่แรง  กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อค
เกียร ์ล็อคคลัช  กระจกโค้งมน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟ
ฉุกเฉิน  กรวยจราจร ฯลฯ หรือที่จ าเป็นต้องใช้ส าหรับรถยนต์ และ
รถจักรยานยนต์ที่ใช้ในส่วนราชการหรือท่ีอยู่ในความดูแลของส านัก
ปลัดเทศบาล ได้แก่ กค 6216 นข 2878 คกธ 461 ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้อง
ช าระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 

      

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 150,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ของ รถยนต์ 4 ประตู กค 6216 รถยนต์โดยสาร 12 ที่
นั่ง นข 2878 รถจักรยานยนต์ คกธ 461 เครื่องปั่นไฟและอ่ืน ๆ ฯลฯ เช่น น้ ามัน
ดีเซล น้ ามันเบนซิล น้ ามันเครื่อง น้ ามันจาระบี ฯลฯ เป็นต้น หรือวัสดุเชื้อเพลิง
และหล่อลื่นอื่น ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ในกิจการของส านัก
ปลัดเทศบาล เช่น น้ ามันก๊าด น้ ามันเตา แก๊สหุงต้ม ถ่าน ก๊าส ฯลฯตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหาร
ทั่วไป (00111) 

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ในกิจการของส านัก
ปลัดเทศบาล  ซึ่งโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ การใช้งาน 
ไม่ยืนนาน เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพ
เดิม หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น หัวพิมพ์ แถบพิมพ์ เครื่องอ่าน
และบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์ เมนบอร์ด เมาส์ ปริ้น
เตอร์ จอมอนิเตอร์ อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวเนื่องกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เมมโมรี่ชิป
(RAM) แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล แผ่นกรองแสง กระดาษ
ต่อเนื่อง สายเคเบิล แผ่นแปูนอักษรหรือแปูนพิมพ์ เครื่องกระจาย
สัญญาณ โปรแกรม แผ่นวงจรอีเลคทรอนิกส์ ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระ
พร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าติดตั้ง เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป(00111) 
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 700,000 บาท 

   
ค่าไฟฟูา จ านวน 500,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟูาของส านักงานเทศบาล ส านักทะเบียนและสถานที่หรือ
อาคารอ่ืน ๆ ที่เป็นของเทศบาลต าบลนาจะหลวยหรืออยู่ในความดูแลของ
เทศบาลต าบลนาจะหลวย รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระพร้อม
กัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี เป็นต้น ฯลฯ และเพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟูาค้างจ่าย และ
ค่าไฟฟูา สาธารณะส่วนที่เกินสิทธิ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0890.3/ว2271 ลง
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป (00111) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-
2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้า 523-524 

      

   
ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ าประปาที่ใช้ในส านักงานเทศบาล ส านักทะเบียนและสถานที่
หรืออาคารอ่ืน ๆ ที่เป็นของเทศบาลต าบลนาจะหลวยหรืออยู่ในความดูแลของ
เทศบาลต าบลนาจะหลวย รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระพร้อม
กัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี เป็นต้น ฯลฯ และเพ่ือจ่ายเป็นค่าประปาค้างจ่าย  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหาร
ทั่วไป (00111) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้า 523-524 

      

   
ค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อราชการ ได้แก่ ค่าโทรศัพท์พ้ืนฐานค่า
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระพร้อมกัน
เพ่ือให้ได้ใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบ ารุงรักษา
สาย ค่าภาษ ีฯลฯ หรือที่จ าเป็นต้องใช้ในกิจการของส านักงานเทศบาล ส านัก
ทะเบียน และสถานที่หรืออาคารอ่ืน ๆ ที่เป็นของเทศบาลต าบลนาจะหลวย หรือ
อยู่ในความดูแลของเทศบาลต าบลนาจะหลวย รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระ 
พร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี เป็นต้น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป (00111) ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้า 523-524 

      

   
ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ที่จ าเป็นต้องใช้ในกิจการของเทศบาลต าบลนาจะ
หลวยหรืออยู่ในความดูแลของเทศบาลต าบลนาจะหลวย เช่น ค่าไปรษณีย์ ค่า
ธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ใน
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) เป็น
ต้น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งาน
บริหารทั่วไป (00111) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์
ที ่5 หน้า 523-524 
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ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย การบริหารจัดการเพ่ือบริการด้านโทรคมนาคมหรือ
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ที่จ าเป็นต้องใช้ในกิจการของเทศบาลต าบลนา
จะหลวย ส านักทะเบียนและสถานที่หรืออาคารอื่นๆ ที่เป็นของเทศบาลต าบลนา
จะหลวย หรืออยู่ในความดูแลของเทศบาลต าบลนาจะหลวย เช่น ค่าโทรภาพ
(โทรสาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่าน
ดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตรวมถึงอินเทอร์เน็ต
การ์ด เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น ฯลฯ และให้
หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้ใช้บริการ ดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับการใช้บริการที่ต้องช าระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี เป็น
ต้น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งาน
บริหารทั่วไป (00111) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์
ที ่5 หน้า 538 ข้อ 15 

      

  
งบลงทุน รวม 49,000 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 49,000 บาท 

   
ครุภัณฑ์ส านักงาน       

    
โครงการจัดซื้อตู้เอนกประสงค์ จ านวน 10,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เอนกประสงค์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานเอกสาร
ส าหรับจัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับงานบริหารงานเทศบาล จ านวน  1 หลัง ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ที่เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงฉบับ
ที ่1 ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้า 40 ข้อ 2 
เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีรายละเอียดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่เป็น
ครุภัณฑ์ที่มีความจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานและบริการประชาชน เพ่ือประโยชน์
ของทางราชการ จึงจัดซื้อ/สืบราคาตามท้องตลาด จังหวัดอุบลราชธาน ีโดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1989 ลง
วันที่ 22 มิถุนายน 2552 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป (00111)  
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       

    
โครงการ : จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับส านักงาน จ านวน 22,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงานใช้ในงานการ
เจ้าหน้าที่ มีคุณลักษณะพื้นฐานตามรายละเอียด ดังนี้             
- มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU)ไม่น้อยกว่า 4 แกน
หลัก (4core) จ านวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ
ดีกว่า ดังนี้                                                              
1) ในกรณีที่มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 MB โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.8 GHz และมี
หน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อย
กว่า 8 แกน หรือ                                                  
2) ในกรณีมีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า  6 MB   ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.7GHz        
-มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ
ดีกว่า ดังนี้ 
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ าขนาด 
ไม่น้อยกว่า 1 GBหรือ  
2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการ
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ         
3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก
แบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลักในการ
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB       
- มีหน่วยความจ าหลัก(RAM) ชนิดDDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่าขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB จ านวน 1 หน่วย  
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย   
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย
(Network Interface)  แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า  
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง          
-มีแปูนพิมพ์และเมาส์      
-มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า600: 1 และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย พร้อมติดตั้งใช้งานได้ ส าหรับใช้ในงาน
ใช้ในงานการเจ้าหน้าที่ จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 22,000 บาท ราคาตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
(00110) งานบริหารทั่วไป (00111)ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-
2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้า 657 ข้อ 15 
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โครงการ : จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี ส าหรับ
ส านักงาน 

จ านวน 17,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ
ชนิด LED สี ส าหรับงานส านักงานใช้ในงานการเจ้าหน้าที่ มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ตามรายละเอียด ดังนี้ 
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printe , Copier,Scanner และ Fax  
ภายในเครื่องเดียวกัน          
- มีหน่วยความจ า(Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 192 MB  
- มีช่องเชื่อมต่อ(Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า  
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-
T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1ช่อง  
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที(PPM)  
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที(PPM) 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า และสี)ได้  
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi     
- มีถาดปูอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)   
- สามารถถ่ายเอกสารส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด า 
- สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า  99 ส าเนา  
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์  
- สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom  
โดยมีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น พร้อมติดตั้งใช้งาน
ได้ ส าหรับใช้ในงานใช้ในงานการเจ้าหน้าที่ จ านวน 1 เครื่อง เป็น
เงิน 17,000 บาท ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหาร
ทั่วไป (00111) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้า 661 ข้อ 16 
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งบเงินอุดหนุน รวม 70,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 70,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จ านวน 70,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอนาจะหลวยตามโครงการขอรับ
เงินอุดหนุนเนื่องในงานรัฐพิธีและวันส าคัญทางศาสนา เป็นเงิน 30,000 บาท  ต้ัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งาน
บริหารทั่วไป (00111) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์
ที ่5 หน้า 612 ข้อ 2 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอนาจะหลวยตามโครงการสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์ สร้างความสุขอย่างยั่งยืนในระบอบประชาธิปไตยและ
ปกปูองสถาบันอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นเงิน 10,000 บาท ต้ัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งาน
บริหารทั่วไป (00111) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์
ที ่5 หน้า 626 ข้อ 4 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอนาจะหลวยตามโครงการ
บริหารศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริเฉลิมพระเกียรติ เป็น
เงิน 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป (00111) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-
2564) ที่เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้า 81 ข้อ 1 
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 110,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 110,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมาเย็บเล่ม/เข้าเล่มส าหรับการ
จัดท า แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการด าเนินงาน การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นหรือแผนพัฒนาอื่นๆ โครงการกิจกรรม ที่เทศบาล
ด าเนินการ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เป็นต้นทั้งฉบับร่างและฉบับจริง ที่ได้
จัดท า หรือเอกสารอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานวางแผนสถิติและวิชาการ(00112)  

      

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

    
โครงการหลัก :ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นการจัดท าเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่าย การติดตามและประเมินผล 

จ านวน 80,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 
1.ค่าใช้จ่ายในการ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ในการ
จัดประชาคมท้องถิ่นระหว่างส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและภาค
ประชาชน เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เช่น ค่าปูาย
ประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าจัดท า
เอกสาร รวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ เป็นเงิน 55,000 บาท ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้า 552   
ข้อ 1 (โครงการย่อยที่1) และตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)  
ที่เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 71 ข้อ 2  
2.ค่าใช้จ่ายในการ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น แผนการด าเนินงาน ในการจัดท า ปรับปรุงหรือทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่นแผนการด าเนินงาน ฯลฯ ของอนุกรรมการ กรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาเทศบาล กรรมการพัฒนาเทศบาลและผู้มีส่วนร่วม เช่น ค่าปูาย
ประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าจัดท า
เอกสาร รวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ เป็นเงิน 15,000 บาท 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์
ที ่5 หน้า 554 ข้อ 1 (โครงการย่อยที่2) 
3.ค่าใช้จ่ายในการ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น เช่น ค่าปูายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร  
ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าจัดท าเอกสาร รวมถึง 
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ เป็นเงิน 10,000 บาท  
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์
ที ่5 หน้า 556  ข้อ 1 (โครงการย่อยที่3) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานวางแผนสถิติและวิชาการ(00112) 
 

      



83 
 

เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,339,340 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 1,139,340 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,139,340 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 661,080 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีให้แก่พนักงานเทศบาล
ต าแหน่ง เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย จ านวน 2 อัตราเป็น
เงิน 661,080 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน(00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน(00121) 

      

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 438,720 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนหรือค่าตอบแทนพิเศษ 
พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 3 อัตรา ดังนี้  
- ผู้ช่วยพนักงานดับเพลิง จ านวน 1 อัตรา เป็นเงิน 153,240 บาท 
- พนักงานดับเพลิง จ านวน 1 อัตรา เป็นเงิน 148,680 บาท 
- พนักงานวิทยุ จ านวน 1 อัตรา เป็นเงิน  136,800  บาท                         
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน(00120)  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน(00121) 

      

   
เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 39,540 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้างที่มีสิทธิได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพ 
ชั่วคราวตามสิทธิ จ านวน 3 อัตรา ดังนี้ 
- ผู้ช่วยพนักงานดับเพลิง จ านวน 1 อัตรา เป็นเงิน 6,180 บาท 
- พนักงานดับเพลิง จ านวน 1 อัตรา เป็นเงิน 10,740 บาท 
- พนักงานวิทยุ จ านวน 1 อัตรา เป็นเงิน  22,620  บาท  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน(00120)  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน(00121) 
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งบด าเนินงาน รวม 200,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

    
โครงการการรักษาความสงบเรียบร้อยในงานประเพณีประจ าปี 
ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการการรักษาความสงบเรียบร้อยในงานประเพณี
ประจ าปีของเทศบาลต าบลนาจะหลวย เช่น ค่าตอบแทนการสั่ง
ใช้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ฯลฯ ส าหรับ อปพร. และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการ
รักษาความสงบเรียบร้อยงานประเพณีลอยกระทงประจ าปี งานประเพณี
สงกรานต์ประจ าปี งานประเพณีบุญบั้งไฟประจ าปี ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน(00120) งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.
2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้า 581 ข้อ 12 

      

    
โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่  
 “7 วันอันตราย” 

จ านวน 80,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลส าคัญตามโครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ “7 วันอันตราย” เช่น ค่าปูายประชาสัมพันธ์ ค่าเบี้ย
เลี้ยง  อปพร. ค่าวัสดุอุปกรณ์ รวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องในการตั้งด่านเฝูา
ระวังและปูองกันภัยต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในพ้ืนที่ในช่วงเทศกาลปีใหม่ตาม
โครงการ ฯ  
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วน
ที่สุด ที ่มท 0804.5/ว1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน(00120)  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน(00121) 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้า 579 ข้อ 10 

      

    
โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์  
“7 วันอันตราย” 

จ านวน 80,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  ในช่วง
เทศกาลส าคัญตามโครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ “7 วันอันตราย” เช่น ค่าปูายประชาสัมพันธ์ค่าเบี้ยเลี้ยง อปพร. ค่า
วัสดุอุปกรณ์ รวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องในการตั้งด่านเฝูาระวังและปูองกัน
ภัยต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในพ้ืนที่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ตามโครงการ ฯ โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที ่มท 0804.5/ว
1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการ
รักษาความสงบภายใน(00120)  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน(00121) ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้า 580 ข้อ 11 
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โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
โลก เช่น ค่าปูายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
(00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน(00121) ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) และท่ีเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 หน้า 30 ข้อ 1 

      

 
งานเทศกิจ รวม 24,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 24,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 24,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 24,000 บาท 

      
  ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ต ารวจปฏิบัติหน้าที่เทศกิจ จ านวน 2 คน  

คนละ 1,000 บาทต่อเดือน จ านวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน(00120) งานเทศกิจ(00122) 

      

 
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 542,500 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 514,500 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 194,500 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 4,500 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประกันภัยรถยนต์ราชการ  บน 4793 ฯลฯ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 
(00120) งานปูองกันภัยฝุายพลเรือนและระงับอัคคีภัย(00123) 

      

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

    
โครงการจัดซื้อผ้าห่มต้านภัยหนาวส าหรับประชาชนทั่วไปที่ประสบภัยทุกกลุ่ม จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดซื้อผ้าห่มต้านภัยหนาวส าหรับประชาชน
ทั่วไปที่ประสบภัยทุกกล่ม เช่น ค่าปูายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่า
ผ้าห่ม รวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ตามโครงการ ฯ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน(00120) งานปูองกันภัยฝุาย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย(00123)ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-
2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3หน้า 408  ข้อ 1 

      

    
โครงการฝึกอบรม อปพร. เนื่องในวัน อปพร. ประจ าปี จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรม อปพร. เนื่องในวัน อปพร.
ประจ าปี 2561 ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย เช่น ค่าปูาย
ประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องตาม
โครงการ ฯตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
(00120) งานปูองกันภัยฝุายพลเรือนและระงับอัคคีภัย(00123)ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้า 590  ข้อ 19 
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โครงการฝึกอบรมการปูองกันและระงับอัคคีภัยในชุมชน จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมการปูองกันและระงับอัคคีภัยใน
ชุมชน เช่น ค่าปูายประชาสัมพันธ์ ค่ายานพาหนะในการเข้าร่วม
กิจกรรม ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องตาม
โครงการ ฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน การรักษาความสงบภายใน
(00120) งานปูองกันภัยฝุายพลเรือน และระงับอัคคีภัย(00123) ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้า 583  ข้อ 13 

      

    
โครงการส่งตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมการจัดพิธีชุมนุมเดินสวนสนาม 
เนื่องในวัน อปพร. 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมการจัดพิธีชุมนุม
เดินสวนสนามเนื่องในวัน อปพร.เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ค่าจ้างเหมารถยนต์ในการ
เข้าร่วมกิจกรรม ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆที่เก่ียวข้องตาม
โครงการ ฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
(00120) งานปูองกันภัยฝุายพลเรือนและระงับอัคคีภัย(00123) ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้า 594  ข้อ 22 

      

    
โครงการออกตรวจปูองกันและระงับอัคคีภัยตามพระราชบัญญัตินายตรวจ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการออกตรวจปูองกันและระงับอัคคีภัยตาม
พระราชบัญญัตินายตรวจ เช่น ค่าปูายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่า
เครื่องดื่ม รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องตามโครงการ ฯ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน(00120)งานปูองกนัภัยฝุาย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย(00123) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-
2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้า 597  ข้อ 25 
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ค่าวัสดุ รวม 320,000 บาท 

   
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ใน กิจการ
ของงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ซึ่งโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือ
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปร
สภาพ หรือไม่คงสภาพเดิม หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน  สายไมล์  เพลา  ตลับลูกปืน  น้ ามัน
เบรก  หัวเทียน  ไขควง  นอตและ สกรู  กระจกมองหน้ารถยนต์ หม้อน้ า
รถยนต์  กันชน  เบาะ  ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย  แม่แรง  กุญแจปาก
ตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัช  กระจกโค้งมน ล็อค
พวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ  สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ หรือที่
จ าเป็นต้องใช้ส าหรับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ที่ใช้ในส่วนราชการหรือท่ีอยู่ใน
ความรับผิดชอบของงานปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย ได้แก่ รถ ผ 2480 รถดับเพลิง ป 9184 ป 9185 รถยนต์ อปพร.
บน 4793 รถดับเพลิงเอนกประสงค์(คันเล็ก รุ่น SUPER-V620) ฯลฯ  รวมถึง
ค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้นตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน(00120)  
งานปูองกันภัยฝุายพลเรือนและระงับอัคคีภัย(00123) 

      

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 180,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของ รถดับเพลิง ป 9184 ป 9185
รถบรรทุกน้ า ผ 2480 รถยนต์ อปพร.บน 4793 รถดับเพลิงเอนกประสงค์(คัน
เล็ก รุ่น SUPER-V620) ฯลฯ เช่น น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิล น้ ามันเครื่อง น้ ามัน
จาระบี ฯลฯ เป็นต้น หรือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ใน
กิจการของงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น น้ ามันก๊าด น้ ามันเตา แก๊ส
หุงต้ม ถ่าน ก๊าส ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความ
สงบภายใน(00120) งานปูองกันภัยฝุายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
(00123) 
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วัสดุเครื่องแต่งกาย จ านวน 70,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุเครื่องแต่งกายต่าง ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ใน 
กิจการของงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ซึ่งโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือ
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป   แปร
สภาพ หรือไม่คงสภาพเดิม หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น เช่น รองเท้า ถุงมือดับเพลิง รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระพร้อมกัน เช่น ค่า
ขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น ฯลฯ เป็นเงิน 10,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตัดชุด อปพร. ครบชุด ส าหรับสมาชิกอาสาสมัครปูองกัน
ภัย ฝุายพลเรือน(อปพร.) สังกัดเทศบาลต าบลนาจะหลวย ที่ผ่านการ
คัดเลือก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน(00120)งานปูองกันภัยฝุายพลเรือนและระงับอัคคีภัย(00123) เป็น
เงิน 60,000 บาท ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)  ยุทธศาสตร์
ที ่6 หน้า 584  ข้อ 14 และตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ที่
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้า 73 ข้อ 14   
ข้อ 1  

      

   
วัสดุเครื่องดับเพลิง จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายวัสดุเครื่องดับเพลิง หรือเพ่ือจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุเครื่องดับเพลิงต่าง ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ในกิจการของ
งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมี
อายุการใช้งานไม่ยืนนาน เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือไม่คง
สภาพเดิม หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น หัวฉีดดับเพลิง สาย
ดับเพลิง ท่อดูดน้ า ข้อต่อ น้ ายาดับเพลิง เครื่องดับเพลิงหรือถังดับเพลิง
เคมี ตะกร้าหวายกรองผง ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระพร้อมกัน เช่น ค่า
ขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการ
รักษาความสงบภายใน(00120) งานปูองกันภัยฝุายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
(00123) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)  ยุทธศาสตร์
ที ่6 หน้า 570  ข้อ 2 

      

  
งบลงทุน รวม 28,000 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 28,000 บาท 

   
ครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ       

    
โครงการจัดซื้อเครื่องวิทยุประจ าที่ระบบ VHF/FM จ านวน 28,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องวิทยุประจ าที่ระบบ VHF/FM ขนาด 10 วัตต์
จ านวน 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
การรักษาความสงบภายใน(00120) งานปูองกันภัยฝุายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
(00123) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ที่เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลงฉบับที่1 ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้า 33 ข้อ 1   
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แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 775,740 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 708,840 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 708,840 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 483,840 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีให้แก่พนักงานเทศบาล 
ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม จ านวน 2 อัตรา ดังนี้  
- นักพัฒนาชุมชน จ านวน 1 อัตรา เป็นเงิน 282,840 บาท 
- เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน  จ านวน 1 อัตรา เป็นเงิน 201,000 บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห์(00230)  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์(00231) 

      

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 225,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนหรือค่าตอบแทนพิเศษ
พนักงานจ้างตามภารกิจที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 
งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ต าแหน่งผู้ช่วยพัฒนาชุมชน  
จ านวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานสังคม 
สงเคราะห์(00230) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์(00231) 

      

  
งบด าเนินงาน รวม 45,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 45,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

    
โครงการส ารวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลต าบลนาจะหลวย จ านวน 45,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ตามโครงการส ารวจและจัดเก็บ
ข้อมูลพ้ืนฐานของเทศบาลต าบลนาจะหลวย เพ่ือน าข้อมูลไปใช้ในการการจัดท า
แผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น ฯลฯ เช่น ค่าด าเนินงานการจัดเก็บ ค่า
ประมวลผลข้อมูล ค่าวิทยากร ค่าอาหาร  
ค่าเครื่องดื่ม ค่าปูายประชาสัมพันธ์ ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งตีพิมพ์ 
ค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  
ที่เก่ียวข้องตามโครงการ ฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0810.2/ว4413 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2556 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.2/ว 0703 ลง
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานสังคม
สงเคราะห์(00230)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์(00231)  ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้า 560  ข้อ 1 
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งบลงทุน รวม 21,900 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 21,900 บาท 

   
ครุภัณฑ์ส านักงาน       

    
โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จ านวน 9,900 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ส าหรับจัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับงาน
ธุรการ ของงานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบงาน
เอกสาร   คุณลักษณะเป็นตู้เก็บเอกสาร ขนาด 20 ช่อง  จ านวน  3 หลัง              
หลังละ 3,300 บาท 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ที่เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงฉบับที่1
ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้า 45 ข้อ 1  เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีรายละเอียดในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์แต่เป็นครุภัณฑ์ที่มีความจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานและ
บริการประชาชนเพื่อประโยชน์ของทางราชการ จึงจัดซื้อ/สืบราคาตามท้องตลาด
จังหวัดอุบลราชธานี โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห์(00230) งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์(00231) 

      

   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       

    
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดLEDสีแบบNetwork จ านวน 12,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดLEDสีแบบNetwork มี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600dpi  
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที(PPM)  
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที(PPM)   
- มีหน่วยความจ า(Memory)ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB      
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติ         
- มีช่องเชื่อมต่อ(Interface) แบบ Parallel หรือ แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง                         
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-
T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1ช่อง  
- สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Customโดยมีถาดใส่กระดาษได้
รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น พร้อมติดตั้งใช้งานได้           ส าหรับใช้ในงาน
พัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม จ านวน 1 เครื่อง  เป็น
เงิน 12,000 บาท จ านวน 1 เครื่อง ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม     
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ที่เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง  
ฉบับที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้า 88 ข้อ 1 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎใน
แผนงานสังคมสงเคราะห์(00230)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
(00231)  
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 100,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 100,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

    
โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุเช่น ค่าปูาย
ประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องตาม
โครงการ ฯตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห์
(00230) งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์(00232)ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3  
หน้า 442  ข้อ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



92 
 

เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 97,500 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 67,500 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 67,500 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

    
โครงการจัดท าแผนชุมชน จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดท าแผนชุมชนและกิจกรรม
สนับสนุน การจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน การพัฒนาผู้น าชุมชน สร้าง
เครือข่ายองค์กรชุมชน และสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชน แบบบูรณา
การ ตามโครงการจัดท าแผนชุมชน เช่น ค่าปูายประชาสัมพันธ์ การจัดเวที
ประชาคมแผนชุมชน ค่าปูายประชาสัมพันธ์การจัดประชุมคณะกรรมการจัดท า
แผนชุมชน ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง
ตามโครงการ ฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0891.4/
ว 856 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
(00252) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์
ที ่5 หน้า 561  ข้อ 2 

      

    
โครงการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด จ านวน 47,500 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามโครงการ
บ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด เช่น ค่าปูาย
ประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องตามโครงการ ฯ ฯลฯ  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0810.3/ว1102 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ต้ัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน(00252) ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้า 574  ข้อ 5 

      

  
งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จ านวน 30,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์อ านวยการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดอุบลราชธานี ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพ่ือการปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด เป็นเงิน 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎใน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน(00252) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์
ที ่6 หน้า 628 ข้อ 1 และท่ีเพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลงถึงฉบับที่ 1 หน้า 82 ข้อ 1 
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แผนงานการเกษตร 

 
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 180,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 50,000 บาท 

   
ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท 

   
วัสดุการเกษตร จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุการเกษตร ต่าง ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ในกิจการ ของ
เทศบาลต าบลนาจะหลวย ซึ่งโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือ ไม่คงสภาพ
เดิม  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น สารเคมีปูองกันและก าจัด
ศัตรูพืชและสัตว์ พันธุ์พืช เมล็ดพันธุ์พืช ปุย พันธุ์สัตว์ปีกและพันธุ์สัตว์น้ า อาหาร
สัตว์ น้ าเชื้อพันธุ์สัตว์ วัสดุเพาะช า อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์
พืช เช่น ใบมีด เชือก ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก หน้ากากปูองกันแก๊สพิษ สปริง
เกลอร์ (Sprinkler) จอบหมุน จานพรวน ผานไถกระทะ เครื่องหยอดหรือหว่าน
เมล็ดพันธุ์ เครื่องท าความสะอาดเมล็ดพันธุ์เครื่องกระเทาะเมล็ดพืช คราดถ่ี
พรวนดินระหว่างแถว ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระพร้อมกัน เช่น ค่า
ขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงาน
การเกษตร(00320)  งานส่งเสริมการเกษตร(00321)  

      

  
งบลงทุน รวม 130,000 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 130,000 บาท 

   
ครุภัณฑ์การเกษตร       

    
โครงการจัดซื้อเครื่องสับย่อยกิ่งไม้ พร้อมอุปกรณ์ลับมีด จ านวน 130,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสับย่อยก่ิงไม้ พร้อมอุปกรณ์ลับ
มีด จ านวน 1 เครื่อง คุณลักษณะ ดังนี้ 
1.มีมอเตอร์ไฟฟูาขนาด 10 แรง 
2.สามารถย่อยกิ่งไม้สดและแห้งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 100.00 มิลลิเมตร 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ที่เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงฉบับที่1
ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้า 44 ข้อ 1 
เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีรายละเอียดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์แต่เป็น
ครุภัณฑ์ที่มีความจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานและบริการประชาชนเพื่อประโยชน์
ของทางราชการ จึงจัดซื้อ/สืบราคาตามท้องตลาดจังหวัดอุบลราชธานี โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1989 ลง
วันที่ 22 มิถุนายน 2552 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไปของกองคลัง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
อ าเภอ นาจะหลวย   จังหวัดอุบลราชธานี 
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แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 งานบริหารงานคลัง รวม 2,226,480 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 1,644,480 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,644,480 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 916,680 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีให้แก่พนักงานเทศบาล  
ที่ปฏิบัติงานของกองคลัง จ านวน 3 อัตรา ดังนี้                                           
- ผู้อ านวยการกองคลัง   จ านวน 1 อัตรา เป็นเงิน 363,360 บาท 
- เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จ านวน 1 อัตรา เป็นเงิน 297,360 บาท     
- นักวิชาการพัสดุ จ านวน 1 อัตรา เป็นเงิน 255,960 บาท      
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110)  
งานบริหารงานคลัง (00113) 

      

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของพนักงานเทศบาลที่ควรได้รับตามที่ระเบียบ
ก าหนด ต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง  จ านวน 1 อัตรา อัตรา
ละ 3,500 บาท จ านวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารงานคลัง (00113) 

      

   
ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 246,960 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจ าและจ่ายเป็นเงินปรับปรุงค่าจ้างประจ าปีให้แก่  
ลูกจ้างประจ าที่ปฏิบัติงานของกองคลัง ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ  
จ านวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป  (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) 

      

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 402,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนหรือค่าตอบแทนพิเศษ 
พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปที่ปฏิบัติงานของกองคลัง ดังนี้      
1.ค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนหรือค่าตอบแทนพิเศษ 
พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  
จ านวน 2 อัตรา เป็นเงิน 294,000 บาท      
2.ค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนหรือค่าตอบแทนพิเศษ 
พนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่งคนงานทั่วไป จ านวน 1 อัตรา    
เป็นเงิน 108,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน         
บริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) 
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เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 36,840 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้างของกองคลังที่มีสิทธิได้รับเงินเพ่ิมการ
ครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ 
1. เงินเพ่ิมต่างๆ/เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว ของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จ านวน 2 อัตรา เป็น
เงิน 24,840 บาท  
2. เงินเพ่ิมต่างๆ/เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว ของพนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่ง
คนงานทั่วไป จ านวน 1 อัตรา เป็นเงิน 12,000 บาท  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110)   งานบริหารงาน
คลัง(00113) 

      

  
งบด าเนินงาน รวม 582,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 71,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
เทศบาล เช่น  ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง  ตรวจการจ้าง และควบคุม
งานก่อสร้าง  ค่าตอบแทนผู้แทนชุมชนที่ได้รับการแต่งตั้งจากเทศบาลให้ร่วม
เป็น  คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบพัสดุ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารงานคลัง (00113) 

      

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ของกอง
คลัง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งาน
บริหารงานคลัง(00113) 

      

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 36,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลของกองคลัง ที่มีสิทธิได้รับตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยและระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110)งานบริหารงานคลัง(00113) 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 291,500 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 71,500 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้   
1.ค่าใช้จ่ายในการประกันภัยรถจักรยานยนต์ คกษ 858 เป็นเงิน 1,500 บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110)              
งานบริหารงานคลัง(00113)   
 
2.ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 
เป็นเงิน 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงาน    
ทั่วไป(00110) งานบริหารงานคลัง(00113) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-
2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้า 542  ข้อ 17 
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3.ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษี  
เป็นเงิน 20,000 บาท                            
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110)  
งานบริหารงานคลัง(00113) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้า 541  ข้อ 16 (โครงการย่อยที่3) 
 
4.เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสาร เพ่ิมประสิทธิภาพการ
โฆษณาและเผยแพร่โครงการ/กิจกรรม ทางวิทยุกระจายเสียง หรือสิ่งพิมพ์
ต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างเหมาจัดท าปูายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าจัดท าเอกสาร  
แผ่นพับ ค่าจ้างเหมาจัดท าปูายชั่วคราวโครงการของงานโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ฯลฯ  เป็นเงิน 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง(00113) 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 150,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของกองคลัง ในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร  เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก  ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน      
บริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารงานคลัง(00113) 

      

    
โครงการหลัก: การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายเพ่ือจัดกิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ดังนี้ 
1.ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเสียภาษี
ทุกประเภทให้กับผู้ประกอบการ เช่น ค่าปูายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าจัดท าเอกสารรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ฯลฯ  เป็นเงิน 30,000 บาท ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-
2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้า 539  ข้อ 16 (โครงการย่อยที่1) 
2.ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีของ
เทศบาล เช่น ค่าปูายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม  ค่าพิมพ์
เอกสาร ค่าจัดท าเอกสาร รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง เป็น
เงิน 20,000 บาท ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์
ที ่5 หน้า 540  ข้อ 16 (โครงการย่อยที่2) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารงานคลัง(00113) 

      

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ทรัพย์สินต่างๆที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของกองคลัง เพ่ือซ่อมแซมและบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี เครื่องโทรศัพท์ เครื่องโทรสาร เครื่องปรับอากาศ  ตู้เย็น เ
ครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ รถจักรยานยนต์ คกษ 858 ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารงานคลัง(00113) 
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ค่าวัสดุ รวม 219,500 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 70,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุส านักงานต่าง ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ในกิจการของกองคลัง  ซ่ึง
โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน เมื่อใช้แล้วย่อม
สิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพเดิม  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้
บรรทัด ยางลบ คลิป เปฺก เข็มหมุด เทป พี วี ซี แบบใส กระดาษคาร์บอน กระดาษ
ไข น้ ายาลบกระดาษ ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟูม  แบบพิมพ์ สมุดบัญชีสมุดประวัติ
ข้าราชการ ตะแกรงวางเอกสาร ชอล์ก ผ้าส าลี แปรงลบกระดานขาตั้ง (กระดาน
ด า) ตรายาง ซอง ธงชาต ิสิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือพิมพ์  ของใช้ในการบรรจุหีบ
ห่อ น้ ามัน ไข ขี้ผึ้ง ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษ ีค่าติดตั้ง เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
(00110) งานบริหารงานคลัง (00113) 

      

   
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ในกิจการของ
เทศบาลต าบลนาจะหลวย  ซึ่งโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้
งาน ไม่ยืนนาน เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพ
เดิม หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง ผ้าปู
โต๊ะ ถ้วย ชาม ช้อน ส้อม แก้วน้ า จานรอง น้ ายาล้างห้องน้ า น้ ายาล้างจาน  มุ้ง    
ผ้าปูที่นอน   ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม กระจกเงา น้ าจืดที่ซื้อจาก
เอกชน ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี  
ค่าติดตั้ง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110)   
งานบริหารงานคลัง(00113) 

      

   
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 3,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ใน กิจการ
ของกองคลัง  ซึ่งโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน  
ไม่ยืนนาน เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพเดิม     
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สาย
ไมล์  เพลา  ตลับลูกปืน  น้ ามันเบรก  หัวเทียน  ไขควง  นอตและสกรู  กระจกมอง
หน้ารถยนต์ หม้อน้ ารถยนต์  กันชน  เบาะ  ฟิล์มกรองแสง   เข็มขัดนิรภัย   
แม่แรง  กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัช กระจกโค้ง
มน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน       
กรวยจราจร ฯลฯ หรือที่จ าเป็นต้องใช้ส าหรับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์  
ที่ใช้ในส่วนราชการหรือท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของกองคลัง 
ได้แก่ รถจักรยานยนต์ คกษ 858 ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระพร้อม
กัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง(00113) 
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 6,500 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของ
รถจักรยานยนต์ คกษ 858 เช่น น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิล น้ ามันเครื่อง น้ ามัน
จาระบี ฯลฯ เป็นต้น หรือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น อ่ืน ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ในกิจการ
ของกองคลัง เช่น น้ ามันก๊าด น้ ามันเตา แก๊สหุงต้ม ถ่าน ก๊าส ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารงานคลัง(00113) 

      

   
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่าง ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ในกิจการของ
กองคลัง  ซึ่งโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน เมื่อ
ใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพเดิม    หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น กระดาษเขียน โปสเตอร์  พู่กันและสี  ฟิล์ม เมมโมรี่
การ์ด ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ  (ภาพยนตร์ วีดีโอเทป แผ่นซีดี) รูปสี
หรือขาวด าที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ภาพถ่ายจากดาวเทียม ขากล้อง ขาตั้งเขียน
ภาพ กล่องและระวิงใส่ฟิล์มภาพยนตร์ 
เครื่องกรอเทป เลนส์ซูม กระเปาใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระ
พร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าติดตั้ง เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) 

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 80,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ในกิจการ  ของกอง
คลัง  ซึ่งโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน ไม่ยืนนาน เมื่อใช้
แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพเดิม    หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น เช่น หัวพิมพ์ แถบพิมพ์  เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล ตลับผง
หมึกส าหรับเครื่องพิมพ์ เมนบอร์ด เมาส์ ปริ้นเตอร์ จอมอนิเตอร์ อุปกรณ์ท่ี
เกี่ยวเนื่องกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เมมโมรี่ชิป(RAM) แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทป
บันทึกข้อมูล แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล แผ่นแปูนอักษรหรือ
แปูนพิมพ์ เครื่องกระจายสัญญาณ โปรแกรม แผ่นวงจรอีเลคทรอนิกส์ ฯลฯ รวมถึง
ค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารงานคลัง(00113) 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไปของกองการศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
อ าเภอ นาจะหลวย   จังหวัดอุบลราชธานี 
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แผนงานการศึกษา 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,274,420 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 1,938,420 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,938,420 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 1,377,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีให้แก่พนักงานเทศบาล 
ที่ปฏิบัติงานของกองการศึกษา จ านวน 4 อัตรา ดังนี้  
- ผู้อ านวยการกองการศึกษา จ านวน 1 อัตรา เป็นเงิน 417,240 บาท 
- นักวิชาการศึกษา จ านวน 1 อัตรา เป็นเงิน 376,680 บาท 
- นักสันทนาการ จ านวน 1 อัตรา เป็นเงิน 324,000 บาท 
- เจ้าพนักงานธุรการ จ านวน 1 อัตรา เป็นเงิน 259,080 บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานการศึกษา(00210)  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา(00211) 

      

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของพนักงานเทศบาลที่ควรได้รับ  ตามท่ีระเบียบ
ก าหนด ต าแหน่งผู้อ านวยการกองการศึกษา จ านวน 1 อัตรา   อัตรา
ละ 3,500 บาท จ านวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน  แผนงาน
การศึกษา(00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา(00211) 

      

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 463,320 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนหรือค่าตอบแทนพิเศษ  
พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปที่ปฏิบัติงาน 
ของกองการศึกษา ดังนี้  
1.ค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนหรือค่าตอบแทนพิเศษ 
พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เยาวชน จ านวน 1 อัตรา  
เป็นเงิน 139,320 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฎในแผนงานการศึกษา
(00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา(00211) 
2.ค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนหรือค่าตอบแทนพิเศษ 
พนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่งคนงานทั่วไป จ านวน 3 อัตรา   
เป็นเงิน 324,000 บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานการศึกษา(00210)  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา(00211) 
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เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 56,100 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้างของกองการศึกษา 
ที่มีสิทธิได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวตามสิทธิ ดังนี้ 
1. เงินเพ่ิมต่างๆ/เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว พนักงานจ้างตามภารกิจ  
ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เยาวชน  จ านวน 1 อัตรา เป็นเงิน 20,100 บาท    
2. เงินเพ่ิมต่างๆ/เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว พนักงานจ้างทั่วไป  
ต าแหน่งคนงานทั่วไป จ านวน 3 อัตรา เป็นเงิน 36,000 บาท  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานการศึกษา(00210)  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา(00211) 

      

  
งบด าเนินงาน รวม 336,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 41,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ 
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตามภารกิจและ 
พนักงานจ้างทั่วไป ของกองการศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ 
ในแผนงานการศึกษา(00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา(00211) 

      

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 36,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลของกองการศึกษาที่มีสิทธิได้รับ  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้องตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฎในแผนงานการศึกษา(00210)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
(00211) 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 190,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 165,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของกองการศึกษา 
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ  
ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียม
ในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานการศึกษา(00210)  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา(00211) 

      

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 25,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ทรัพย์สินต่าง ๆ ที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของกองการศึกษา เพ่ือซ่อมแซมและบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น โต๊ะท างาน เก้าอ้ีท างาน 
เครื่องโทรศัพท์ เครื่องปรับอากาศ ทีวี ตู้เย็น  เครื่องคอมพิวเตอร์  
เครื่องปริ้นเตอร์ ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานการศึกษา
(00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา(00211) 
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ค่าวัสดุ รวม 105,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุส านักงานต่าง ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ในกิจการ ของ 
กองการศึกษา  ซึ่งโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน  
ไม่ยืนนาน เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพเดิม หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้
บรรทัด ยางลบ คลิป เปฺก เข็มหมุด เทป พี วี ซี แบบใส กระดาษคาร์บอน กระดาษ
ไข น้ ายาลบกระดาษ ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟูม แบบพิมพ์ สมุดบัญชี สมุดประวัติ
ข้าราชการ ตะแกรงวางเอกสาร ชอล์ก ผ้าส าลี แปรงลบกระดาน ขาตั้ง (กระดาน
ด า) ตรายาง ซอง ธงชาต ิสิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุ 
หีบห่อ น้ ามัน ไข ขี้ผึ้ง ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง  
ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศึกษา
(00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา(00211) 

      

   
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่าง ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ในกิจการ ของ
กองการศึกษา  ซึ่งโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน ไม่ยืน
นาน เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพเดิม  หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น กระดาษเขียน โปสเตอร์  พู่กันและ
สี  ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ
(ภาพยนตร์ วีดีโอเทป แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวด าที่ได้จากการล้าง อัด ขยายภาพถ่าย
จากดาวเทียม ขากล้อง ขาตั้งเขียนภาพ กล่องและระวิงใส่ฟิล์มภาพยนตร์เครื่องกรอ
เทป เลนส์ซูม กระเปาใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระพร้อม
กัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎใน
แผนงานการศึกษา(00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา(00211) 

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ในกิจการของกอง
การศึกษา  ซึ่งโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน ไม่ยืน
นาน เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพเดิม  หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น หัวพิมพ์  แถบพิมพ์ เครื่องอ่านและบันทึก
ข้อมูล ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์ เมนบอร์ด เมาส์ ปริ้น
เตอร์ จอมอนิเตอร์ อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวเนื่องกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เมมโมรี่ชิป
(RAM) แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล แผ่นกรองแสงกระดาษ
ต่อเนื่อง สายเคเบิล แผ่นแปูนอักษรหรือแปูนพิมพ์ เครื่องกระจาย
สัญญาณ โปรแกรม แผ่นวงจรอีเลกทรอนิกส์ ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระ
พร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าติดตั้ง เป็นต้น ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎใน
แผนงานการศึกษา(00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา(00211) 
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 9,677,930 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 2,536,800 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,536,800 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 1,757,160 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีให้กับครู/ครูผู้ดูแล
เด็ก  ต าแหน่ง ดังนี้  
- คร ู(ค.ศ.1) จ านวน 4 อัตรา เป็นเงิน 1,081,800 บาท 
- ครูผู้ดูแลเด็ก (ครูผู้ช่วย) จ านวน 3 อัตรา เป็นเงิน 675,360 บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานการศึกษา(00210) งานระดับก่อน
วัยเรียนและประถมศึกษา(00212) 

      

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 671,640 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนหรือค่าตอบแทนพิเศษ        
ให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจต าแหน่งผู้ดูแลเด็ก/ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก                      
(ผู้มีทักษะ)  จ านวน 4 อัตรา เป็นเงิน 451,200 บาท และพนักงานจ้าง
ทั่วไป ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ไม่ก าหนดคุณวุฒิ) จ านวน 1 อัตรา เป็น
เงิน 108,000 บาท ตามท่ีได้รับจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 559,200 บาท โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0809.4/ว 1326 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560  และ
ในกรณีพนักงานจ้างตามภารกิจ ได้รับการเลื่อนค่าตอบแทนตามมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้นสังกัด  ตั้งงบประมาณจากเงินรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมทบเพ่ิม
ในส่วนที่สูงกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธกีารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น   พ.ศ.2541 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม จึงตั้งจ่ายสมทบจากเงินรายได้           
เป็นเงิน 112,440 บาท  ปรากฎในแผนงานการศึกษา(00210)  งานระดับ          
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา(00212) 

      

   
เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 108,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่าง ๆ ให้กับพนักงานจ้างที่มีสิทธิได้รับเงินเพ่ิมค่าครองชีพ
ชั่วคราว ส าหรับพนักงานจ้างตามภารกิจต าแหน่งผู้ดูแลเด็ก/ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก    
(ผู้มีทักษะ) จ านวน 4 อัตรา เป็นเงิน 96,000 บาท และพนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่ง
ผู้ดูแลเด็ก (ไม่ก าหนดคุณวุฒิ) จ านวน 1 อัตรา เป็นเงิน 12,000 บาท ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานการศึกษา(00210) งานระดับ ก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา(00212) 
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งบด าเนินงาน รวม 3,541,130 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 44,000 บาท 

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 44,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับครู(ค.ศ.1) ครูผู้ดูแลเด็ก(ครูผู้ช่วย) ที่มี
สิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและระเบียบของทางราชการที่
เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานการศึกษา(00210) งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา(00212) 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 1,386,500 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

    
โครงการจัดงานวันเด็ก จ านวน 122,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันเด็ก เช่น  
ค่าปูายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม  
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด ค่าของขวัญ เงินรางวัล รวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  
ที่เก่ียวข้องตามโครงการ ฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎใน 
แผนงานการศึกษา(00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและ 
ประถมศึกษา(00212) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 417  ข้อ 5 

      

    
โครงการจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลนาจะหลวย จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าจัดท าเอกสาร  
รวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องตามโครงการฯ ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานการศึกษา(00210)  
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา(00212) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.
2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 424  ข้อ 12 

      

    
โครงการประชุมทางวิชาการสานสัมพันธ์ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนปฐมวัย จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประชุมทางวิชาการสานสัมพันธ์ 
คร ูผู้ปกครอง และนักเรียนปฐมวัย เช่น ค่าปูายประชาสัมพันธ์  
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องตาม
โครงการฯ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานการศึกษา(00210) งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา(00212) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-
2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 421  ข้อ 9 
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จ านวน 1,234,500 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
1. ค่าพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนา ครู (ค.ศ.1) ครูผู้ดูแลเด็ก(ครูผู้ช่วย) ผู้ช่วยครู
ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ) พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปต าแหน่งผู้ดูแล
เด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย  
จ านวน 12 อัตรา อัตราละ 2,000 บาท เป็นเงิน 24,000 บาท และเทศบาล ต าบล
นาจะหลวยพิจารณาสมทบเพ่ิมตามความจ าเป็น เป็นเงิน 6,000 บาท รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานการศึกษา
(00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา(00212) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 413 ข้อ 3(โครงการย่อยที่1) 
 
2. ค่าอาหารกลางวัน  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาอาหารกลางวัน โดยจัดสรรส าหรับเด็กเล็ก
อายุ 2-5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลนาจะหลวย และศูนย์อบรมเด็ก
ก่อนเกณฑ์ในวัดศรีพรหม จ านวน 175 คน อัตรามื้อละ 20 บาท ต่อ
คน จ านวน 245 วัน และเทศบาลต าบลนาจะหลวย ประมาณการตั้งสมทบส าหรับ
เด็กเล็กท่ีเข้าเรียนระหว่างปีงบประมาณ จึงตั้งไว้เป็นเงิน 906,500 บาท ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 3301 ลง
วันที่ 14 มิถุนายน 2560 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานการศึกษา
(00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา(00212)ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี(พ.ศ.2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 414 (โครงการย่อยท่ี2) 
ค าชี้แจง : วิธีการ ขั้นตอนในการเบิกหักผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ในนาม
ของสถานศึกษา(ศูนย์เด็กเล็กและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในเขตเทศบาลต าบลนา
จะหลวย) ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0893.2/
ว 1918 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 
 
3. ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน(รายหัว)ส าหรับเด็กเล็ก   
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลนาจะหลวยและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์  
ในวัดศรีพรหม จ านวน 175 คน รายหัวละ 1,700 บาท จึงตั้งไว้    
เป็นเงิน 297,500 บาท ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนที่สุด   ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560   
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานการศึกษา(00210)  
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา(00212) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 418 ข้อ 6 
ค าชี้แจง :  
- การด าเนินการ สามารถก าหนดรายการเป็นค่าสื่อการเรียนการสอน ค่าวัสดุ
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การศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่มท 0893.2/ว801 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2551 โดยค านึงถึง
สัดส่วนที่เหมาะสมและกับบริบทของแต่ละศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (กรณีก าหนดรายการ
เป็นสื่อการเรียนการสอน หรือ วัสดุการศึกษา ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0893.2/ว801 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2551)  
- วิธีการ ขั้นตอนในการเบิกหักผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของ
สถานศึกษา(ศูนย์เด็กเล็กและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในเขตเทศบาลต าบล       
นาจะหลวย) ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด  
ที ่มท 0893.2/ว 1918 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 

        
 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 2,110,630 บาท 

   
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวส าหรับ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลนาจะหลวย ที่จ าเป็นต้องใช้ในกิจการของ 
กองการศึกษา  ซึ่งโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน   
ไม่ยืนนาน เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพเดิมหรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น ถาดหลุม  ช้อน ส้อม ถ้วย ชามแปรง  
ไม้กวาด เข่ง ผ้าปูโต๊ะ  แก้วน้ า จานรอง น้ ายาล้างห้องน้ า  น้ ายาล้างจาน  มุ้ง  
ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม กระจกเงา น้ าจืดที่ซื้อจาก
เอกชน ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี  
ค่าติดตั้ง เป็นต้น  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานการศึกษา(00210)  
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา(00212)  

      

   
ค่าอาหารเสริม (นม) จ านวน 2,025,630 บาท 

      

  1. เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)โรงเรียนนาจะหลวย (กรป.กลาง
อุปถัมถ์) จ านวน 793 คน คนละ 7.37 บาท จ านวน 260 วัน และเทศบาลต าบลนา
จะหลวย ประมาณการตั้งสมทบส าหรับเด็กนักเรียนที่เข้าเรียนระหว่าง
ปีงบประมาณ  จึงตั้งไว้เป็นเงิน 1,672,840  บาท  
2. เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) โดยจัดสรรส าหรับเด็กเล็กอายุ 2-5 ปี ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลนาจะหลวย และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ ในวัดศรี
พรหม จ านวน 175 คน คนละ 7.37 บาท จ านวน 260 วัน  และเทศบาลต าบลนา
จะหลวย ประมาณการตั้งสมทบส าหรับเด็กเล็กที่เข้าเรียนระหว่างปีงบประมาณ จึง
ตั้งไว้เป็นเงิน 352,790 บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงาน
การศึกษา(00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา(00212) ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 415  ข้อ 4 
ค าชี้แจง : ทั้งนี้จะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที ่มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 
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วัสดุการเกษตร จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุการเกษตร ต่าง ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ในการจัดปรับปรุง
สวนหย่อม สวนสุขภาพ หน้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลนาจะ
หลวย และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดศรีพรหม และท่ีจ าเป็นต้องใช้ในกิจการ
ของกองการศึกษา ฯลฯ  ซึ่งเป็นวัสดุการเกษตรโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือ
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป  แปร
สภาพ หรือไม่คงสภาพเดิม  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น สารเคมี
ปูองกันและก าจัดศัตรูพืชและสัตว์ พันธุ์พืช เมล็ดพันธุ์พืช ปุย พันธุ์สัตว์ปีกและพันธุ์
สัตว์น้ า อาหารสัตว์ น้ าเชื้อพันธุ์สัตว ์วัสดุเพาะช า อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์
พืช เช่น ใบมีด เชือก ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก หน้ากากปูองกันแก๊สพิษ สปริง
เกลอร์ (Sprinkler) จอบหมุน จานพรวน ผานไถกระทะ เครื่องหยอดหรือหว่าน
เมล็ดพันธุ์ เครื่องท าความสะอาดเมล็ดพันธุ์ เครื่องกระเทาะเมล็ดพืช คราดถ่ีพรวน
ดินระหว่างแถว ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระพร้อมกัน เช่น  ค่าขนส่ง ค่า
ภาษ ีค่าติดตัง้ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานการศึกษา
(00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา(00212) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
สี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 420  ข้อ 8 

      

   
วัสดุการศึกษา จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสมุดประจ าตัวเด็กนักเรียน ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดศรีพรหม  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฎในแผนงานการศึกษา(00210)  
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา(00212) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.
2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 425  ข้อ 13 
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งบลงทุน รวม 108,000 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 108,000 บาท 

   
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว       

    
โครงการ : จัดซื้อเครื่องกรองน้ า จ านวน 18,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องกรองน้ า จ านวน 3 เครื่อง เครื่องละ 6,000 บาท เป็น
เงิน 18,000 บาท รายละเอียด ดังนี้ 
-มีไส้กรองน้ าเซรามิก กรองสิ่งมีชีวิตและเชื้อโรคที่ปนเปื้อนมากับน้ า
เช่น แบคทีเรีย สนิมเหล็ก และสารแขวนลอยต่างๆ ความยาว 
ไม่น้อยกว่า 10 นิ้ว  ความละเอียด ไม่น้อยกว่า 0.3-0.8 ไมครอน 
-มีไส้กรองน้ าคาร์บอนอัดแท่งก าจัดสีกลิ่น รส และคลอรีน สารอินทรีย์และยาฆ่า
แมลงที่เป็นอันตรายออกได้ 
-มีไส้กรองน้ าเรซิ่น ที่สามารถแลกเปลี่ยนประจุอิออน ก าจัดหินปูน ลดความกระด้าง
ของน้ าและปรับรสชาดของน้ าให้สามารถดื่มได้อย่างปลอดภัย 
-สามารถกรองสารเคมีที่เป็นพิษต่อร่างกาย เช่น ยาฆ่าแมลง สารปรอท สาร
หน ูสารอินทรีย์ และก าจัดกลิ่นในน้ าอันเกิดจากกระบวนการต่างๆ 
-มีระบบฆ่าเชื้อด้วยรังสียูวีเพ่ือท าให้น้ าสะอาดปราศจากเชื้อโรค 
เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีรายละเอียดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
แต่เป็นครุภัณฑ์ที่มีความจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานและบริการประชาชน 
เพ่ือประโยชน์ของทางราชการ จึงจัดซื้อ/สืบราคาตามท้องตลาด 
จังหวัดอุบลราชธานี โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ที ่มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานการศึกษา(00210)  
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา(00212) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี      
(พ.ศ.2561-2564)  ที่เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงฉบับที่1 ยุทธศาสตร์ที่ 3  
หน้า 34 ข้อ 1   
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โครงการ : จัดซื้อเครื่องท าน้ าเย็น จ านวน 90,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องท าน้ าเย็น ขนาด 3 ก๊อก 
จ านวน 3 เครื่อง เครื่องละ 30,000 บาท เป็นเงิน 90,000 บาท  
รายละเอียด ดังนี้ 
-แกนก๊อกเป็นแกนทองเหลือง 
-ตัวตู้และถังน้ าเย็นท าจากสแตนเลส 
-เป็นระบบเชื่อมอาร์กอน (ไร้สารตะกั่ว) 
-ขนาดภายนอกหน้ากว้างไม่น้อยกว่า 66 เซนติเมตร ลึก 46
เซนติเมตร สูง 155 เซนติเมตร 
-ก๊อกน้ าเป็นก๊อกพลาสติกชุบโครเมี่ยม 
-คอมเพรสเซอร์ขนาด 270 โวลท์  
-ระบายความร้อนด้วยคอนเดนเซอร์ชนิดรังผึ้ง มีมอเตอร์พัดลม ดูดเปุาผ่านรังผึง้ท า
ด้วยอลูมิเนียม 
-ช่องมอเตอร์พัดลม ดูดเปุาผ่านรังผึง้ ท าด้วยอลูมิเนียม 
-ช่องมอเตอร์พัดลมท าด้วยเหล็กพ่นสีพร้อมเคลือบสีฝุุนอบด้วยความร้อน 
ท าให้ คอนเดนเซอร์มีความทนทานต่อการกัดกร่อน 
-มีน้ ายาท าความเย็น 
-การใช้กระแสไฟฟูาไม่น้อยกว่า 220 โวลท์ 50 เฮิรตซ์ 
-ระดับความเย็นไม่น้อยกว่า 4-8 องศาเซลเซียส 
-มีลูกลอยตัดน้ าอัตโนมัติ 
-มีความจุถังท าความเย็นไม่น้อยกว่า 59 ลิตร ปริมาณน้ าใช้จริงไม่น้อยกว่า 46 ลิตร 
-มีระบบควบคุมความเย็นและควบคุมการท างานอัตโนมัติ 
-ทางน้ าเข้ามีขนาดไม่น้อยกว่า 1/2 นิ้ว 
-น้ าหนัก 42.20 กิโลกรัม 
เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีรายละเอียดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
แตเ่ป็นครุภัณฑ์ที่มีความจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานและบริการประชาชน 
เพ่ือประโยชน์ของทางราชการ จึงจัดซื้อ/สืบราคาตามท้องตลาด 
จังหวัดอุบลราชธานี โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ที ่มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานการศึกษา(00210)  
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา(00212) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี      
(พ.ศ.2561-2564)  ที่เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงฉบับที่1 ยุทธศาสตร์ที่ 3  
หน้า 36 ข้อ 2   
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งบเงินอุดหนุน รวม 3,492,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 3,492,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จ านวน 3,492,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนนาจะหลวย (กรป.กลางอุปถัมภ์) 
ตามโครงการอาหารกลางวัน จ านวน 793 คน อัตรามื้อละ 20 บาท  
ต่อคน จ านวน 200 วัน  และเทศบาลต าบลนาจะหลวย ประมาณการ ตั้งสมทบ
ส าหรับเด็กนักเรียนที่เข้าเรียนระหว่างปีงบประมาณ จึงตั้งไว้เป็น
เงิน 3,492,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฎในแผนงานการศึกษา
(00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา(00212) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 615 ข้อ 1 
ค าชี้แจง : ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 490,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 490,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 420,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

    
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาไทยสี่เผ่าชาวคุ้มเทศบาลต้านยาเสพติด จ านวน 200,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาไทยสี่เผ่าชาวคุ้ม 
เทศบาลต้านยาเสพติด เช่น ค่าถ้วยรางวัล เงินรางวัล ค่าตอบแทน 
คณะกรรมการตัดสินกีฬา ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์  
รวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องตามโครงการฯ ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ(00260) งานกีฬาและนันทนาการ(00262)  
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 464 ข้อ 11 

      

    
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภูจองคัพต้านยาเสพติด จ านวน 220,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาภูจองคัพ 
ต้านยาเสพติด เช่น ค่าถ้วยรางวัล เงินรางวัล ค่าตอบแทน 
คณะกรรมการตัดสินกีฬา ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์  
รวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องตามโครงการฯ ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ(00260) งานกีฬาและนันทนาการ(00262)  
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 463 ข้อ 10 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท 

   
วัสดุกีฬา จ านวน 70,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬาส าหรับใช้ในกิจการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย เช่น ลูกฟุตบอล ตาข่ายวอลเล่ย์บอล 
ลูกวอลเล่ย์บอล ตะกร้อ ตาข่ายตะกร้อ ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ(00260) งานกีฬาและนันทนาการ(00262)  
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3   
หน้า 467 ข้อ 14 
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 900,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 820,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 820,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

    
โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟประจ าปี จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟประจ าปี เช่นค่าปูาย
ประชาสัมพันธ์ เงินรางวัลประกวดขบวนแห่เอ้บั้งไฟ 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินประกวดขบวนแห่เอ้บั้งไฟ 
ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ด าเนินงาน รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องตาม
โครงการฯ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ(00260) งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น(00263) ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 455 ข้อ 3 

      

    
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จ านวน 150,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง เช่น 
ค่าปูายประชาสัมพันธ์ เงินรางวัลประกวดกระทง ค่าจัดท าโล่ส าหรับ 
ผู้ชนะการประกวดกระทง เงินรางวัลประกวดนางงาม ค่าขันน้ า 
พานรอง ค่าสายสะพาย  ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินประกวด 
กระทง ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินนางงาม ค่าจัดสถานที่  
ค่าวัสดุอุปกรณ์ด าเนินงาน รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 
ตามโครงการฯ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ(00260)  
งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น(00263) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-
2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 453 ข้อ 1 

      

    
โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่  
เช่น ค่าปูายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ด าเนินงาน ค่าอาหาร  
ค่าเครื่องดื่ม รวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องตามโครงการฯ ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ(00260) งานศาสนาและวัฒนธรรม 
ท้องถิ่น(00263) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 460 ข้อ 7 

      

    
โครงการจัดงานประเพณีวันออกพรรษา จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีวันออกพรรษา  
เช่น ค่าปูายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม รวมถึงค่าใช้จ่าย 
อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องตามโครงการฯ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ(00260)  
งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น(00263) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-
2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 459 ข้อ 6 
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โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ จ านวน 200,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ เช่น 
ค่าปูายประชาสัมพันธ์ เงินรางวัลประกวดขบวนแห่ ค่าจัดท าโล่ 
ส าหรับผู้ชนะการประกวดขบวนแห่ เงินรางวัลประกวดนางงาม 
สงกรานต์ ค่าขันน้ าพานรอง ค่าสายสะพาย  ค่าตอบแทน 
คณะกรรมการตัดสินประกวดขบวนแห่ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 
ตัดสินนางงามสงกรานต์ ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ด าเนินงาน  
รวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องตามโครงการฯ ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ(00260) งานศาสนาและวัฒนธรรม 
ท้องถิ่น(00263) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 454 ข้อ 2 

      

    
โครงการจัดท าต้นเทียนพรรษา จ านวน 360,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดท าต้นเทียนพรรษา เช่น ค่าปูาย
ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมารถยนต์ตามโครงการ ฯ ค่าท่ีพัก ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่า
วัสดุอุปกรณ์ด าเนินงาน ค่าจ้างเหมาจัดท าต้นเทียน ค่าจ้างเหมาขบวนแห่ รวมถึง
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง ตามโครงการฯ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(00260) งานศาสนา
และวัฒนธรรมท้องถิ่น(00263) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 457 ข้อ 5 

      

  
งบลงทุน รวม 80,000 บาท 

   
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 80,000 บาท 

   
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ       

    
โครงการจัดหาศาลพระภูมิเจ้าที่พร้อมติดตั้งและพร้อมเครื่องอุปกรณ์ครบชุด  
หน้าส านักงานเทศบาลต าบลนาจะหลวย 

จ านวน 80,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาศาลพระภูมิเจ้าที่พร้อมติดตั้งและพร้อมเครื่องอุปกรณ์ 
ครบชุด ติดตั้งไว้บริเวณหน้าส านักงานเทศบาลต าบลนาจะหลวย  
คุณลักษณะ ดังนี้ ศาลพระภูมิ เป็นลักษณะ ศาลพระภูมิเจ้าที่แบบ 3 หลัง  
ฐานคอนกรีต เสริมเหล็กขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 2 เมตร ยาวไม่น้อย
กว่า 3 เมตร กระเบื้องเคลือบปูพื้นขนาดไม่น้อยกว่า 4x4นิ้ว พร้อมติดตั้ง  
และพร้อมอุปกรณ์หน้าศาลครบชุด เช่น ถ้วยน้ า ไฟกระพริบ ฯลฯ ประจ าศาล 
พระภูมิเจ้าที่ (ตามรายการที่เทศบาลต าบลนาจะหลวยก าหนด) ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(00260) 
งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น(00263) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
(พ.ศ.2561-2564)  ที่เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงฉบับที่1 ยุทธศาสตร์ที่ 3 
หน้า 62-63 ข้อ 1 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไปของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
อ าเภอ นาจะหลวย   จังหวัดอุบลราชธานี 
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แผนงานสาธารณสุข 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 3,465,560 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 3,319,560 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 3,319,560 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 1,156,080 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีให้แก่พนักงานเทศบาล 
ที่ปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จ านวน  3 อัตรา ดังนี้  
- ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
จ านวน 1 อัตรา เป็นเงิน 570,600 บาท 
- เจ้าพนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
จ านวน 1 อัตรา เป็นเงิน 315,840 บาท 
- เจ้าพนักงานธุรการ จ านวน 1 อัตรา เป็นเงิน 269,640 บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข(00220)  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข(00221) 

      

   
เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 67,200 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่าง ๆ ให้แก่พนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงาน 
ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้แก่เงินค่าตอบแทนรายเดือน 
ต าแหน่งผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จ านวน 1 อัตรา  
อัตราละ 5,600 บาท จ านวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน 
แผนงานสาธารณสุข(00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข(00221) 

      

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 67,200 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของพนักงานเทศบาลที่ควรได้รับตามที่ระเบียบ
ก าหนด ต าแหน่งผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม จ านวน 1 อัตรา อัตราละ 5,600 บาท จ านวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข(00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข(00221) 
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 1,799,880 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนหรือค่าตอบแทนพิเศษ 
พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปที่ปฏิบัติงาน 
ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดังนี้  
1.ค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนหรือค่าตอบแทนพิเศษ 
พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 6 อัตรา ดังนี้ 
- พนักงานขับรถขยะ จ านวน 1 อัตรา เป็นเงิน 139,080 บาท 
- คนงานประจ ารถขยะ  จ านวน 1 อัตรา เป็นเงิน 150,240 บาท 
- พนักงานประจ ารถขยะ จ านวน 4 อัตรา เป็นเงิน 538,560 บาท 
เป็นเงินทั้งสิ้น 827,880 บาท 
2.ค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนหรือค่าตอบแทนพิเศษ 
พนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 9 อัตรา ดังนี้ 
- คนงานทั่วไป จ านวน 7 อัตรา เป็นเงิน 756,000 บาท 
- คนงานทั่วไปท่ีปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถขยะ  จ านวน 2 อัตรา  
เป็นเงิน 216,000 บาท 
เป็นเงินทั้งสิ้น  972,000 บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข(00220)  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข(00221) 

      

   
เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 229,200 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้างของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ที่มีสิทธิได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวตามสิทธิ ดังนี้ 
1.เงินเพ่ิมต่างๆ/เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว พนักงานจ้างตามภารกิจ  
  จ านวน 6 อัตรา ดังนี้ 
 - พนักงานขับรถขยะ จ านวน 1 อัตรา เป็นเงิน  20,340 บาท 
 - คนงานประจ ารถขยะ  จ านวน 1 อัตรา เป็นเงิน 9,180 บาท 
 - พนักงานประจ ารถขยะ  จ านวน 4 อัตรา เป็นเงิน 91,680 บาท 
เป็นเงินทั้งสิ้น  121,200 บาท 
2.เงินเพ่ิมต่างๆ/เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว พนักงานจ้างทั่วไป
จ านวน 9 อัตรา ดังนี้ 
- คนงานทั่วไป จ านวน 7 อัตรา เป็นเงิน 84,000 บาท 
- คนงานทั่วไปท่ีปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถขยะ  จ านวน 2 อัตรา  
เป็นเงิน 24,000 บาท 
เป็นเงินทั้งสิ้น  108,000 บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข(00220)  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข(00221) 
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งบด าเนินงาน รวม 146,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 46,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ 
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้าง
ทั่วไป ตามค าสั่งเทศบาลต าบลนาจะหลวย ในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงาน
สาธารณสุข(00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข(00221) 

      

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 36,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและระเบียบของทางราชการที่
เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข(00220) งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข(00221) 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง  ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน  
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข(00220)  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข(00221) 

      

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ทรัพย์สินต่าง ๆ 
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เพ่ือซ่อมแซมและ
บ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี  
เครื่องพ่นหมอกควัน เครื่องตัดหญ้า เครื่องปรับอากาศ  เครื่องคอมพิวเตอร์  
เครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องโทรศัพท์ ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข(00220)  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข(00221) 
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ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุส านักงานต่าง ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ในกิจการของกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป  แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพ
เดิม หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา  
ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เปฺก เข็มหมุด เทป พี ว ีซี แบบใส กระดาษ
คาร์บอน กระดาษไข น้ ายาลบกระดาษ ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟูม แบบ
พิมพ์ สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ ตะแกรงวางเอกสาร ชอล์ก ผ้าส าลี  
แปรงลบกระดาน ขาตั้ง (กระดานด า) ตรายาง ซอง ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ
หรือพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ ามัน ไข ขี้ผึ้ง ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้อง
ช าระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น ตั้งจ่ายจาก 
เงินรายได้ ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข(00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข(00221) 

      

   
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ในกิจการ ของ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพ
เดิม หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง ผ้าปู
โต๊ะ  ถ้วย ชาม ช้อน ส้อม แก้วน้ า จานรอง น้ ายาล้างห้องน้ า  น้ ายาล้าง
จาน  มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม กระจกเงา  น้ าจืดที่ซื้อจาก
เอกชน ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ติดต้ัง เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข(00220)   
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข(00221) 

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ในกิจการ ของกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไม่ยืนนาน เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป  แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพ
เดิม หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น หัวพิมพ์  แถบพิมพ์   เครื่องอ่าน
และบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์ เมนบอร์ด เมาส์ ปริ้น
เตอร์ จอมอนิเตอร์ อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวเนื่องกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เมมโมรี่ชิป
(RAM) แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล แผ่นกรองแสง กระดาษ
ต่อเนื่อง สายเคเบิล แผ่นแปูนอักษรหรือแปูนพิมพ์ เครื่องกระจาย
สัญญาณ โปรแกรม แผ่นวงจรอีเลคทรอนิกส์ ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระ
พร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าติดตั้ง เป็นต้น ตั้งจ่ายจาก             
เงินรายได้ ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข(00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข(00221) 
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 30,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 30,000 บาท 

   
ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท 

   
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์หรือค่าจัดซื้อชุดปฐมพยาบาล
เบื้องต้น เช่น แอลกอฮอล์ ออกซิเจน น้ ายาต่าง ๆ เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ 
(รวมก ามะถัน กรด ด่าง) ถุงมือ กระดาษกรอง ส าลีและผ้าพันแผล ยาสามัญ
ประจ าบ้าน ฯลฯ เพ่ือใช้ในกิจการเทศบาลต าบลนาจะหลวย เป็นเงิน 30,000 บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข(00220)งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน(00223)  
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 438 ข้อ 8  
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แผนงานเคหะและชุมชน 

 
งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 2,264,600 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 2,084,600 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 1,524,600 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 1,324,600 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
1. ค่าใช้จ่ายในการประกันภัยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ราชการ 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้แก่  รถจักรยานยนต์ ขลฉ 569 
รถขยะเขียว 82-4457 รถขยะเขียว 82-2537 รถขยะเหลือง 82-4183  ฯลฯ  
เป็นเงิน 6,500 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล(00244)   
 
2. ค่าจ้างเหมาฝังกลบขยะ จ านวน 365 วัน อัตราวันละ 160 บาท   
เป็นเงิน 58,400 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะ    
และชุมชน (00240)  งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล(00244)ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 4 หน้า 500 ข้อ 7       
  
3. ค่าจ้างเหมาบริการ กรณีจ้างบุคคลธรรมดาช่วยเหลือการปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
เฉพาะครั้งคราวที่มีความจ าเป็นในการส่งเสริมการปฏิบัติงานในหน้าที่ปกติของกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยไม่ถือเป็นลูกจ้าง ซึ่งจ่ายเป็น ค่าจ้างเหมาบริการใน
เรื่องต่าง ๆ ที่เป็นกิจการในอ านาจหน้าที่ เช่น ค่าจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอย หรือ
สิ่งปฏิกูล ค่าจ้างเหมาลอกคลองระบายน้ า และค่าจ้างเหมางานอ่ืน ๆ ที่เข้า
ลักษณะงานจ้างเหมาบริการ ฯลฯ เป็นเงิน 1,019,700 บาท โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่0313.4/ว 1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)   
งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล(00244)  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 4 หน้า 501 ข้อ 8 
 
4. ค่าเช่าที่ก าจัดขยะเดือนละ 20,000 บาท จ านวน 12 เดือน  
เป็นเงิน 240,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240)  งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล(00244)   
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

    
โครงการปรับภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ าภายในเขตเทศบาล จ านวน 100,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ าห้วยโลก  
เช่น ค่าปูายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร รวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้องตามโครงการฯ ฯลฯ เป็นเงิน 50,000 บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)   งานก าจัดขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล(00244) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564) ที่
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่1 ยุทธศาสตร์ที่ 4 หน้า 68 ข้อ 1 
(โครงการย่อยที่ 2)  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ าห้วยซัน เช่น ค่าปูาย
ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องตาม
โครงการฯ ฯลฯ เป็นเงิน 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงาน
เคหะและชุมชน (00240) งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล(00244)   ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)  ที่เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่1 ยุทธศาสตร์ที่ 4 หน้า 68 ข้อ 1 (โครงการย่อยที่ 1) 

      

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ทรัพย์สินต่าง ๆ ที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพ่ือซ่อมแซม  และ
บ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถจักรยานยนต์ ขลฉ 569  
รถขยะเขียว 82-4457 รถขยะเขียว 82-2537  รถขยะเหลือง 82-4183 ฯลฯ ต้ัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานก าจัด
ขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล(00244) 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 560,000 บาท 

   
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 150,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ใน
กิจการ งานก าจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ซึ่งโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือ
ตามปกติ มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ
หรือไม่คงสภาพเดิม  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น แบตเตอรี่ ยาง
นอก  ยางใน  สายไมล์  เพลา  ตลับลูกปืน  น้ ามันเบรก  หัวเทียน  ไขควง  นอต
และสกรู  กระจกมองหน้ารถยนต์ หม้อน้ ารถยนต์  กันชน  เบาะ  ฟิล์มกรอง
แสง  เข็มขัดนิรภัย  แม่แรง  กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อค
เกียร ์ล็อคคลัช  กระจกโค้งมนล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟ
ฉุกเฉิน  กรวยจราจร ฯลฯ หรือที่จ าเป็นต้องใช้ส าหรับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์
ที่ใช้ในส่วนราชการ ได้แก่ รถจักรยานยนต์ ขลฉ 569 รถขยะเขียว 82-4457 รถ
ขยะเขียว 82-2537 รถขยะเหลือง 82-4183 ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระ
พร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าติดตั้ง เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน(00240) งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล(00244) 
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งบลงทุน รวม 180,000 บาท 

 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 180,000 บาท 

 
ค่าจ้างท่ีปรึกษาซึ่งเก่ียวกับสิ่งก่อสร้าง หรือเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง       

  
โครงการวิจัยแนวทางการจัดการมูลฝอยแบบครบวงจร และการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
เขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลนาจะหลวย 

จ านวน 180,000 บาท 

  

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวิจัยแนวทางการจัดการมูลฝอยแบบครบวงจร
และการมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลนาจะหลวย หรือเพ่ือจ่ายเป็น
ค่าจ้างท่ีปรึกษาซึ่งเก่ียวกับสิ่งก่อสร้างหรือเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ 110,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 70,000 บาท ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(00244) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์
ที ่4 หน้า 503 ข้อ 10 (โครงการย่อยที่ 1) 

      

 
 

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 250,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของ รถจักรยานยนต์ ขลฉ 569 
รถขยะเขียว 82-4457 รถขยะเขียว 82-2537 รถขยะเหลือง 82-4183  
เครื่องตัดหญ้า ฯลฯเช่น น้ ามันดีเซล น้ ามันก๊าด น้ ามันเบนซิล น้ ามัน
เตา น้ ามันเครื่อง น้ ามันจาระบี ฯลฯ เป็นต้น หรือที่จ าเป็นต้องใช้ในกิจการของ 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตั้งจ่าย 
จากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานก าจัดขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล(00244) 

      

   
วัสดุเครื่องแต่งกาย จ านวน 60,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการปฏิบัติ
หน้าที่ก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จ าเป็นต้องใช้ในกิจการของกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม ซึ่งโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติ มีอายุการใช้งาน 
ไม่ยืนนาน เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพเดิม  หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น ถุงมือ รองเท้า  ผ้าปิดจมูก เสื้อแขน
ยาว กางเกง ผ้า หมวก ผ้าผูกคอ เสื้อสะท้อนแสง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานก าจัดขยะมูลฝอยและ 
สิ่งปฏิกูล(00244) 

      

   
วัสดุอื่น จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะวัสดุตามประเภท
รายจ่าย ได้แก่  ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อถังขยะ ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(00244) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที่ 4  
หน้า 502 ข้อ 9 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไปของกองช่าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
อ าเภอ นาจะหลวย   จังหวัดอุบลราชธานี 
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แผนงานเคหะและชุมชน 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 3,132,620 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 2,258,220 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,258,220 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 382,920 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีให้แก่ 
พนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงานของกองช่าง ต าแหน่งผู้อ านวยการกอง
ช่าง จ านวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241) 

      

   
เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 67,200 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่าง ๆ ให้แก่พนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงาน 
ของกองช่าง ได้แก่เงินค่าตอบแทนรายเดือนต าแหน่งผู้อ านวยการกอง
ช่าง  จ านวน 1 อัตรา อัตราละ 5,600 บาท จ านวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน 
(00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241) 

      

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 67,200 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของพนักงานเทศบาลที่ควรได้รับตามที่ระเบียบ
ก าหนด ต าแหน่งผู้อ านวยการกองช่าง จ านวน 1 อัตรา อัตรา
ละ 5,600 บาท จ านวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานเคหะ
และชุมชน(00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241) 

      

   
ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 185,400 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจ าปีให้แก่ลูกจ้างประจ าที่
ปฏิบัติงานของกองช่าง ต าแหน่งคนสวน จ านวน 1 อัตรา  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน(00240)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน(00241) 
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 1,371,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนหรือค่าตอบแทนพิเศษ 
พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปที่ปฏิบัติงานของกองช่าง ดังนี้  
1.ค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนหรือค่าตอบแทนพิเศษ 
พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 6 อัตรา ดังนี้  
- ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ จ านวน 1 อัตรา เป็นเงิน 139,560 บาท 
- ผู้ช่วยนายช่างไฟฟูา จ านวน 1 อัตรา เป็นเงิน 136,800 บาท 
- คนสวน จ านวน 2 อัตรา เป็นเงิน 283,440 บาท 
- ช่างไม ้จ านวน 2 อัตรา เป็นเงิน 271,200 บาท 
เป็นเงินทั้งสิ้น  831,000 บาท 
2.ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่งคนงานทั่วไป จ านวน 5 อัตรา เป็น
เงิน 540,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241) 

      

   
เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 184,500 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้างของกองช่างที่มีสิทธิได้รับเงินเพ่ิมการ
ครองชีพชั่วคราวตามสิทธิ 
1.เงินเพ่ิมต่างๆ/เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว  
พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 6 อัตรา ดังนี้ 
  - ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ จ านวน 1 อัตรา เป็นเงิน 19,860 บาท 
  - ผู้ช่วยนายช่างไฟฟูา จ านวน 1 อัตรา เป็นเงิน 22,620 บาท 
  - คนสวน จ านวน 2 อัตรา เป็นเงิน 35,400 บาท 
  - ช่างไม้ จ านวน 2 อัตรา เป็นเงิน 46,620 บาท 
เป็นเงินทั้งสิ้น  124,500 บาท 
2.เงินเพ่ิมต่างๆ/เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว พนักงานจ้างทั่วไป  
ต าแหน่งคนงานทั่วไป จ านวน 5 อัตรา  เป็นเงินทั้งสิ้น 60,000 บาท   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน 
(00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241) 
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งบด าเนินงาน รวม 630,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 45,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปของ 
กองช่าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน(00240)  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241) 

      

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจ า
ของกองช่าง ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและระเบียบของ 
ทางราชการที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241) 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 195,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 55,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
1.ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่าง ๆ ในการบริหารจัดการกิจการงานช่าง 
เพ่ือการบริการ   เช่น 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมรังวัดที่ดินของเทศบาล หรือ 
ที่สาธารณะในความดูแล ค่าปักเสาพาดสายภายนอกสถานที่ 
ไฟฟูาราชการ เพ่ือให้ราชการได้ใช้บริการไฟฟูา  
ค่าจ้างเหมาเดินสายไฟและติดตั้งอุปกรณ์เพ่ิมเติม ค่าวางท่อประปา 
ภายนอกสถานที่ราชการ เพ่ือให้ราชการได้ใช้น้ าประปา  
ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปาและติดตั้งอุปกรณ์เพ่ิมเติม  
ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโทรศัพท์ ยกเว้นค่าตู้สาขา  
ค่าเครื่องโทรศัพท์พ่วงภายในและค่าเครื่องโทรศัพท์ภายใน  
ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าระวางบรรทุก  
ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าบริการรับใช้  
ค่าจ้างเหมารถต่าง ๆ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร  ค่าจ้างเหมาบริการ
ต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างเหมาคนงานช่วยเหลือการปฏิบัติงานเฉพาะกิจ ค่าจ้างเหมา
คนงานตัดต้นไม้ ค่าจ้างเหมางานอื่น ๆ   ที่เข้าลักษณะงานจ้างเหมา
บริการ ฯลฯ  รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของ
เทศบาลต าบลนาจะหลวย  
เป็นเงิน 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎใน 
แผนงานเคหะและชุมชน(00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 
เคหะและชุมชน(00241) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์
ที ่5 หน้า 563 ข้อ 1  
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2.ค่าใช้จ่ายในการประกันภัยรถจักรยานยนต์และรถยนต์ราชการ  
รถกระเช้า 82-1256 รถตักหน้าขุดหลัง รถ ขธธ 42 ฯลฯ  
เป็นเงิน 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไป 
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) 

        
 

      

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของกองช่าง  
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน  
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  
ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎใน 
แผนงานเคหะและชุมชน(00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 
เคหะและชุมชน(00241) 

      

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ทรัพย์สินต่าง ๆ ที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของกองช่าง เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถ
กระเช้า   รถตักหน้าขุดหลัง รถจักรยานยนต์ ขธธ 42 เครื่องคอมพิวเตอร์  
เครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องปรับอากาศ รถตัดหญ้า เครื่องตัดหญ้า ฯลฯ  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน(00240)  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241) 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 390,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุส านักงานต่าง ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ในกิจการ  
ของกองช่าง ซึ่งโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งาน  
ไม่ยืนนาน เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพเดิม   
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา  
ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เปฺก เข็มหมุด เทป พี ว ีซี แบบใส กระดาษ
คาร์บอน กระดาษไข น้ ายาลบกระดาษ ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟูม แบบ
พิมพ์ สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ ตะแกรงวางเอกสาร ชอล์ก ผ้าส าลี  
แปรงลบกระดานขาตั้ง (กระดานด า) ตรายาง ซอง ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ
หรือพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ ามัน ไข ขี้ผึ้ง ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้อง
ช าระ  พร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน(00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน(00241) 
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วัสดุก่อสร้าง จ านวน 200,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุงานก่อสร้างต่าง ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ในกิจการ  
ของกองช่าง ซึ่งโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งาน  
 ไม่ยืนนาน เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพ
เดิม  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น  ไม้ต่าง ๆ น้ ามันทาไม้    
ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทราย อิฐหรือซีเมนต์
บล๊อก  กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ค้อน คีม ชะแลง จอบ เสียม สิ่ว ขวาน สว่าน  
เลื่อย  กบไสไม้ เหล็กเส้น เครื่องวัดขนาดเล็กเช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง ท่อน้ า
บาดาล  ท่อน้ าและอุปกรณ์ประปา ท่อต่าง ๆ โถส้วม อ่างล้างมือ ราวพาด
ผ้า ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง  
เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241) 

      

   
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ในกิจการ
ของกองช่าง ซึ่งโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งาน  ไม่ยืน
นาน เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพเดิม  หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน  สาย
ไมล์  เพลา  ตลับลูกปืน  น้ ามันเบรก  หัวเทียน  ไขควง  นอตและสกรู  กระจก
มองหน้ารถยนต์ หม้อน้ ารถยนต์  กันชน  เบาะ  ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย  แม่
แรง  กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัช  กระจกโค้ง
มน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ  สัญญาณไฟฉุกเฉิน  กรวย
จราจร ฯลฯ หรือที่จ าเป็นต้องใช้ส าหรับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ที่ใช้ในส่วน
ราชการหรือท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ  ของกองช่าง ได้แก่ รถกระเช้า รถตักหน้าขุด
หลัง รถจักรยานยนต์ ขธธ 42 รถตัดหญ้า เครื่องตัดหญ้า ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่
ต้องช าระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้   ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน(00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน(00241) 

      

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของรถกระเช้ารถตักหน้าขุด
หลัง รถจักรยานยนต์ ขธธ 42 รถตัดหญ้า เครื่องตัดหญ้า และ
อ่ืน ๆ ฯลฯ เช่น น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิล น้ ามันเครื่อง น้ ามันจาระบี ฯลฯ หรือ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่จ าเป็นต้องใช้ในกิจการของกอง
ช่าง เช่น น้ ามันก๊าด น้ ามันเตา แก๊สหุงต้มถ่าน ก๊าส ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน(00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน(00241) 
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ในกิจการ ของกอง
ช่าง ซึ่งโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน เมื่อใช้แล้ว
ย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพเดิม  หรอืเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น เช่น หัวพิมพ์  แถบพิมพ์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล ตลับผง
หมึกส าหรับเครื่องพิมพ์ เมนบอร์ด เมาส์ ปริ้นเตอร์ จอมอนิเตอร์ อุปกรณ์ท่ี
เกี่ยวเนื่องกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เมมโมรี่ชิป(RAM)  แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง   สายเคเบิล แผ่นแปูน
อักษรหรือแปูนพิมพ์ เครื่องกระจายสัญญาณ โปรแกรม  แผ่นวงจรอีเลคทรอ
นิกส์ ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี            
ค่าติดตั้ง เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241) 

      

  
งบลงทุน รวม 244,400 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 34,000 บาท 

   
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง       

    
โครงการจัดซื้อเครื่องตัดคอนกรีต จ านวน 34,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดคอนกรีต เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 9 แรงม้า ขนาดใบ
ตัด 14 นิ้ว - 16 นิ้ว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
สี่ปี(พ.ศ.2561-2564)  ที่เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงฉบับท่ี1 ยุทธศาสตร์ที ่5 หน้า 32 ข้อ 1 

      

   
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 210,400 บาท 

   
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ       

    
โครงการต่อเติมและปรับปรุงห้องน้ าอาคารปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยหลังเก่า จ านวน 130,400 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าต่อเติมและปรับปรุงห้องน้ าอาคารปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
หลังเก่า ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 6.50 เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลนา
จะหลวย) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน 
(00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
สี่ปี(พ.ศ.2561-2564)  ที่เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงฉบับท่ี1 ยุทธศาสตร์ที ่5 หน้า 8 ข้อ 1 

      

   
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       

    
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมหรือปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลนาจะหลวย 

จ านวน 80,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมหรือปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่
อยู่ในการดูแลของเทศบาลต าบลนาจะหลวย  เพ่ือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่น อาคารส านักงานเทศบาล อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล อาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีเทศบาลบริหารร่วมกับวัด หรืออาคารที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย ถนนลูกรัง ถนนหินคลุก ถนน คสล. สะพาน ทาง
เท้า สันฝายห้วยโลก ฯลฯ เป็นต้นตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงาน
เคหะและชุมชน(00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241) 
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งานไฟฟ้าถนน รวม 450,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 250,000 บาท 

   
ค่าวัสดุ รวม 250,000 บาท 

   
วัสดุไฟฟูาและวิทยุ จ านวน 150,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุไฟฟูาและวิทยุต่าง ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ในกิจการของกอง
ช่าง ซึ่งโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งาน ไม่ยืนนาน เมื่อใช้
แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพเดิม  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น เช่น หลอดไฟ ปลั๊กไฟฟูา โคมไฟฟูา ฟิวส์ เทปพัน
สายไฟฟูา สายไฟฟูา  สวิตซ์ไฟฟูา หลอดไฟฟูา เข็มขัดรัดสายไฟฟูา หลอดวิทยุ
ทรานซิสเตอร์และชิ้นส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร์ มูฟวิ่ง
คอยส์ คอนเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่าย 
ที่ต้องช าระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน(00240) งานไฟฟูาถนน(00242) 

      

   
วัสดุก่อสร้าง จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(ส าเร็จรูป)  
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้งานถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(ส าเร็จรูป)  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน 
(00240) งานไฟฟูาถนน(00242) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 327 ข้อ 3 
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งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ จ านวน 200,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส านักงานการไฟฟูาส่วนภูมิภาคอ าเภอน้ ายืน  
ในการก่อสร้างขยายเขตไฟฟูาแรงต่ าและระบบไฟฟูาสาธารณะในเขตเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย  
1.ขยายเขตไฟฟูาส่องสว่าง(ไฟสาธารณะ) ถนนวิเศษโกสินทร์ หมู่ที ่10 จากถนน
วิสูตรโยธาภิบาล1 – ถนนวิสตูรโยธาภิบาล5 พร้อมติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง  
2.ขยายเขตไฟฟูาส่องสว่าง(ไฟสาธารณะ) ถนนนายอย หมู่ที8่ จากถนนทาง
หลวง 2248-ซอยนายอย 1 พร้อมติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง  
3.ขยายเขตไฟฟูาส่องสว่าง(ไฟสาธารณะ) ถนนทางหลวง2248 หมู่ที่7 จากถนน
ห้วยโลก1 ไปตามถนนทางหลวง2248 พร้อมติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง 
4.ขยายเขตไฟฟูาส่องสว่าง(ไฟสาธารณะ) ถนนวิสูตรโยธาภบิาล2 จากถนนเถาว์
ถวิลย์-ถนนชัยสุวรรณ พร้อมติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง   
5.ขยายเขตไฟฟูาส่องสว่าง(ไฟสาธารณะ) จากถนนวิสูตรโยธาภิบาล17 จากถนน
หลักเมือง-ถนนวิสูตรโยธาภิบาลพร้อมติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง   
6.ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ าถนนพิรุณ หมู่ที ่12 จากถนนมณีสายรีสอร์ท-เขตเทศบาล 
7.ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ าถนนสุขาภิบาล1(หลังอรณรินทร์รีสอร์ท) 
หมู่ที่12 
(ตามผังบริเวณท่ีเทศบาลต าบลนาจะหลวยก าหนด)  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งาน
ไฟฟูาถนน(00242) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)ที่เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลงฉบับที่1 ยุทธศาสตร์ที1่ หน้า 74-77 ข้อ 1 
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งานสวนสาธารณะ รวม 90,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 90,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

    
โครงการชุมชนเทศบาลร่วมใจปรับภูมิทัศน์เทิดพระเกียรติวันพ่อแห่งชาติ จ านวน 35,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการชุมชนเทศบาลร่วมใจ 
ปรับภูมิทัศน์เทิดพระเกียรติวันพ่อแห่งชาติ เช่น  
ค่าปูายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม  
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 
ตามโครงการ ฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงาน 
เคหะและชุมชน (00240) งานสวนสาธารณะ(00243)   
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 4 หน้า 494 ข้อ 2 

      

    
โครงการชุมชนเทศบาลร่วมใจปรับภูมิทัศน์เทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ จ านวน 35,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการชุมชนเทศบาลร่วมใจ 
ปรับภูมิทัศน์เทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ เช่น  
ค่าปูายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม  
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 
ตามโครงการ ฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงาน 
เคหะและชุมชน (00240) งานสวนสาธารณะ(00243)   
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 4 หน้า 495 ข้อ 3 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท 

   
วัสดุการเกษตร จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุการเกษตรต่าง ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ในกิจการ ของกอง
ช่าง ซึ่งโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งาน  ไม่ยืนนาน เมื่อใช้
แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพเดิม  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น เช่น สารเคมีปูองกันและก าจัดศัตรูพืชและสัตว์ พันธุ์พืช เมล็ด
พันธุ์พืช ปุย พันธุ์สัตว์ปีกและพันธุ์สัตว์น้ า อาหารสัตว์ น้ าเชื้อพันธุ์สัตว์ วัสดุเพาะ
ช า อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช เช่น ใบมีด เชือก ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก หน้ากาก
ปูองกันแก๊สพิษ สปริงเกลอร์ (Sprinkler) จอบหมุน จานพรวน ผานไถ
กระทะ เครื่องหยอดหรือหว่านเมล็ดพันธุ์ เครื่องท าความสะอาดเมล็ดพันธุ์ เครื่อง
กระเทาะเมล็ดพืช คราดถ่ีพรวนดินระหว่างแถว ฯลฯ รวมถึง ค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระ
พร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าติดตั้ง เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎใน
แผนงานเคหะและชุมชน (00240)   งานสวนสาธารณะ(00243) 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน รวม 4,351,000 บาท 

  
งบลงทุน รวม 4,351,000 บาท 

   
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 4,351,000 บาท 

   
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค       

    
โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. ถนนห้วยโลก2 ชุมชนห้วยโลก หมู่ที่7 จ านวน 834,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. ถนนห้วยโลก2 ชุมชนห้วยโลก  
หมู่ที่7 ขนาดผิวจราจรกว้างข้างละ 2.00 เมตร  ยาว 330.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,320.00 ตารางเมตร เริ่มจาก
ถนนพลานแก้วถึงถนนห้วยโลก1 (ตามแบบแปลนเทศบาลต าบล นาจะหลวย)  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม  และการโยธา
(00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน(00312) ตามแผนพฒันาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.2561-2564) ที่เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงฉบับที่1 ยุทธศาสตร์ที่1  
หน้า 49 ข้อ 1 

      

    
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล.พร้อมบ่อพัก ถนนชัยสุวรรณ 
ชุมชนห้วยซันเหนือ หมู่ที่13 

จ านวน 778,000 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล.พร้อมบ่อพัก ถนนชัยสุวรรณ  
ชุมชนห้วยซันเหนือ หมู่ที่13 ขนาดท่อระบาย
น้ า  0.60x1.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร พร้อมบ่อพัก จากถนนวิเชียร  
ไปทางทิศตะวันออก (นรินทร์รีสอร์ท) ทั้งสองข้าง (ตามแบบแปลนเทศบาลต าบล
นาจะหลวย) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและ 
การโยธา(00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน(00312)  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ที่เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงฉบับที่1 ยุทธศาสตร์ที่1 
หน้า 50 ข้อ 2 

   

    
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล.พร้อมบ่อพัก ถนนกลางเมือง  
ชุมชนกลางเมือง หมู่ที่11 

จ านวน 882,000 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล.พร้อมบ่อพัก  
ถนนกลางเมือง ชุมชนกลางเมือง หมู่ที1่1  ขนาดท่อระบายน้ า 0.60x1.00 เมตร    
ยาว 334.00 เมตร พร้อมบ่อพัก จากถนนวิสูตรโยธาภิบาล6 เชื่อมต่อคลองระบาย
น้ าถนนวิสูตรโยธาภิบาล4 (ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลนาจะหลวย) ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(00310)  
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน(00312)  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.2561-2564) ที่เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงฉบับที่1 ยุทธศาสตร์ที่1 
หน้า 51 ข้อ 3 
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โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพัก ถนนวิเชียร                      
ชุมชนหลักเมือง หมู่ที่8 

จ านวน 920,000 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพัก ถนนวิเชียร ชุมชน
หลักเมือง หมู่ที่8 ขนาดท่อระบายน้ า 0.60x 1.00 เมตร  ยาว 300.00 เมตร  
พร้อมบ่อพัก จากถนนสันติราษฎร์-ถนนหลักเมือง   (ตามแบบแปลนเทศบาลต าบล
นาจะหลวย) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา(00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน(00312) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
สี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ที่เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงฉบับที่1 ยุทธศาสตร์ที่1 
หน้า 52 ข้อ 4 

   

    
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนพิรุณ ชุมชนห้วยซันใต้  หมู่ที่12 จ านวน 787,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.ถนนพิรุณ ชุมชนห้วยซันใต้  หมู่ที่12  
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 307.00 เมตร ผิวจราจร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,228.00 ตารางเมตร  
จากถนนทางหลวง2248 ถึงเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย(สวนปาล์มรีสอร์ท)  
(ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลนาจะหลวย) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(00310) งานก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน(00312) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ที่เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลงฉบับที่1 ยุทธศาสตร์ที่1 หน้า 53 ข้อ 5 

      

    
โครงการก่อสร้างขยายท่อลอดเหลี่ยม ถนนชัยสุวรรณ ชุมชนห้วยซันเหนือ หมู่ที่13 จ านวน 150,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อลอดเหลี่ยม ถนนชัยสุวรรณ ชุมชนห้วยซันเหนือ  
หมู่ที่13 ขนาดท่อ 1.50x1.50 เมตร ยาว 10.00 เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา(00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน(00312)  ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ที่เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงฉบับที่1 ยุทธศาสตร์ที่1 
หน้า 57 ข้อ 9 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไปของงบกลาง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
อ าเภอ นาจะหลวย   จังหวัดอุบลราชธานี 
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แผนงานงบกลาง 

 
งบกลาง รวม 12,108,870 บาท 

  
งบกลาง รวม 12,108,870 บาท 

   
งบกลาง รวม 12,108,870 บาท 

   
ค่าช าระหนี้เงินต้น จ านวน 560,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าช าระหนี้เงินต้นโครงการก่อสร้างอาคารส านักงานเทศบาลต าบล
นาจะหลวย ตามสัญญากู้เงิน เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล สัญญา
เลขที่ 857/15/2554 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน  2553 จ านวนเงินกู้
ทั้งสิ้น 9,519,524  บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี  ก าหนดส่งใช้คืน
ภายใน 15 ปี ช าระเงินต้นปีนี้ ช าระงวดที่ 5 เป็นเงิน 559,292.92 บาท ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานงบกลาง(00410) งานงบกลาง(00411) 

      

   
ค่าช าระดอกเบี้ย จ านวน 240,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าช าระดอกเบี้ยโครงการก่อสร้างอาคารส านักงานเทศบาลต าบล
นาจะหลวย ตามสัญญากู้เงิน เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลสัญญา
เลขที่ 857/15/2554 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน  2553 จ านวนเงินกู้
ทั้งสิ้น 9,519,524  บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี  ก าหนดส่งใช้คืน
ภายใน 15 ปี ช าระดอกเบี้ยปีนี้ ช าระงวดที่ 5 เป็นเงิน 238,125.05 บาท ต้ัง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานงบกลาง(00410) งานงบกลาง(00411) 

      

   
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ านวน 337,302 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประกันสังคมของพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลนาจะหลวย ที่
เทศบาลจะต้องจ่ายให้แก่พนักงานจ้าง และเพ่ือจ่ายเป็นเงินประกันสังคมของ
พนักงานจ้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ ที่อยู่ใน เขต
ความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลนาจะหลวย โดยจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคมในอัตราร้อยละห้าของค่าตอบแทนพนักงานจ้าง โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.5/ว 9 ลง
วันที่ 22 มกราคม 2557 พระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ.2533 หนังสือ
ส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว81 ลง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2557  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0893 .4/ว
276 ลงวันที่ 21 มกราคม 2554 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 309,942 บาท ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป 27,360 บาท ปรากฎในแผนงานงบกลาง(00410) งาน
งบกลาง(00411) 
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จ านวน 7,321,200 บาท 

      

  เพ่ือด าเนินการในการรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปี
บริบูรณ์ข้ึนไปที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
หลักเกณฑ์ การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2552 และได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้ โดยจ่ายอัตราเบี้ยยังชีพราย
เดือนแบบขั้นบันไดส าหรับผู้สูงอายุ โดยผู้สูงอายุ 60-69 ปี จะได้รับ 600 บาท
ต่อเดือน ผู้สูงอายุ 70-79 ปี จะได้รับ 700 บาทต่อเดือน ผู้สงูอายุ 80-89 ปี จะ
ได้รับ 800 บาทต่อเดือน และผู้สูงอายุ 90 ปีขึ้นไป จะได้รับ 1,000 บาทต่อ
เดือน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0891.3/ว1234  ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2560 เทศบาลต าบล       
นาจะหลวย จึงตั้งงบประมาณตามบัญชีรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุของ
เทศบาลต าบลนาจะหลวย โดยจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ให้แก่ผู้สูงอายุที่มี
ภูมิล าเนาในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลนาจะหลวย ในอัตราเบี้ยยังชีพที่ควรได้รับ
ตามสิทธิของแต่ละช่วงอายุ ตามฐานข้อมูลจ านวนผู้สูงอายุตามประกาศบัญชี  
ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 จ านวน 888 คน ให้ได้รับเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคน
ละ 12 เดือน เป็นเงิน 7,321,200 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎใน
แผนงานงบกลาง(00410) งานงบกลาง(00411) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 483 ข้อ 1 และตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ที่เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 64 ข้อ 1 

      

   
เบี้ยยังชีพคนพิการ จ านวน 2,054,400 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ให้แก่ผู้พิการที่มีภูมิล าเนาในเขตพ้ืนที่เทศบาล
ต าบลนาจะหลวย ตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย ในอัตราเบี้ยความพิการที่ควรได้รับตาม
สิทธิ จ านวน 178 คน จึงตั้งไว้เพ่ือจ่ายเงินเบี้ยความพิการ คนละ 800 บาท ต่อ
เดือน จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 1,708,800 บาท โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0891.3/ว1234  ลง
วันที่ 23 มิถุนายน 2560  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ให้แก่ผู้พิการที่มีภูมิล าเนาในเขตพ้ืนที่เทศบาล
ต าบลนาจะหลวย ตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย ที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชีรายชื่อระหว่างปีงบประมาณ โดยเป็น
การประมาณการไว้ตามสมควรระหว่างปีงบประมาณ จ านวน 36 คน จึง
ประมาณการตั้งไว้ให้ได้รับเงินเบี้ยความพิการ เป็นเงิน 345,600 บาท โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
ความพิการ ให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2553 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 7 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎใน
แผนงานงบกลาง(00410) งานงบกลาง(00411) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
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(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 485 ข้อ 2 และตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ที่เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 65 ข้อ 2 

   
เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ จ านวน 156,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ให้แก่ผู้ปุวยเอดส์ที่แพทย์รับรองและท าการวินิจฉัย
แล้วรวมทั้งต้องเป็นบุคคลที่มีภูมิล าเนาในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลนาจะหลวยมี
รายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ หรือถูกทอดทิ้ง หรือขาดผู้อุปการะเลี้ยงดูหรือไม่
สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ จึงตั้งไว้ให้ได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้ปุวยโรคเอดส์ จ านวน 20 คน คนละ 500 บาท จ านวน 12 เดือนเป็น
เงิน 120,000 บาท และ เพ่ือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ให้แก่ผู้ปุวยเอดส์ที่มี
ภูมิล าเนาในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลนาจะหลวย ตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงิน
สงเคราะห์ผู้ปุวยเอดส์ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย ที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชี
รายชื่อระหว่างปีงบประมาณ โดยเป็นการประมาณการไว้ตามสมควรระหว่าง
ปีงบประมาณ จึงประมาณการตั้งไว้ให้ได้รับเงินสงเคราะห์ผู้ปุวย
เอดส์ จ านวน 6 คน เป็นเงิน 36,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป ปรากฎในแผนงานงบกลาง(00410) งานงบกลาง(00411) ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 487 ข้อ 3 
และตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ที่เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 67 ข้อ 3 

      

   
ส ารองจ่าย จ านวน 356,841 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินส ารองจ่าย ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก
ที ่มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558 
ซึ่งจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของ
เทศบาลหรือในกรณีไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย  โดยเป็นการตั้งไว้ตามความเหมาะสม และจ าเป็นในการสงเคราะห์
ผู้ประสบภัยที่เกิดจากสาธารณภัยต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการเผชิญเหตุ
สาธารณภัยตลอดปี เช่น อุทกภัย น้ าปุาไหลหลาก แผ่นดินถล่มภัยแล้ง ไฟ
ปุา อัคคีภัย ภัยหนาวและภัยพิบัติอ่ืน ฯลฯ เช่น จ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงาน
ครัว ข้าวสาร อาหารแห้ง ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าวัสดุ
ส านักงาน ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ค่าจ้างเหมาบริการ เงิน
ช่วยเหลือ หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จ าเป็นในการสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชน 
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0313.4/ว
667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที ่มท 0808.2/ว1672 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป 190,250 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 166,591 บาท ปรากฎในแผนงาน
งบกลาง(00410) งานงบกลาง(00411) 
 

      



140 
 

เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
 

 
 
 

   
รายจ่ายตามข้อผูกพัน จ านวน 270,500 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
1. เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลนาจะหลวย
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0891.3/
ว 2199  ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 1514 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2554 และ หนังสือ
กระทรวง มหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0891.3/ว1263 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม
2557 จึงตั้งไว้ เป็นเงิน 220,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ใน แผนงานงบกลาง(00410) งานงบกลาง(00411) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 489 ข้อ 4  
 
2. เงินบ ารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินบ ารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยในอัตราร้อย
ละ1/6 ของรายรับจริงในปีที่ผ่านมาไม่รวมเงินกู้เงินจ่ายขาด และเงินอุดหนุน
ทุกประเภท  ตามหนังสือสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศ
ไทย (ส.ท.ท.) ที่ ส.ท.ท.562/2555 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2555(รายรับ
จริง ปี พ.ศ.2559 จ านวน 30,189,765.98 บาท
(30,189,765.98 X 0.00167 = 50,416.91)) จึงตั้งไว้ เป็นเงิน 50,500 บาทตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานงบกลาง(00410) งานงบกลาง
(00411) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้า 565 ข้อ 1 (เปูาหมายที่ 1) 

      

   
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จ านวน 602,900 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญให้แก่พนักงานเทศบาล  
ค านวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละสองของรายได้ประจ าปี โดยไม่รวมรายรับ
ประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุน (เทศบาลต าบลนาจะ
หลวยได้ตั้งประมาณการรายรับประจ าปี พ.ศ. 2561ไว้
ทั้งสิ้น จ านวน 57,544,400 บาท หักเงินอุดหนุน 27,400,000 บาท  
เหลือไว้ค านวณร้อยละสองของ 30,144,400 = 602,888)จึงตั้งไว้ เป็น
เงิน 602,900 บาท ตามพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2500 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานงบกลาง
(00410) งานงบกลาง(00411) 

      

   
เงินบ าเหน็จลูกจ้างประจ า จ านวน 209,727 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินบ าเหน็จลูกจ้างประจ าต าแหน่งภารโรง จ านวน 1 อัตรา ตั้งจ่าย

จากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานงบกลาง(00410) งานงบกลาง(00411) 
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ตารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
อ าเภอ นาจะหลวย   จังหวัดอุบลราชธานี 
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ตารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
  
  
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 
  

 แผนงาน 
  
  
 

แผนงานงบ
กลาง 

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงาน
อุตสาหกรรม

และการ
โยธา 

แผนงานการ
ศาสนา

วัฒนธรรม
และ

นันทนาการ 

แผนงาน
สร้าง
ความ

เข้มแข็ง
ของ

ชุมชน 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป 

รวม 

งบกลาง งบกลาง 

ค่าช าระดอกเบีย้ 240,000                     240,000 
เงินบ าเหน็จลูกจ้างประจ า 209,727                     209,727 
รายจ่ายตามขอ้ผูกพัน 270,500                     270,500 
เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส ์ 156,000                     156,000 
ค่าช าระหนี้เงินต้น 560,000                     560,000 
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 337,302                     337,302 
เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 7,321,200                     7,321,200 
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 

602,900                     602,900 

ส ารองจ่าย 356,841                     356,841 
เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,054,400                     2,054,400 

งบบุคลากร 
เงินเดือน 
(ฝ่าย
การเมือง) 

เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง
นายก/รองนายก 

                    180,000 180,000 

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

                    1,555,200 1,555,200 

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

                    207,360 207,360 

เงินเดือนนายก/รองนายก                     725,760 725,760 
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก 

                    180,000 180,000 
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ตารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
  
  
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 
  

 แผนงาน 
  
  
 

แผนงานงบ
กลาง 

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงาน
อุตสาหกรรม

และการ
โยธา 

แผนงานการ
ศาสนา

วัฒนธรรม
และ

นันทนาการ 

แผนงาน
สร้าง
ความ

เข้มแข็ง
ของ

ชุมชน 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป 

รวม 

งบบุคลากร 

เงินเดือน 
(ฝ่าย
ประจ า) 
 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง           1,371,000 225,000 1,799,880 1,134,960 438,720 1,826,760 6,796,320 
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน           67,200   67,200     84,000 218,400 
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง           184,500   229,200 164,100 39,540 208,020 825,360 
เงินเดือนพนักงาน           382,920 483,840 1,156,080 3,134,160 661,080 4,676,400 10,494,480 
ค่าจ้างลูกจ้างประจ า           185,400         860,520 1,045,920 
เงินประจ าต าแหน่ง           67,200   67,200 42,000   228,000 404,400 

งบ
ด าเนินงาน 

ค่า 
ตอบแทน 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร           40,000     44,000   60,000 144,000 
ค่าเบี้ยประชุม                     20,000 20,000 
ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

                  24,000 60,000 84,000 

ค่าเช่าบ้าน               36,000 36,000   232,800 304,800 
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 

          5,000   10,000 5,000   55,000 75,000 
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ตารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
  
  
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 
  

 แผนงาน 
  
  
 

แผนงานงบ
กลาง 

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงาน
อุตสาหกรรม

และการ
โยธา 

แผนงานการ
ศาสนา

วัฒนธรรม
และ

นันทนาการ 

แผนงาน
สร้าง
ความ

เข้มแข็ง
ของ

ชุมชน 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป 

รวม 

งบ
ด าเนินงาน 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ           1,379,600       4,500 305,000 1,689,100 
รายจ่ายเกี่ยวกบัการรับรองและพิธี
การ 

                    60,000 60,000 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ย
หมวดอื่นๆ 

                        

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ           40,000   10,000 165,000   550,000 765,000 
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทุกระดับ                     300,000 300,000 
โครงการการรักษาความสงบ
เรียบร้อยในงานประเพณีประจ าป ี
ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย 

                  20,000   20,000 

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาไทยสี่เผ่า
ชาวคุ้มเทศบาลต้านยาเสพติด 

      200,000               200,000 

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภูจองคัพ
ต้านยาเสพติด 

      220,000               220,000 

โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอาย ุ             100,000         100,000 
โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ
ประจ าป ี

      50,000               50,000 

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง       150,000               150,000 
โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม ่       30,000               30,000 
โครงการจัดงานประเพณีวันออก
พรรษา 

      30,000               30,000 

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์       200,000               200,000 
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ตารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
  
  
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 
  

 แผนงาน 
  
  
 

แผนงานงบ
กลาง 

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงาน
อุตสาหกรรม

และการ
โยธา 

แผนงานการ
ศาสนา

วัฒนธรรม
และ

นันทนาการ 

แผนงาน
สร้าง
ความ

เข้มแข็ง
ของ

ชุมชน 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป 

รวม 

งบ
ด าเนินงาน 

ค่าใช้สอย 

โครงการจัดงานพระราชพธิีถวาย
พระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช รัชกาลที9่ 

                    100,000 100,000 

โครงการจัดงานพระราชพธิีวันคล้าย
วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
รัชกาลที9่ 

                    100,000 100,000 

โครงการจัดงานวันคล้ายวันพระราช
สมภพสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัมหาวชิรา
ลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร   
รัชกาลที1่0 

                    80,000 80,000 

โครงการจัดงานวันเด็ก                 122,000     122,000 
โครงการจัดงานวันเทศบาล                     40,000 40,000 
โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาต ิ                     80,000 80,000 
โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ                     70,000 70,000 
โครงการจัดซ้ือผ้าห่มต้านภยัหนาว
ส าหรับประชาชนทัว่ไปที่ประสบภยั
ทุกกลุ่ม 

                  100,000   100,000 

โครงการจัดท า ปรับปรุงและทบทวน 
เทศบัญญัติเพื่อควบคุมการจัด
ระเบียบชุมชนและสังคม(เทศบัญญัติ
อื่นที่ไม่ใช่เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี) 

                    10,000 10,000 
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ตารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
  
  
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 
  

 แผนงาน 
  
  
 

แผนงานงบ
กลาง 

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงาน
อุตสาหกรรม

และการ
โยธา 

แผนงานการ
ศาสนา

วัฒนธรรม
และ

นันทนาการ 

แผนงาน
สร้าง
ความ

เข้มแข็ง
ของ

ชุมชน 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป 

รวม 

งบ
ด าเนินงาน 

ค่าใช้สอย 

โครงการจัดท าต้นเทียนพรรษา       360,000               360,000 
โครงการจัดท าแผนชุมชน         20,000             20,000 
โครงการจัดประชุมคณะกรรมการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลนา
จะหลวย 

                10,000     10,000 

โครงการชุมชนเทศบาลร่วมใจปรับ
ภูมิทัศน์เทิดพระเกียรติวันพอ่
แห่งชาติ 

          35,000           35,000 

โครงการชุมชนเทศบาลร่วมใจปรับ
ภูมิทัศน์เทิดพระเกียรติวันแม่
แห่งชาติ 

          35,000           35,000 

โครงการบ าบัดรักษาและฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด 

        47,500             47,500 

โครงการประชุมทางวิชาการสาน
สัมพันธ์ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน
ปฐมวัย 

                20,000     20,000 

โครงการปรับภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ า
ภายในเขตเทศบาล 

          100,000           100,000 

โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่  
 “7 วันอันตราย” 

                  80,000   80,000 

โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์  
“7 วันอันตราย” 

                  80,000   80,000 

โครงการฝึกอบรม “เรียนรู้
ประชาธิปไตยใส่ใจการเลือกตั้ง” 

                    20,000 20,000 
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ตารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
  
  
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 
  

 แผนงาน 
  
  
 

แผนงานงบ
กลาง 

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงาน
อุตสาหกรรม

และการ
โยธา 

แผนงานการ
ศาสนา

วัฒนธรรม
และ

นันทนาการ 

แผนงาน
สร้าง
ความ

เข้มแข็ง
ของ

ชุมชน 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป 

รวม 

งบ
ด าเนินงาน 

ค่าใช้สอย 

โครงการฝึกอบรม อปพร. เนื่องใน
วัน อปพร. ประจ าป ี

                  30,000   30,000 

โครงการฝึกอบรมการปอูงกันและ
ระงับอัคคีภัยในชุมชน 

                  30,000   30,000 

โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
โลก 

                  20,000   20,000 

โครงการส่งตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรม
การจัดพธิีชุมนุมเดินสวนสนาม 
เนื่องในวัน อปพร. 

                  20,000   20,000 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 

                1,234,500     1,234,500 

โครงการส ารวจและจัดเก็บข้อมูล
พื้นฐานของเทศบาลต าบลนาจะ
หลวย 

            45,000         45,000 

โครงการหลัก :ประชุมเชิงปฏิบัตกิาร 
เพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นการ
จัดท าเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย การติดตามและประเมินผล 

                    80,000 80,000 

โครงการหลัก: การบริหารจัดการ
ค่าใช้จ่ายเพื่อจัดกิจกรรมงานพัฒนา
และจัดเก็บรายได้ 

                    50,000 50,000 

โครงการออกตรวจปูองกันและระงับ
อัคคีภัยตามพระราชบัญญัติ
นายตรวจ 

                  10,000   10,000 
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ตารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
  
  
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 
  

 แผนงาน 
  
  
 

แผนงานงบ
กลาง 

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงาน
อุตสาหกรรม

และการ
โยธา 

แผนงานการ
ศาสนา

วัฒนธรรม
และ

นันทนาการ 

แผนงาน
สร้าง
ความ

เข้มแข็ง
ของ

ชุมชน 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป 

รวม 

งบ
ด าเนินงาน 

ค่าใช้สอย 

จัดกิจกรรมตามโครงการอัน
เกี่ยวเนื่องในการปกปูองสถาบัน
ส าคัญของชาติ โดยเฉพาะสถาบัน
พระมหากษัตริย ์

                    335,000 335,000 

จัดหาพวงมาลัย ชอ่ดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้ และพวงมาลา 

                    2,000 2,000 

ฝึกอบรมกฎหมายวธิีปฏบิัติราชการ
ทางปกครองเสริมสร้างธรรมาภิบาล                 
และจัดกิจกรรมอันเนื่องในโอกาส
ครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย 

                    20,000 20,000 

ฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน
เทศบาลและประชาชนทัว่ไปเกี่ยวกับ 
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ.2540 

                    30,000 30,000 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม           200,000   50,000 25,000   420,000 695,000 
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ตารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
  
  
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 
  

 แผนงาน 
  
  
 

แผนงานงบ
กลาง 

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงาน
อุตสาหกรรม

และการ
โยธา 

แผนงานการ
ศาสนา

วัฒนธรรม
และ

นันทนาการ 

แผนงาน
สร้าง
ความ

เข้มแข็ง
ของ

ชุมชน 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป 

รวม 

งบ
ด าเนินงาน 

ค่าวัสด ุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย           60,000       70,000   130,000 
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง           200,000       30,000 53,000 283,000 
วัสดุคอมพิวเตอร ์           20,000   20,000 50,000   180,000 270,000 
วัสดุไฟฟูาและวิทย ุ           150,000           150,000 
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น           350,000       180,000 156,500 686,500 
วัสดุกีฬา       70,000               70,000 
วัสดุเครื่องดับเพลิง                   40,000   40,000 
วัสดุงานบ้านงานครัว               10,000 50,000   50,000 110,000 
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์               30,000       30,000 
ค่าอาหารเสริม (นม)                 2,025,630     2,025,630 
วัสดุการเกษตร   50,000       20,000     20,000     90,000 
วัสดุก่อสร้าง           300,000           300,000 
วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่                 15,000   10,000 25,000 
วัสดุส านักงาน           20,000   10,000 40,000   170,000 240,000 
วัสดุอื่น           100,000           100,000 
วัสดุการศึกษา                 15,000     15,000 
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เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ตารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
  
  
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 
  

 แผนงาน 
  
  
 

แผนงานงบ
กลาง 

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงาน
อุตสาหกรรม

และการ
โยธา 

แผนงานการ
ศาสนา

วัฒนธรรม
และ

นันทนาการ 

แผนงาน
สร้าง
ความ

เข้มแข็ง
ของ

ชุมชน 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป 

รวม 

งบ
ด าเนิน
งาน 

ค่า 
สาธารณูปโภค 

ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม                     50,000 50,000 
ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล                     100,000 100,000 
ค่าไฟฟูา                     500,000 500,000 
ค่าบริการไปรษณีย ์                     30,000 30,000 
ค่าบริการโทรศัพท ์                     20,000 20,000 
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เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ตารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
  
  
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 
  

 แผนงาน 
  
  
 

แผนงานงบ
กลาง 

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงาน
อุตสาหกรรม

และการ
โยธา 

แผนงานการ
ศาสนา

วัฒนธรรม
และ

นันทนาการ 

แผนงาน
สร้าง
ความ

เข้มแข็ง
ของ

ชุมชน 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป 

รวม 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ ์

ครุภัณฑ์ส านักงาน                         
โครงการจัดซ้ือตู้เก็บเอกสาร             9,900         9,900 
โครงการจัดซ้ือตู้เอนกประสงค์                     10,000 10,000 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                         
โครงการ : จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
ส าหรับส านักงาน 

                    22,000 22,000 

โครงการ : จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ
ชนิด LED สี ส าหรับส านกังาน 

                    17,000 17,000 

โครงการจัดซ้ือเครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์/ชนิดLEDสีแบบNetwork 

            12,000         12,000 

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                         
โครงการจัดซ้ือเครื่องตัดคอนกรีต           34,000           34,000 
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                         
โครงการ : จัดซื้อเครื่องกรองน้ า                 18,000     18,000 
โครงการ : จัดซื้อเครื่องท าน้ าเย็น                 90,000     90,000 
ครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทย ุ                         
โครงการจัดซ้ือเครื่องวิทยุประจ าที่
ระบบ VHF/FM 

                  28,000   28,000 

ครุภัณฑ์การเกษตร                         
โครงการจัดซ้ือเครื่องสับย่อยกิ่งไม้ 
พร้อมอุปกรณ์ลับมีด 

  130,000                   130,000 

 

 



152 
 

เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ตารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
  
  
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 
  

 แผนงาน 
  
  
 

แผนงานงบ
กลาง 

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงาน
อุตสาหกรรม

และการ
โยธา 

แผนงานการ
ศาสนา

วัฒนธรรม
และ

นันทนาการ 

แผนงาน
สร้าง
ความ

เข้มแข็ง
ของ

ชุมชน 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป 

รวม 

งบลงทุน 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ                         
โครงการจัดหาศาลพระภูมิเจ้าที่
พร้อมติดตั้งและพร้อมเครื่องอุปกรณ์
ครบชุด หน้าส านักงานเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย 

      80,000               80,000 

โครงการต่อเติมและปรับปรุงห้องน้ า
อาคารปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยหลังเก่า 

          130,400           130,400 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                         
โครงการก่อสร้างขยายท่อลอด
เหลี่ยม ถนนชัยสวุรรณ ชุมชน
ห้วยซันเหนือ หมู่ที1่3 

    150,000                 150,000 

โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร 
คสล. ถนนห้วยโลก2 ชุมชนห้วยโลก 
หมู่ที่7 

    834,000                 834,000 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนน
พิรุณ ชุมชนห้วยซันใต้  หมู่ที่12 

    787,000                 787,000 

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า 
คสล. พร้อมบ่อพัก ถนนวิเชียร                      
ชุมชนหลักเมือง หมู่ที8่ 

    920,000                 920,000 

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า 
คสล.พร้อมบ่อพัก ถนนกลางเมือง 
ชุมชนกลางเมือง หมู่ที1่1 

    882,000                 882,000 

 

 



153 
 

เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ตารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
  
  
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 
  

 แผนงาน 
  
  
 

แผนงานงบ
กลาง 

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงาน
อุตสาหกรรม

และการ
โยธา 

แผนงานการ
ศาสนา

วัฒนธรรม
และ

นันทนาการ 

แผนงาน
สร้าง
ความ

เข้มแข็ง
ของ

ชุมชน 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป 

รวม 

งบลงทุน 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า 
คสล.พร้อมบ่อพัก ถนนชัยสุวรรณ
ชุมชนห้วยซันเหนือ หมู่ที1่3 

    778,000                 778,000 

ค่าจ้างที่ปรึกษาซ่ึงเกี่ยวกับ
สิ่งก่อสร้าง หรือเพื่อให้ได้มาซ่ึง
สิ่งก่อสร้าง 

                        

โครงการวิจัยแนวทางการจัดการมูล
ฝอยแบบครบวงจร และการมีส่วน
ร่วมของชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาล
ต าบลนาจะหลวย 

          180,000           180,000 

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

                        

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมหรือ
ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย 

          80,000           80,000 

 

 
 



154 
 

เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ตารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
  
  
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 
  

 แผนงาน 
  
  
 

แผนงานงบ
กลาง 

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงาน
อุตสาหกรรม

และการ
โยธา 

แผนงานการ
ศาสนา

วัฒนธรรม
และ

นันทนาการ 

แผนงาน
สร้าง
ความ

เข้มแข็ง
ของ

ชุมชน 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป 

รวม 

งบเงิน
อุดหนุน 

เงินอุดหนุน 
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน ์

          200,000           200,000 

เงินอุดหนุนส่วนราชการ         30,000       3,492,000   70,000 3,592,000 
รวม 12,108,870 180,000 4,351,000 1,390,000 97,500 5,937,220 875,740 3,495,560 11,952,350 1,905,840 15,250,320 57,544,400 
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เทศบัญญัติ เร่ือง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี
 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
 

รายละเอียดรายจ่ายบางรายการที่จ าเป็นต้องใช้ในการบริหารกิจการของเทศบาลต าบลนาจะหลวย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

     ค่าใช้จ่ายในการบริหารบุคลากร  (ที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนทั่วไป) 
1.  เงินเดือนพนักงานเทศบาล                                                 ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น        8,737,320.00  บาท 
2.  เงินประจ าต าแหน่งพนักงานเทศบาล                ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น          404,400.00  บาท 
3.  ค่าจ้างลูกจ้างประจ า                                         ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น        1,045,920.00  บาท 
4.  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น        6,237,120.00  บาท 
5.  เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล                     ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น          218,400.00  บาท 
6.  เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของลูกจ้างประจ า                                         ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น 0.00 บาท 
7.  เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                      ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น          717,360.00  บาท 
8.  ค่าเช่าบ้าน                                            ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น          304,800.00  บาท 
9.  ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร                   ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น          100,000.00  บาท 
10.  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม              ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น          309,942.00  บาท 
11.  เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ          ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น          602,900.00  บาท 
12.  เงินบ าเหน็จลูกจ้างประจ า ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น          209,727.00  บาท 
13.  เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ  (โบนัส) ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น 0.00 บาท 
                                                                           รวมเป็นเงินทั้งสิ้น     18,887,889.00  บาท 

     คิดเป็นร้อยละ                                                    32.82  ของรายได้รวมเงินอุดหนุนทั่วไป 
 

     หมายเหตุ ประมาณการรายรับ   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น     57,544,400.00  บาท 
 


