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เทศบาลต าบลนาจะหลวย 

เขต/อ าเภอ นาจะหลวย    จังหวัดอุบลราชธานี 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
269  ซอย-  ถนนวิสูตรโยธาภิบาล  แขวง/ต าบล นาจะหลวย 

เขต/อ าเภอ นาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี  34280 
   
   

พื้นที่ 8.91 ตารางกิโลเมตร 
   

ประชากรทั้งหมด 7,398 คน 
ชาย 3,709 คน 
หญิง 3,689 คน 

   
   
 ข้อมูล ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2563 
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ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  

             ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาจะหลวย 
     
           บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลต าบลนาจะหลวย จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีต่อสภาเทศบาลต าบลนาจะหลวยอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลนาจะหลวยจึงขอ
ชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้ 
 1. สถานะการคลัง 
  1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
   ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2563 องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้ 
   1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 41,442,815.31 บาท 
   1.1.2 เงินสะสม จ านวน 26,518,979.85 บาท 
   1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 11,534,131.37 บาท 
   1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน - 

โครงการ รวม 0.00 บาท 
   1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 2 โครงการ รวม 

1,582,000.00 บาท 
  1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน 5,597,628.74 บาท 
 2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2563 
  (1) รายรับจริง จ านวน 49,570,787.76 บาท ประกอบด้วย 
   หมวดภาษีอากร จ านวน 136,920.70 บาท 

   หมวดค่าธรรมเนียม 
ค่าปรับ และใบอนุญาต 

จ านวน 104,398.00 บาท 

   หมวดรายได้จาก
ทรัพย์สิน 

จ านวน 622,534.52 บาท 

   หมวดรายได้จาก
สาธารณูปโภคและการ
พาณิชย์ 

จ านวน 0.00 บาท 
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   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน 187,087.00 บาท 

   หมวดรายได้จากทุน จ านวน 0.00 บาท 

   หมวดภาษีจัดสรร จ านวน 22,919,761.54 บาท 

   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 25,600,086.00 บาท 

  (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 58,224.00 บาท 
  (3) รายจ่ายจริง จ านวน 36,915,883.88 บาท ประกอบด้วย 
   งบกลาง จ านวน 8,421,328.52 บาท 
   งบบุคลากร จ านวน 16,580,001.83 บาท 
   งบด าเนินงาน จ านวน 9,307,153.53 บาท 
   งบลงทุน จ านวน 73,400.00 บาท 
   งบรายจ่ายอื่น จ านวน 0.00 บาท 
   งบเงินอุดหนุน จ านวน 2,534,000.00 บาท 
  (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 58,224.00 บาท 
  (5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จ านวน 5,462,000.00 บาท 
  (6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 4,377,200.00 บาท 
  (7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จ านวน 0.00 บาท 
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  ค าแถลงงบประมาณ     
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     

เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
อ.นาจะหลวย  จ.อุบลราชธานี 

        

          รายรับจริง 
ปี  2562 

ประมาณการ 
ปี 2563 

ประมาณการ 
ปี 2564 

รายได้จัดเก็บเอง       
  หมวดภาษีอากร 747,894.93 203,000.00 120,000.00 
  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ

ใบอนุญาต 
182,905.90 170,500.00 123,000.00 

  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 1,258,248.20 1,010,000.00 1,400,000.00 

  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 36,386.00 6,100.00 122,600.00 
รวมรายได้จัดเก็บเอง 2,225,435.03 1,389,600.00 1,765,600.00 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  หมวดภาษีจัดสรร 30,131,672.66 28,240,000.00 30,690,000.00 

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

30,131,672.66 28,240,000.00 30,690,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

      

  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 26,144,072.00 30,890,800.00 26,193,000.00 

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

26,144,072.00 30,890,800.00 26,193,000.00 

รวม 58,501,179.69 60,520,400.00 58,648,600.00 
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ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

รายจ่าย รายจ่ายจริง 
ปี 2562 

ประมาณการ 
ปี 2563 

ประมาณการ 
ปี 2564 

จ่ายจากงบประมาณ       
  งบกลาง 10,718,474.97 12,402,050.00 12,059,417.00 

  งบบุคลากร 18,943,518.65 23,196,060.00 23,986,480.00 

  งบด าเนินงาน 14,033,072.68 15,412,690.00 13,711,303.00 

  งบลงทุน 1,606,900.00 6,025,600.00 5,307,400.00 

  งบเงินอุดหนุน 3,239,000.00 3,484,000.00 3,584,000.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 48,540,966.30 60,520,400.00 58,648,600.00 

รวม 48,540,966.30 60,520,400.00 58,648,600.00 
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ส่วนที่ 2 

เทศบัญญัติ 

เรื่อง 

งบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ของ 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย 

อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ของ เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
อ.นาจะหลวย  จ.อุบลราชธานี 

        
ด้าน ยอดรวม 

ด้านบริหารทั่วไป   
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 15,202,620 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,895,220 
ด้านบริการชุมชนและสังคม   
  แผนงานการศึกษา 12,855,083 
  แผนงานสาธารณสุข 4,021,360 
  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 932,000 
  แผนงานเคหะและชุมชน 8,013,900 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 120,000 
  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1,010,000 
ด้านการเศรษฐกิจ   
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,539,000 
ด้านการด าเนนิงานอ่ืน   
  แผนงานงบกลาง 12,059,417 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 58,648,600 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 

อ.นาจะหลวย  จ.อุบลราชธานี 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

                    งาน 
งานบริหารทั่วไป 

งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ 

งานบริหารงานคลัง รวม    
งบ 

  
       
   งบบุคลากร 9,320,100 0 1,843,920 11,164,020 
       เงินเดือน (ฝุายการเมือง) 2,848,320 0 0 2,848,320 
       เงินเดือน (ฝุายประจ า) 6,471,780 0 1,843,920 8,315,700 
   งบด าเนินงาน 3,217,500 50,000 602,500 3,870,000 
       ค่าตอบแทน 305,000 0 211,000 516,000 
       ค่าใช้สอย 1,902,500 50,000 226,500 2,179,000 
       ค่าวัสดุ 450,000 0 135,000 585,000 
       ค่าสาธารณูปโภค 560,000 0 30,000 590,000 
   งบลงทุน 138,600 0 0 138,600 
       ค่าครุภัณฑ์ 138,600 0 0 138,600 
   งบเงินอุดหนุน 30,000 0 0 30,000 
       เงินอุดหนุน 30,000 0 0 30,000 
   รวม 12,706,200 50,000 2,446,420 15,202,620 
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เทศบัญญัติเทศบาลต าบลนาจะหลวย เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
                    งาน 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน 

งานป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย 

รวม 
    

งบ 
  

        
          
    งบบุคลากร 1,265,220 0 1,265,220 
        เงินเดือน (ฝุายประจ า) 1,265,220 0 1,265,220 
    งบด าเนินงาน 150,000 380,000 530,000 
        ค่าใช้สอย 150,000 215,000 365,000 
        ค่าวัสดุ 0 165,000 165,000 
    งบลงทุน 0 100,000 100,000 
        ค่าครุภัณฑ์ 0 100,000 100,000 
    รวม 

 
 
 
 
 
 
 
 

1,415,220 480,000 1,895,220 
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เทศบัญญัติเทศบาลต าบลนาจะหลวย เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

แผนงานการศึกษา 
                    งาน 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

งานศึกษาไม่ก าหนด
ระดับ 

รวม 
   

งบ 
  

       
         
   งบบุคลากร 2,041,740 3,216,240 0 5,257,980 
       เงินเดือน (ฝุายประจ า) 2,041,740 3,216,240 0 5,257,980 
   งบด าเนินงาน 306,500 3,626,603 20,000 3,953,103 
       ค่าตอบแทน 77,000 54,000 0 131,000 
       ค่าใช้สอย 121,000 1,582,910 20,000 1,723,910 
       ค่าวัสดุ 57,000 1,989,693 0 2,046,693 
       ค่าสาธารณูปโภค 51,500 0 0 51,500 
   งบลงทุน 0 240,000 0 240,000 
       ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 0 240,000 0 240,000 
   งบเงินอุดหนุน 0 3,404,000 0 3,404,000 
       เงินอุดหนุน 0 3,404,000 0 3,404,000 
   รวม 

 
 
 

2,348,240 10,486,843 20,000 12,855,083 
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เทศบัญญัติเทศบาลต าบลนาจะหลวย เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

แผนงานสาธารณสุข 
                    งาน 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข 

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุข

อ่ืน 
รวม 

    
งบ 

  
        
          
    งบบุคลากร 3,106,060 0 3,106,060 
        เงินเดือน (ฝุายประจ า) 3,106,060 0 3,106,060 
    งบด าเนินงาน 320,000 429,000 749,000 
        ค่าตอบแทน 165,000 120,000 285,000 
        ค่าใช้สอย 110,000 224,000 334,000 
        ค่าวัสดุ 45,000 25,000 70,000 
        ค่าสาธารณูปโภค 0 60,000 60,000 
    งบลงทุน 26,300 0 26,300 
        ค่าครุภัณฑ์ 26,300 0 26,300 
    งบเงินอุดหนุน 0 140,000 140,000 
        เงินอุดหนุน 0 140,000 140,000 
    รวม 

 
 
 

3,452,360 569,000 4,021,360 
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เทศบัญญัติเทศบาลต าบลนาจะหลวย เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
                    งาน 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสังคม

สงเคราะห ์

งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์ 

รวม 
    

งบ 
  

        
          
    งบบุคลากร 822,000 0 822,000 
        เงินเดือน (ฝุายประจ า) 822,000 0 822,000 
    งบด าเนินงาน 50,000 60,000 110,000 
        ค่าใช้สอย 50,000 60,000 110,000 
      รวม 

 
872,000 60,000 932,000 

    แผนงานเคหะและชุมชน 
                    งาน 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ

ชุมชน 
งานไฟฟ้าถนน งานสวนสาธารณะ 

งานก าจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล 

รวม 
  

งบ 
  

      
        
  งบบุคลากร 2,371,200 0 0 0 2,371,200 
      เงินเดือน (ฝุายประจ า) 2,371,200 0 0 0 2,371,200 
  งบด าเนินงาน 610,000 200,000 260,000 2,289,200 3,359,200 
      ค่าตอบแทน 30,000 0 0 0 30,000 
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เทศบัญญัติเทศบาลต าบลนาจะหลวย เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

    งาน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ

ชุมชน 
งานไฟฟ้าถนน งานสวนสาธารณะ 

งานก าจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล 

รวม   
งบ 

  

          
    ค่าใช้สอย 160,000 0 140,000 1,939,200 2,239,200 

      ค่าวัสดุ 415,000 200,000 120,000 350,000 1,085,000 
      ค่าสาธารณูปโภค 5,000 0 0 0 5,000 
  งบลงทุน 591,500 1,592,000 0 100,000 2,283,500 
      ค่าครุภัณฑ์ 191,500 0 0 100,000 291,500 
      ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 400,000 1,592,000 0 0 1,992,000 
  รวม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,572,700 1,792,000 260,000 2,389,200 8,013,900 
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เทศบัญญัติเทศบาลต าบลนาจะหลวย เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
                    งาน 

งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน 

รวม 
      

งบ 
  

          
            
      งบด าเนินงาน 110,000 110,000 
          ค่าใช้สอย 110,000 110,000 
      งบเงินอุดหนุน 10,000 10,000 
          เงินอุดหนุน 10,000 10,000 
                                    

รวม 
120,000 120,000 

      แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
                    งาน 

งานกีฬาและ
นันทนาการ 

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

รวม 
    

งบ 
  

        
          
    งบด าเนินงาน 380,000 630,000 1,010,000 
        ค่าใช้สอย 300,000 630,000 930,000 
        ค่าวัสดุ 80,000 0 80,000 
    รวม 380,000 630,000 1,010,000 
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เทศบัญญัติเทศบาลต าบลนาจะหลวย เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
                    งาน 

งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

รวม 
      

งบ 
  

          
            
      งบด าเนินงาน 20,000 20,000 
          ค่าใช้สอย 20,000 20,000 
      งบลงทุน 2,519,000 2,519,000 
          ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 2,519,000 2,519,000 
                                    

รวม 
2,539,000 2,539,000 

      แผนงานงบกลาง 
                    งาน 

งบกลาง รวม 
      

งบ 
  

          
            
      งบกลาง 12,059,417 12,059,417 
          งบกลาง 12,059,417 12,059,417 
      รวม 12,059,417 12,059,417 
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เทศบัญญัติเทศบาลต าบลนาจะหลวย เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

เทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
อ.นาจะหลวย  จ.อุบลราชธานี 

               โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  อาศัยอ านาจตามความในพระราช 
บัญญัติพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่14)พ.ศ.2562 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดย
ความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลนาจะหลวย และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี 

 
ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป 

 
ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 58,648,600 บาท 

 
ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 58,648,600 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 

        แผนงาน ยอดรวม 
ด้านบริหารทั่วไป   
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 15,202,620 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,895,220 
ด้านบริการชุมชนและสังคม   
  แผนงานการศึกษา 12,855,083 
  แผนงานสาธารณสุข 4,021,360 
  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 932,000 
  แผนงานเคหะและชุมชน 8,013,900 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 120,000 
  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1,010,000 
ด้านการเศรษฐกิจ   
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,539,000 
ด้านการด าเนนิงานอ่ืน   
  แผนงานงบกลาง 12,059,417 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 58,648,600 
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เทศบัญญัติเทศบาลต าบลนาจะหลวย เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

 
ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้  

        งบ ยอดรวม 
รวมรายจ่าย 0 

        
 

ข้อ 6. ให้ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีต าบลนาจะหลวยปฏิบัติการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลต าบล 

         ข้อ 7. ให้ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีต าบลนาจะหลวยมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตาม
บัญญัตินี้ 

    
  ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 
   

 
   

 
   (ลงนาม) สิบต ารวจโทสุทธนา เติมจิตร 

   
(สุทธนา เติมจิตร) 

   
ต าแหน่ง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ 
นายกเทศมนตรีต าบลนาจะหลวย 

เห็นชอบ 
 

    
    

                    (ลงนาม)      พงษ์ธร จันสวัสดิ์ 
 

(นายพงษ์ธร จันสวัสดิ์) 
 

ต าแหน่ง นายอ าเภอนาจะหลวย ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  
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เทศบัญญัติเทศบาลต าบลนาจะหลวย เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

รายงานประมาณการรายรับ 
 ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
 เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
 อ าเภอ นาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธาน ี
         
   รายรับจริง ประมาณการ 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 
หมวดภาษีอากร               
        

     ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 0.00 0.00 0.00 3,000.00 -100.00 % 0.00 

     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 527,168.94 509,010.65 544,229.26 0.00 0.00 % 0.00 
     ภาษีบ ารุงท้องที่ 9,663.67 6,625.75 8,139.27 0.00 0.00 % 0.00 
     ภาษีปูาย 179,562.20 191,539.00 195,526.40 200,000.00 -40.00 % 120,000.00 
     อากรการฆ่าสัตว์ 0.00 36.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 

รวมหมวดภาษีอากร 716,394.81 707,211.40 747,894.93 203,000.00     120,000.00 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ 
และใบอนุญาต 

              

     ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ 0.00 36.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 
     ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ 0.00 9.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 



23 
 

เทศบัญญัติเทศบาลต าบลนาจะหลวย เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

  รายรับจริง ประมาณการ 
  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 
        
     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับ
ใบอนุญาตการขายสุรา 

989.40 727.50 4,287.40 3,000.00 233.33 % 10,000.00 

     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการ
จัดระเบียบจอดยานยนต์ 

300.00 0.00 154.00 500.00 -100.00 % 0.00 

     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการ
ควบคุมอาคาร 

583.00 1,112.20 1,463.00 0.00 0.00 % 0.00 

     ค่าธรรมเนียมเก็บและขน
มูลฝอย 

360.00 240.00 48,650.00 50,000.00 0.00 % 50,000.00 

     ค่าธรรมเนียมเก็บขน
อุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล 

13,500.00 4,500.00 9,000.00 9,000.00 -50.00 % 4,500.00 

     ค่าธรรมเนียมในการออก
หนังสือรับรองการแจ้งสถานที่
จ าหน่ายอาหารหรือสะสม
อาหาร 

1,200.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 

     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับ
ทะเบียนราษฎร 
 

6,330.00 7,140.00 5,970.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00 
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เทศบัญญัติเทศบาลต าบลนาจะหลวย เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

  รายรับจริง ประมาณการ 
  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 
 
 

       

     ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
เป็นผู้ควบคุม 

0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 

     ค่าธรรมเนียมเป็นผู้รับจ้าง
ให้บริการ 

0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 

     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับ
ทะเบียนพาณิชย์ 

2,320.00 2,860.00 1,650.00 1,500.00 33.33 % 2,000.00 

     ค่าธรรมเนียมก าจัดขยะ 
มูลฝอย 

49,440.00 53,520.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 

     ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ 575.00 250.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 
     ค่าปรับผู้กระท าผิด
กฎหมายจราจรทางบก 

57,350.00 32,259.00 6,250.00 5,000.00 -60.00 % 2,000.00 

     ค่าปรับผู้กระท าผิด
กฎหมายการทะเบียนราษฎร 

0.00 160.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 

     ค่าปรับการผิดสัญญา 58,165.00 3,969.97 145.50 0.00 0.00 % 0.00 
     ค่าใบอนุญาตประกอบการ
ค้าส าหรับกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ 

46,700.00 37,920.00 66,460.00 55,000.00 -45.45 % 30,000.00 
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  รายรับจริง ประมาณการ 
  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 
        
     ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่
จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่
สะสมอาหารในครัว หรือ   
พ้ืนที่ใด ซึ่งมีพ้ืนที่เกิน 200 
ตารางเมตร 

4,000.00 3,400.00 3,400.00 3,500.00 42.86 % 5,000.00 

     ค่าใบอนุญาตจ าหน่าย
สินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 

13,300.00 11,200.00 8,200.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00 

     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการ
ควบคุมอาคาร 

3,016.00 2,147.00 2,066.00 3,000.00 -33.33 % 2,000.00 

     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการ
โฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 

2,360.00 5,190.00 4,560.00 4,000.00 -37.50 % 2,500.00 

     ค่าใบอนุญาตอ่ืนๆ 18,900.00 14,350.00 20,650.00 21,000.00 -100.00 % 0.00 

รวมหมวดค่าธรรมเนียม 
ค่าปรับ และใบอนุญาต 

 
 

279,388.40 182,310.67 182,905.90 170,500.00     123,000.00 
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  รายรับจริง ประมาณการ 
  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

        
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน               
     ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ 967,498.36 877,357.00 855,176.00 800,000.00 12.50 % 900,000.00 

     ดอกเบี้ย 307,687.63 316,823.42 403,072.20 210,000.00 138.10 % 500,000.00 

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 1,275,185.99 1,194,180.42 1,258,248.20 1,010,000.00     1,400,000.00 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด               

     เงินที่มีผู้อุทิศให้ 0.00 0.00 162.00 100.00 -100.00 % 0.00 

     ค่าขายแบบแปลน 80,400.00 78,000.00 11,500.00 5,000.00 900.00 % 50,000.00 

     ค่าเขียนแบบแปลน 18,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 
     ค่าจ าหน่ายแบบพิมพ์และ
ค าร้อง 

684.00 596.00 550.00 500.00 20.00 % 600.00 

     ค่ารับรองส าเนาและถ่าย
เอกสาร 

50.00 10.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 

     รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ 56,053.00 64,611.00 24,174.00 500.00 14,300.00 % 72,000.00 

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 155,187.00 143,217.00 36,386.00 6,100.00     122,600.00 



27 
 

เทศบัญญัติเทศบาลต าบลนาจะหลวย เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

  รายรับจริง ประมาณการ 
  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 
หมวดภาษีจัดสรร               
     ภาษีและค่าธรรมเนียม
รถยนต์ 

1,627,659.58 376,031.30 408,166.05 300,000.00 66.67 % 500,000.00 

     ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. 
ก าหนดแผนฯ 

17,090,557.38 20,663,417.80 19,238,201.17 19,000,000.00 5.26 % 20,000,000.00 

     ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. 
จัดสรรรายได้ฯ 

2,942,120.57 3,116,731.58 2,941,906.17 2,500,000.00 20.00 % 3,000,000.00 

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 62,508.80 79,910.59 86,253.76 60,000.00 33.33 % 80,000.00 
     ภาษีสุรา 1,557,242.60 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 
     ภาษีสรรพสามิต 3,752,771.45 5,953,051.45 6,424,153.73 5,500,000.00 9.09 % 6,000,000.00 
     ค่าภาคหลวงแร่ 63,537.70 58,087.38 62,066.28 50,000.00 20.00 % 60,000.00 
     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 48,586.33 46,527.90 56,702.50 30,000.00 66.67 % 50,000.00 
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน 

1,526,182.00 1,295,232.61 914,223.00 800,000.00 25.00 % 1,000,000.00 

     ภาษีจัดสรรอื่นๆ 
 

114,660.54 24,585.82 0.00 0.00 0.00 % 0.00 

รวมหมวดภาษีจัดสรร 28,785,826.95 31,613,576.43 30,131,672.66 28,240,000.00     
30,690,000.00 
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  รายรับจริง ประมาณการ 
  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

        
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป               
     เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับ
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่
และภารกิจถ่ายโอนเลือกท า 

25,683,314.00 25,461,873.00 26,144,072.00 30,890,800.00 -15.21 % 26,193,000.00 

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 25,683,314.00 25,461,873.00 26,144,072.00 30,890,800.00     26,193,000.00 
รวมทุกหมวด 56,895,297.15 59,302,368.92 58,501,179.69 60,520,400.00     58,648,600.00 
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                          รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
อ.นาจะหลวย  จ.อุบลราชธานี 

        
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น  58,648,600   บาท  แยกเป็น 

  
รายได้จัดเก็บเอง 

 
หมวดภาษีอากร รวม 120,000 บาท 

  
ภาษีปูาย จ านวน 120,000 บาท 

    ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ล่วงมา   

 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 123,000 บาท 

  
ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการขายสุรา จ านวน 10,000 บาท 

    ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ล่วงมา   

  
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จ านวน 50,000 บาท 

    ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ล่วงมา   

  
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล จ านวน 4,500 บาท 

    ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ล่วงมา   

  
ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนราษฎร จ านวน 5,000 บาท 

    ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ล่วงมา   

  
ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพาณิชย์ จ านวน 2,000 บาท 

    ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ล่วงมา   

  
ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก จ านวน 2,000 บาท 

    
ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ล่วงมา 
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ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ 

จ านวน 30,000 บาท 

    ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ล่วงมา   

  
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพ้ืนที่ใด ซึ่งมีพ้ืนที่เกิน 200 ตารางเมตร 

จ านวน 5,000 บาท 

    ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ล่วงมา   

  
ค่าใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ จ านวน 10,000 บาท 

    ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ล่วงมา   

  
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จ านวน 2,000 บาท 

    ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ล่วงมา   

  
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง จ านวน 2,500 บาท 

    ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ล่วงมา   

 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 1,400,000 บาท 

  
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ จ านวน 900,000 บาท 

    ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ล่วงมา   

  
ดอกเบี้ย จ านวน 500,000 บาท 

    ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ล่วงมา   

 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 122,600 บาท 

  
ค่าขายแบบแปลน จ านวน 50,000 บาท 

    ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ล่วงมา   

  
ค่าจ าหน่ายแบบพิมพ์และค าร้อง จ านวน 600 บาท 

    ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ล่วงมา   

  
รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ จ านวน 72,000 บาท 

    
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ล่วงมา 
 

  



31 
 

เทศบัญญัติเทศบาลต าบลนาจะหลวย เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
หมวดภาษีจัดสรร รวม 30,690,000 บาท 

  
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ จ านวน 500,000 บาท 

    ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ล่วงมา   

  
ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ จ านวน 20,000,000 บาท 

    ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ล่วงมา   

  
ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จดัสรรรายได้ฯ จ านวน 3,000,000 บาท 

    ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ล่วงมา   

  
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จ านวน 80,000 บาท 

    ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ล่วงมา   

  
ภาษีสรรพสามิต จ านวน 6,000,000 บาท 

    ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ล่วงมา   

  
ค่าภาคหลวงแร่ จ านวน 60,000 บาท 

    ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ล่วงมา   

  
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จ านวน 50,000 บาท 

    ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ล่วงมา   

  
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน 

จ านวน 1,000,000 บาท 

    

ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ล่วงมา 
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รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 26,193,000 บาท 

  
เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และภารกิจ
ถ่ายโอนเลือกท า 

จ านวน 26,193,000 บาท 

    

คาดว่าในปีนี้จะจัดเก็บได้น้อยกว่าปีที่ล่วงมา โดยเป็นการ
ประมาณการรายได้เงินอุดหนุนทั่วไป ประกอบด้วย
รายการ ดังนี้      
1. เงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกท า    
2. เงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม)       
3. เงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน       
4. เงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา
ของท้องถิ่น       
5. เงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
แยกเป็น       
   - เงินเดือน        
   - เงินวิทยะฐานะ   
   - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง       
   - เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานจ้าง/เงินเพิ่มค่าครองชีพ        
   - เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร        
   - เงินค่าการจัดการเรียนการสอน(รายหัว)        
   - เงินค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา       
     (ค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน  
และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
   - เงินสมทบกองทุนประกันสังคม             
6. เงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทาง
สังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ      
(เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยความพิการ)       
7. เงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับโครงการการจัดสวัสดิการทางสังคม
แก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม      
   (เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ปุวย
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เอดส์)       
8. เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ให้แก่
ผู้สูงอายุ       
   (เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ)  
9. เงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับการบริการสาธารณสุข/ส าหรับการ
ด าเนินงาน      
   ตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข       
10.เงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และข้ึน
ทะเบียนสัตว์      
    ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข
บ้า        
    ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  
เจ้าฟูาจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี      

    

11.เงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับส ารวจขับเคลื่อนตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  
เจ้าฟูาจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี   
12.อ่ืนๆตามที่รัฐจัดสรรให้เป็นเงินอุดหนุนทั่วไป 
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เทศบัญญัติเทศบาลต าบลนาจะหลวย เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

รายงานประมาณการรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
อ าเภอนาจะหลวย    จังหวัดอุบลราชธาน ี

        

                   รายจ่ายจริง ประมาณการ 

   ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

 แผนงานบริหารงานท่ัวไป               

 งานบริหารท่ัวไป               

   งบบุคลากร               

   เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)               

     เงินเดือนนายก/รองนายก 665,280 725,760 725,760 725,760 0 % 725,760 

     เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก 165,000 180,000 180,000 180,000 0 % 180,000 

     เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 165,000 180,000 180,000 180,000 0 % 180,000 

 
    

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนต าบล 

190,080 207,360 202,018 207,360 0 % 207,360 

     เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 1,314,720 1,434,240 1,434,240 1,435,200 8.36 % 1,555,200 

 รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2,500,080 2,727,360 2,722,018 2,728,320     2,848,320 
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เทศบัญญัติเทศบาลต าบลนาจะหลวย เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

   ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               

     เงินเดือนพนักงาน 2,641,530 2,235,770 2,256,722.58 3,341,861 15.71 % 3,867,000 

     เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 70,000 73,500 59,838.7 84,000 0 % 84,000 

     เงินประจ าต าแหน่ง 124,000 72,418 59,838.7 173,600 7.14 % 186,000 

     ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 526,180 625,260 640,200 695,760 4.48 % 726,960 

     ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,324,610 1,369,027.74 1,420,010 1,450,920 4.89 % 1,521,840 

     เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 139,095 174,530.45 159,060 126,447 -32 % 85,980 

 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4,825,415 4,550,506.19 4,595,669.98 5,872,588     6,471,780 
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เทศบัญญัติเทศบาลต าบลนาจะหลวย เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

   ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

 รวมงบบุคลากร 7,325,495 7,277,866.19 7,317,687.98 8,600,908     9,320,100 

   งบด าเนินงาน               

   ค่าตอบแทน               

 
    

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

11,450 0 12,250 30,000 -50 % 15,000 

     ค่าเบี้ยประชุม 14,400 12,550 12,350 20,000 -25 % 15,000 

     ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 1,680 3,360 10,000 -50 % 5,000 

     ค่าเช่าบ้าน 165,800 140,800 140,000 201,000 1.49 % 204,000 

     เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 19,450 13,110 42,200 60,000 10 % 66,000 

 รวมค่าตอบแทน 211,100 168,140 210,160 321,000     305,000 

   ค่าใช้สอย               

     รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 60,700 79,625 0 0 0 % 0 

 
      

01. กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการโฆษณาและ
เผยแพร่โครงการหรือกิจกรรมของเทศบาลต าบลนาจะ
หลวย 

0 0 0 80,000 0 % 80,000 

 
      

01. โครงการ/กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการโฆษณา
และเผยแพร่โครงการ/กิจกรรมของเทศบาลต าบลนาจะ
หลวย 

0 0 115,760 0 0 % 0 

       02. กิจกรรม : จัดหาสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อบริการประชาชน 0 0 0 10,000 -20 % 8,000 

 
      

02. โครงการ/กิจกรรม : จัดหาสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อบริการ
ประชาชน  

0 0 6,700 0 0 % 0 

       03.  กิจกรรม : การประกันภัยรถราชการ 0 0 0 5,500 0 % 5,500 

 
      

04. กิจกรรม : การปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตส านักงาน
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 

0 0 0 30,000 -66.67 % 10,000 

 
      

05. กิจกรรม : จ้างเหมาถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม เย็บเล่ม 
เย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ 

0 0 0 30,000 -66.67 % 10,000 

       06. กิจกรรม : จ้างเหมาสูบส้วมหรือตักสิ่งปฏิกูล 0 0 0 10,000 0 % 10,000 
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เทศบัญญัติเทศบาลต าบลนาจะหลวย เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

   ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

       07. กิจกรรมย่อย : จ้างเหมาบริการ 0 0 0 120,000 25 % 150,000 

 

      

โครงการหลัก : การบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ
รองรับการบริการประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
                 05. โครงการย่อย/กิจกรรมย่อย : จ้าง
เหมาถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม เย็บเล่ม เย็บหนังสือหรือ
เข้าปกหนังสือ 

0 0 2,800 0 0 % 0 

 

      

โครงการหลัก : การบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ
รองรับการบริการประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
                 06. โครงการย่อย/กิจกรรมย่อย : จ้าง
เหมาสูบส้วมหรือตักสิ่งปฏิกูล 

0 0 2,500 0 0 % 0 

 

      

โครงการหลัก : การบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ
รองรับการบริการประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
                 07. โครงการย่อย/กิจกรรมย่อย : จ้าง
เหมาบริการทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 0 600 0 0 % 0 
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เทศบัญญัติเทศบาลต าบลนาจะหลวย เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

   ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

     รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 56,720 23,470 29,040 60,000 -16.67 % 50,000 

 
    

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

              

 
      

01. โครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 

0 0 577,691 350,000 6.86 % 374,000 

       02. โครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกต้ัง 0 0 0 500,000 0 % 500,000 

 
      

03. โครงการ/กิจกรรม : จัดงานพระราชพิธีวันคล้ายวัน
สวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช รัชกาลที่9 

0 0 0 100,000 -50 % 50,000 

 
      

04. โครงการ/กิจกรรม : จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่10 

0 0 0 100,000 -30 % 70,000 

       05. โครงการ/กิจกรรม : จัดงานวันเทศบาล 0 0 40,000 50,000 0 % 50,000 

       06. โครงการ/กิจกรรม : จัดงานวันพ่อแห่งชาติ 0 0 0 60,000 -16.67 % 50,000 

       07. โครงการ/กิจกรรม : จัดงานวันแม่แห่งชาติ 0 0 69,279 70,000 -28.57 % 50,000 

 

      

08. โครงการ/กิจกรรม : การจัดท า ปรับปรุงและ
ทบทวน เทศบัญญัติเพื่อควบคุมการจัดระเบียบชุมชน
และสังคม(เทศบัญญัติอื่นที่ไม่ใช่เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี) 

0 0 30,000 0 0 % 0 

 
      

08. โครงการ/กิจกรรม : ฝึกอบรม “เรียนรู้
ประชาธิปไตยใส่ใจการเลือกต้ัง” 

0 0 0 30,000 -66.67 % 10,000 

 
      

09. โครงการ/กิจกรรม : จัดกิจกรรมตามโครงการอัน
เกี่ยวเนื่องในการปกปูองสถาบันส าคัญของชาติ 
โดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์ 

0 0 0 50,000 -60 % 20,000 

 

      

09. โครงการ/กิจกรรม : ฝึกอบรม “เรียนรู้
ประชาธิปไตยใส่ใจการเลือกต้ัง” 
 
 
 

0 0 20,000 0 0 % 0 
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เทศบัญญัติเทศบาลต าบลนาจะหลวย เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

   ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

 
      

10. โครงการ/กิจกรรม : จัดกิจกรรมตามโครงการอัน
เกี่ยวเนื่องในการปกปูองสถาบันส าคัญของชาติ 
โดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์ 

0 0 433,204 0 0 % 0 

 
      

10. โครงการ/กิจกรรม : จัดหาพวงมาลัย ช่อดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้  
และพวงมาลา 

0 0 0 2,000 0 % 2,000 

 
      

11. โครงการ/กิจกรรม : จัดหาพวงมาลัย ช่อดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา 

0 0 2,000 0 0 % 0 

 
      

11. โครงการ/กิจกรรม : ฝึกอบรม “กฎหมายวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง เสริมสร้างธรรมาภิบาล” 

0 0 0 20,000 -50 % 10,000 

 
      

12. โครงการ/กิจกรรม : ฝึกอบรมกฎหมายวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครองเสริมสร้างธรรมาภิบาลและจัด
กิจกรรมอันเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย 

0 0 20,000 0 0 % 0 

 

      

12.โครงการ/กิจกรรม : ฝึกอบรมให้ความรู้แก่ คณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและ
ประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับ “พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ.2540” 

0 0 0 30,000 -66.67 % 10,000 

 

      

13.โครงการ/กิจกรรม : ธรรมะพัฒนาจิตใจสานสายใย
ชุมชน "สร้างวัฒนธรรมสุจริต ตามวิถีพุทธ" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 0 0 50,000 -40 % 30,000 
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เทศบัญญัติเทศบาลต าบลนาจะหลวย เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

   ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

 
      

14. โครงการ/กิจกรรม : จัดพิธีบ าเพ็ญกุศลและกิจกรรม
น้อมร าลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

0 0 87,080 0 0 % 0 

 
      

14.โครงการ/กิจกรรม : ประกวดค าขวัญ ต่อต้านการ
ทุจริต 

0 0 0 10,000 -50 % 5,000 

 
      

15.โครงการ/กิจกรรม : วันพระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟูาจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกถึงมหาจักรีบรม
ราชวงศ์ 

0 0 0 0 100 % 50,000 

 
      

15.โครงการ/กิจกรรม : อบรมพัฒนาศักยภาพในการ
บริหารจัดการองค์กรและศึกษาดูงาน 

0 0 195,720 0 0 % 0 

 
      

16.โครงการ/กิจกรรม : จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 10 

0 0 83,278 0 0 % 0 

       16.โครงการ/กิจกรรม : วันฉัตรมงคล 0 0 0 50,000 0 % 50,000 

 
      

17.โครงการ/กิจกรรม : จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรม
ราชินี 

0 0 0 100,000 -30 % 70,000 

       18.โครงการ/กิจกรรม : วันปิยมหาราช 0 0 0 50,000 0 % 50,000 

       19.โครงการ/กิจกรรม : วันท้องถ่ินไทย 0 0 0 38,600 -27.46 % 28,000 

 
      

20.โครงการ/กิจกรรม : จัดพิธีรับพระราชทานพระบรม
ฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 

0 0 0 50,000 -100 % 0 

       ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 363,457 599,488 0 0 0 % 0 

 
      

โครงการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
รัชกาลที่9 

0 43,356 0 0 0 % 0 

 
      

โครงการจัดงานพระราชพิธีวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
รัชกาลที่9 

0 66,720 0 0 0 % 0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

   ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

       โครงการจัดงานวันเทศบาล 35,700 31,790 0 0 0 % 0 

       โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ 0 64,990 0 0 0 % 0 

       โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ 29,025 69,985 0 0 0 % 0 

 
      

โครงการจัดท า ปรับปรุงและทบทวน เทศบัญญัติเพื่อ
ควบคุมการจัดระเบียบชุมชนและสังคม(เทศบัญญัติอื่นที่
ไม่ใช่เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 

10,000 10,000 0 0 0 % 0 

 
      

โครงการฝึกอบรม “เรียนรู้ประชาธิปไตยใส่ใจการ
เลือกต้ัง” 

19,900 19,410 0 0 0 % 0 

 
      

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน “พัฒนาศักยภาพใน
การบริหารจัดการองค์กรและการปฏิบัติงานของ
บุคลากร” 

212,000 0 0 0 0 % 0 

 

      

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
บุคลากรเทศบาลต าบลนาจะหลวย ด้านการบริหาร
จัดการขยะแบบครบวงจร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 

0 289,250 0 0 0 % 0 

 
      

จัดกิจกรรมตามโครงการอันเกี่ยวเนื่องในการปกปูอง
สถาบันส าคัญของชาติ โดยเฉพาะสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

235,093 7,500 0 0 0 % 0 

 
      

จัดหาพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวง
มาลา 

1,000 1,500 0 0 0 % 0 

 

      

ฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเทศบาลและประชาชน
ทั่วไปเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.
2540 
 
 
 
 
 
 
 

0 26,355 0 0 0 % 0 
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เทศบัญญัติเทศบาลต าบลนาจะหลวย เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

   ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

     ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 42,443.07 392,415.17 599,066.98 350,000 -71.43 % 100,000 

 รวมค่าใช้สอย 1,066,038.07 1,725,854.17 2,314,718.98 2,406,100     1,902,500 

   ค่าวัสดุ               

     วัสดุส านักงาน 95,935 76,183.25 184,190.9 100,000 0 % 100,000 

     วัสดุไฟฟูาและวิทยุ 0 0 10,850 30,000 -33.33 % 20,000 

     วัสดุงานบ้านงานครัว 39,866 0 17,843 30,000 0 % 30,000 

     วัสดุก่อสร้าง 0 0 16,415 60,000 -66.67 % 20,000 

     วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 160 4,600 0 30,000 -33.33 % 20,000 

     วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 110,400 125,300 121,948 150,000 -13.33 % 130,000 

     วัสดุการเกษตร 0 0 0 30,000 -33.33 % 20,000 

     วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 4,945 20,000 -50 % 10,000 

     วัสดุคอมพิวเตอร์ 147,390 93,933 167,490 150,000 -33.33 % 100,000 

 รวมค่าวัสดุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

393,751 300,016.25 523,681.9 600,000     450,000 
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เทศบัญญัติเทศบาลต าบลนาจะหลวย เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

   ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

   ค่าสาธารณูปโภค               

     ค่าไฟฟูา 473,909.87 520,296.36 569,526.71 497,220 -19.55 % 400,000 

     ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล 88,352.14 92,088.35 117,813.25 205,000 -51.22 % 100,000 

     ค่าบริการโทรศัพท ์ 18,136.36 13,116.14 9,007.26 20,000 -50 % 10,000 

     ค่าบริการไปรษณีย์ 18,235 16,133 16,457 25,000 -20 % 20,000 

     ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 39,499.05 38,425.9 32,828.36 30,000 0 % 30,000 

 รวมค่าสาธารณูปโภค 638,132.42 680,059.75 745,632.58 777,220     560,000 

 รวมงบด าเนินงาน 2,309,021.49 2,874,070.17 3,794,193.46 4,104,320     3,217,500 

   งบลงทุน               

   ค่าครุภัณฑ์               

     ครุภัณฑ์ส านักงาน               

 
      

01.  รายการ : จัดซื้อเครื่องดูดฝุุน(ส าหรับใช้ใน
ส านักงาน) 

0 0 0 0 100 % 14,000 

 
      

โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบงานเอกสาร 

9,180 0 0 0 0 % 0 

 

      

โครงการจัดซื้อตู้เอนกประสงค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 9,900 0 0 0 % 0 
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เทศบัญญัติเทศบาลต าบลนาจะหลวย เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

   ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

     ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์               

 
      

01. โครงการ/รายการ : จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊กส าหรับงานประมวลผล (ในกิจการงาน
ประชาสัมพันธ์) 

0 0 20,900 0 0 % 0 

 
      

01. รายการ : จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ 
(ส าหรับใช้ในกิจการงานวิเคราะห์นโยบายและแผน) 

0 0 0 0 100 % 24,600 

 
      

02. โครงการ/รายการ : ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ค ส าหรับงานประมวลผล (งานธุรการ) 

0 0 22,000 0 0 % 0 

       โครงการ : จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับส านักงาน 0 21,900 0 0 0 % 0 

       โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 7,900 0 0 0 0 % 0 

       จัดซื้อคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน  15,900 0 0 0 0 % 0 

       จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า  3,200 0 0 0 0 % 0 

     ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 69,656.7 0 0 0 0 % 0 

 
      

01. รายการ : ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์และ
ทรัพย์สิน 

0 0 0 0 100 % 100,000 

 รวมค่าครุภัณฑ์ 105,836.7 31,800 42,900 0     138,600 

 รวมงบลงทุน 105,836.7 31,800 42,900 0     138,600 

   งบเงินอุดหนุน               

   เงินอุดหนุน               

     เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 30,000 0 0 0 0 % 0 

 
      

01.โครงการ/กิจกรรม : ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตาม
อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

0 0 0 0 100 % 30,000 

     เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 140,000 0 0 0 % 0 

 

      

01.โครงการ/กิจกรรม : จัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ระดับอ าเภอ(สถานที่กลาง) อ าเภอนาจะหลวย จังหวัด
อุบลราชธานี 

0 0 0 30,000 -100 % 0 
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เทศบัญญัติเทศบาลต าบลนาจะหลวย เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

   ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

 รวมเงินอุดหนุน 30,000 140,000 0 30,000     30,000 

 รวมงบเงินอุดหนุน 30,000 140,000 0 30,000     30,000 

 รวมงานบริหารท่ัวไป 9,770,353.19 10,323,736.36 11,154,781.44 12,735,228     12,706,200 

 งานวางแผนสถิติและวิชาการ               

   งบด าเนินงาน               

   ค่าใช้สอย               

     รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 37,140 0 0 0 0 % 0 

 
      

01. กิจกรรม : จ้างเหมาบริการส าหรับจ่ายเป็นค่าเย็บ
หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร 

0 0 0 30,000 -100 % 0 

 
      

01. โครงการ/กิจกรรม : ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ค่าจ้าง
เหมาเข้าเล่มหรือเย็บเล่ม ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ 

0 0 3,339 0 0 % 0 

     รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 20,000 -100 % 0 

 
    

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

              

 
      

01. โครงการ/กิจกรรม : ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน" 

0 0 16,950 50,000 0 % 50,000 

 
      

โครงการหลัก :ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถ่ินการจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย การติดตามและประเมินผล 

34,166 15,104 0 0 0 % 0 

 รวมค่าใช้สอย 71,306 15,104 20,289 100,000     50,000 

 รวมงบด าเนินงาน 71,306 15,104 20,289 100,000     50,000 

 รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 71,306 15,104 20,289 100,000     50,000 

 งานบริหารงานคลัง               

   งบบุคลากร               

   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               
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เทศบัญญัติเทศบาลต าบลนาจะหลวย เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

   ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

     เงินเดือนพนักงาน 782,980 832,900 960,380 1,035,000 3.78 % 1,074,120 

     เงินประจ าต าแหน่ง 38,500 38,500 42,000 42,000 0 % 42,000 

     ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 192,860 224,280 260,280 280,080 3.17 % 288,960 

     ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 288,350 184,468.11 186,966 395,040 0 % 395,040 

     เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 23,585 17,055 22,472 43,800 0 % 43,800 

 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,326,275 1,297,203.11 1,472,098 1,795,920     1,843,920 

 รวมงบบุคลากร 1,326,275 1,297,203.11 1,472,098 1,795,920     1,843,920 

   งบด าเนินงาน               

   ค่าตอบแทน               

 
    

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

15,200 0 70,800 150,000 -46.67 % 80,000 

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

     ค่าเช่าบ้าน 33,000 36,000 36,000 36,000 66.67 % 60,000 

     เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 2,160 5,000 43,000 53.49 % 66,000 

 รวมค่าตอบแทน 48,200 38,160 116,800 234,000     211,000 

   ค่าใช้สอย               

     รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ               

 
      

01. โครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงระบบบัญชีด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ 

0 0 20,000 20,000 0 % 20,000 

 
      

02. กิจกรรม : ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การโฆษณาและเผยแพร่โครงการหรือกิจกรรมในกิจการ
ของกองคลัง 

0 0 0 30,000 -66.67 % 10,000 

       03. กิจกรรม : การประกันภัยรถราชการ 0 0 0 1,500 0 % 1,500 

       04. โครงการ/กิจกรรม : การปรับปรุงระบบแผนที่ภาษี 0 0 0 45,000 0 % 45,000 

 
    

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 
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เทศบัญญัติเทศบาลต าบลนาจะหลวย เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

   ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

 
      

01. โครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 

0 0 131,154 100,000 0 % 100,000 

 
      

02. โครงการ/กิจกรรม : ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
เสียภาษีทุกประเภทให้กับผู้ประกอบการ 

0 0 0 20,000 0 % 20,000 

 
      

03. โครงการ/กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
ภาษีของเทศบาลต าบลนาจะหลวย 

0 0 0 20,000 0 % 20,000 

 
      

การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายเพื่อจัดกิจกรรมงานพัฒนา
และจัดเก็บรายได้ 

21,476 0 0 0 0 % 0 

       ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 209,582 192,252 0 0 0 % 0 

 

      

โครงการหลัก : การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายเพื่อจัด
กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
         02.2. โครงการย่อย/กิจกรรมย่อย : เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีของเทศบาลต าบลนาจะ
หลวย 

0 0 19,350 0 0 % 0 

 
      

โครงการหลัก: การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายเพื่อจัด
กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 

0 20,615 0 0 0 % 0 

     ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 9,850 3,140 32,200 10,000 0 % 10,000 

 รวมค่าใช้สอย 240,908 216,007 202,704 246,500     226,500 

   ค่าวัสดุ               

     วัสดุส านักงาน 56,986 150,109 66,165 50,000 0 % 50,000 

     วัสดุงานบ้านงานครัว 9,010 33,530 25,390 20,000 -75 % 5,000 

     วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 0 3,000 233.33 % 10,000 

     วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 5,100 5,600 5,000 26,500 -62.26 % 10,000 

     วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 6,000 10,000 0 % 10,000 

     วัสดุคอมพิวเตอร์ 88,620 54,990 37,750 100,000 -50 % 50,000 

 รวมค่าวัสดุ 159,716 244,229 140,305 209,500     135,000 

   ค่าสาธารณูปโภค               
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เทศบัญญัติเทศบาลต าบลนาจะหลวย เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

   ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

     ค่าบริการไปรษณีย์ 0 0 0 5,000 380 % 24,000 

     ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0 0 20,000 -70 % 6,000 

 รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 25,000     30,000 

 รวมงบด าเนินงาน 448,824 498,396 459,809 715,000     602,500 

 รวมงานบริหารงานคลัง 1,775,099 1,795,599.11 1,931,907 2,510,920     2,446,420 

 รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 11,616,758.19 12,134,439.47 13,106,977.44 15,346,148     15,202,620 

 แผนงานการรักษาความสงบภายใน               

 งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน               

   งบบุคลากร               

   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               

     เงินเดือนพนักงาน 567,642.27 654,480 692,940 747,600 3.32 % 772,440 

     ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 386,540 438,055 447,480 465,600 4.05 % 484,440 

     เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 48,290 41,675 30,780 30,780 -72.9 % 8,340 

 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,002,472.27 1,134,210 1,171,200 1,243,980     1,265,220 

 รวมงบบุคลากร 1,002,472.27 1,134,210 1,171,200 1,243,980     1,265,220 

   งบด าเนินงาน               

   ค่าตอบแทน               

 
    

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

0 0 9,300 0 0 % 0 

 รวมค่าตอบแทน 0 0 9,300 0     0 

   ค่าใช้สอย               

 

    

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 
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เทศบัญญัติเทศบาลต าบลนาจะหลวย เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

   ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

 
      

01. โครงการ/กิจกรรม : การรักษาความสงบเรียบร้อย
ในงานประเพณีประจ าปี 
ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย 

0 0 10,050 0 0 % 0 

 
      

01. โครงการ/กิจกรรม : ปูองกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่  “7 วันอันตราย” 

0 0 0 54,000 38.89 % 75,000 

 
      

02. โครงการ/กิจกรรม : ปูองกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่  “7 วันอันตราย” 

0 0 70,861 0 0 % 0 

 
      

02. โครงการ/กิจกรรม : ปูองกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ “7 วันอันตราย” 

0 0 0 0 100 % 75,000 

 
      

03. โครงการ/กิจกรรม : ปูองกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ “7 วันอันตราย” 

0 0 35,300 0 0 % 0 

 

      

03. โครงการ/กิจกรรม : สนับสนุนการปฏิบัติงานและ
การให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการ
การปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ( Coronavirus 
Disease 2019 ( COVID-19 ) ) 

0 0 0 325,000 -100 % 0 

 
      

05. โครงการ/กิจกรรม : ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
และศึกษาดูงานของอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน
(อปพร.) 

0 0 221,383 0 0 % 0 

 
      

โครงการการรักษาความสงบเรียบร้อยในงานประเพณี
ประจ าปีของเทศบาลต าบลนาจะหลวย 

9,840 0 0 0 0 % 0 

 
      

โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
ปีใหม่  “7 วันอันตราย” 

73,840 68,286 0 0 0 % 0 

 
      

โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ “7 วันอันตราย” 

75,320 71,286 0 0 0 % 0 

       โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก 0 720 0 0 0 % 0 

 รวมค่าใช้สอย 159,000 140,292 337,594 379,000     150,000 

   ค่าวัสดุ               

     วัสดุงานบ้านงานครัว 190 0 0 0 0 % 0 
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เทศบัญญัติเทศบาลต าบลนาจะหลวย เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

   ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

     วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 6,000 0 0 % 0 

 รวมค่าวัสดุ 190 0 6,000 0     0 

 รวมงบด าเนินงาน 159,190 140,292 352,894 379,000     150,000 

 รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 1,161,662.27 1,274,502 1,524,094 1,622,980     1,415,220 

 งานเทศกิจ               

   งบด าเนินงาน               

   ค่าตอบแทน               

 
    

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

16,000 24,000 10,000 0 0 % 0 

 รวมค่าตอบแทน 16,000 24,000 10,000 0     0 

 รวมงบด าเนินงาน 16,000 24,000 10,000 0     0 

 รวมงานเทศกิจ 16,000 24,000 10,000 0     0 

 งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย               

   งบด าเนินงาน               

   ค่าใช้สอย               

     รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 3,783 0 0 0 % 0 

 
    

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

              

 
      

01. โครงการ/กิจกรรม : ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

0 0 0 0 100 % 135,000 

 
      

02. โครงการ/กิจกรรม : ฝึกอบรม อปพร. เนื่องในวัน 
อปพร. 

0 0 0 0 100 % 30,000 

 
      

04. โครงการ/กิจกรรม : ฝึกอบรม อาสาสมัครปูองกัน
ภัยฝุายพลเรือน(อปพร.)(รายใหม่) 

0 0 0 161,000 -100 % 0 

 
      

04. โครงการ/กิจกรรม : ฝึกอบรมการปูองกันและระงับ
อัคคีภัยในชุมชน 

0 0 28,140 0 0 % 0 
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เทศบัญญัติเทศบาลต าบลนาจะหลวย เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

   ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

 
      

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

0 0 28,100 0 0 % 0 

       โครงการฝึกอบรม อปพร. เนื่องในวัน อปพร. ประจ าปี 25,950 24,800 0 0 0 % 0 

       โครงการฝึกอบรมการปูองกันและระงับอัคคีภัยในชุมชน 26,240 27,440 0 0 0 % 0 

 
      

โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่งานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

308,790 0 0 0 0 % 0 

 
      

โครงการส่งตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมการจัดพิธีชุมนุมเดิน
สวนสนาม 
เนื่องในวัน อปพร. 

2,480 0 0 0 0 % 0 

 
      

โครงการออกตรวจปูองกันและระงับอัคคีภัยตาม
พระราชบัญญัตินายตรวจ 

7,580 9,800 0 0 0 % 0 

     ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 16,370 0 0 0 100 % 50,000 

 รวมค่าใช้สอย 387,410 65,823 56,240 161,000     215,000 

   ค่าวัสดุ               

     วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 16,500 74,500 9,050 30,000 -50 % 15,000 

     วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 87,480 174,600 96,900 180,000 -44.44 % 100,000 

     วัสดุเครื่องแต่งกาย 0 69,150 0 0 100 % 30,000 

     วัสดุเครื่องดับเพลิง 39,640 0 19,700 20,000 0 % 20,000 

 รวมค่าวัสดุ 143,620 318,250 125,650 230,000     165,000 

 รวมงบด าเนินงาน 531,030 384,073 181,890 391,000     380,000 

   งบลงทุน               

   ค่าครุภัณฑ์               

     ครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ               

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

     ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 41,345 0 0 0 0 % 0 
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เทศบัญญัติเทศบาลต าบลนาจะหลวย เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

   ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

 
      

01. รายการ : ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์และ
ทรัพย์สิน 

0 0 0 0 100 % 100,000 

 รวมค่าครุภัณฑ์ 41,345 28,000 0 0     100,000 

 รวมงบลงทุน 41,345 28,000 0 0     100,000 

 รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 572,375 412,073 181,890 391,000     480,000 

 รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,750,037.27 1,710,575 1,715,984 2,013,980     1,895,220 

 แผนงานการศึกษา               

 งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา               

   งบบุคลากร               

   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               

     เงินเดือนพนักงาน 453,850 740,569.6 595,440 985,200 50.26 % 1,480,320 

     เงินประจ าต าแหน่ง 0 0 0 32,000 31.25 % 42,000 

     ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 452,760 462,000 466,200 469,560 1.79 % 477,960 

     เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 22,000 57,420 53,220 49,860 -16.85 % 41,460 

 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 928,610 1,259,989.6 1,114,860 1,536,620     2,041,740 

 รวมงบบุคลากร 928,610 1,259,989.6 1,114,860 1,536,620     2,041,740 

   งบด าเนินงาน               

   ค่าตอบแทน               

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

     ค่าเช่าบ้าน 36,000 72,000 72,000 108,000 -33.33 % 72,000 

 รวมค่าตอบแทน 36,000 72,000 72,000 113,000     77,000 

   ค่าใช้สอย               

     รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ               

       01. กิจกรรม : การประกันภัยรถราชการ 0 0 0 0 100 % 1,000 
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เทศบัญญัติเทศบาลต าบลนาจะหลวย เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

   ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

     รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 5,000 0 % 5,000 

 
    

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

              

 
      

01. โครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 

0 0 261,336 100,000 0 % 100,000 

       ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 166,326 169,545.6 0 0 0 % 0 

     ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 3,200 14,590 2,800 25,000 -40 % 15,000 

 รวมค่าใช้สอย 169,526 184,135.6 264,136 130,000     121,000 

   ค่าวัสดุ               

     วัสดุส านักงาน 25,586 26,265 15,950 50,000 -60 % 20,000 

     วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 0 0 100 % 2,000 

     วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0 0 0 5,000 0 % 5,000 

     วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 5,000 -100 % 0 

     วัสดุคอมพิวเตอร์ 31,900 23,970 22,400 60,000 -50 % 30,000 

 รวมค่าวัสดุ 57,486 50,235 38,350 120,000     57,000 

   ค่าสาธารณูปโภค               

     ค่าไฟฟูา 0 0 0 40,000 -25 % 30,000 

     ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล 0 0 0 48,000 -58.33 % 20,000 

     ค่าบริการไปรษณีย์ 0 0 0 15,000 -90 % 1,500 

 รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 103,000     51,500 

 รวมงบด าเนินงาน 263,012 306,370.6 374,486 466,000     306,500 

   งบลงทุน               

   ค่าครุภัณฑ์               

     ครุภัณฑ์ส านักงาน               
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

   ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

       01. รายการ : จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 0 0 0 11,000 -100 % 0 

     ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง               

       01. โครงการ/รายการ : จัดซื้อรถจักรยานยนต์ 0 0 0 48,500 -100 % 0 

     ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์               

 
      

01. โครงการ/รายการ : จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล 

0 0 0 44,000 -100 % 0 

 รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 103,500     0 

 รวมงบลงทุน 0 0 0 103,500     0 

 รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 1,191,622 1,566,360.2 1,489,346 2,106,120     2,348,240 

 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา               

   งบบุคลากร               

   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               

     เงินเดือนพนักงาน 1,366,950 1,759,002 1,862,220 1,940,040 9.33 % 2,121,120 

     เงินวิทยฐานะ 0 0 0 126,000 33.33 % 168,000 

     ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 397,780 444,840 485,280 702,240 26.9 % 891,120 

     เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 42,767.75 33,420 25,076.67 42,180 -14.65 % 36,000 

 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,807,497.75 2,237,262 2,372,576.67 2,810,460     3,216,240 

 รวมงบบุคลากร 1,807,497.75 2,237,262 2,372,576.67 2,810,460     3,216,240 

   งบด าเนินงาน               

   ค่าตอบแทน               

 
    

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

0 0 0 0 100 % 10,000 

     เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 31,500 57,400 23,300 44,000 0 % 44,000 

 รวมค่าตอบแทน 31,500 57,400 23,300 44,000     54,000 
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เทศบัญญัติเทศบาลต าบลนาจะหลวย เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

   ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

   ค่าใช้สอย               

 
    

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

              

 
      

01. โครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 

0 0 0 0 100 % 50,000 

       01. โครงการ/กิจกรรม : จัดงานวันเด็ก 0 0 122,000 122,000 -100 % 0 

 
      

02. โครงการ/กิจกรรม : ค่าพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา   

0 0 0 30,000 -100 % 0 

       02. โครงการ/กิจกรรม : จัดงานวันเด็ก 0 0 0 0 100 % 122,000 

 
      

02. โครงการ/กิจกรรม : เปิดบ้านวิชาการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

0 0 9,400 0 0 % 0 

 
      

03.  โครงการ/กิจกรรม : แข่งขันทักษะวิชาการส าหรับ
เด็กปฐมวัย 

0 0 9,915 0 0 % 0 

 
      

03. โครงการ/กิจกรรม : แข่งขันทักษะวิชาการส าหรับ
เด็กปฐมวัย 

0 0 0 0 100 % 10,000 

 
      

03. โครงการ/กิจกรรม : ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดเทศบาลต าบลนาจะหลวย ตามโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 

0 0 0 769,300 -100 % 0 

 
      

04. โครงการ/กิจกรรม : ค่าจัดการเรียนการสอนส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(รายหัว) ตามโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 

0 0 0 253,300 -100 % 0 

 
      

04. โครงการ/กิจกรรม : เรียนรู้สู่โลกกว้างของเด็ก
ปฐมวัยและผู้ปกครอง 

0 0 52,500 0 100 % 70,000 

 
      

05. โครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.) ตามโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา   

0 0 0 190,970 -100 % 0 

 
      

05. โครงการ/กิจกรรม : อบรมปูองกันภัยภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลต าบลนาจะหลวย 

0 0 0 0 100 % 10,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

   ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

 
      

06.  โครงการ/กิจกรรม : แข่งขันทักษะวิชาการส าหรับ
เด็กปฐมวัย 

0 0 0 10,000 -100 % 0 

 
      

06. โครงการ/กิจกรรม : ค่าพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 

0 0 0 0 100 % 30,000 

 

      

06.โครงการหลัก : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 
          โครงการย่อย/กิจกรรมย่อย : ค่าอาหารกลางวัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    

0 0 786,620 0 0 % 0 

 
      

07. โครงการ/กิจกรรม : ค่าอาหารกลาง ตามโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 

0 0 0 0 100 % 818,300 

 
      

07. โครงการ/กิจกรรม : เรียนรู้สู่โลกกว้างของเด็ก
ปฐมวัยและผู้ปกครอง 

0 0 0 100,000 -100 % 0 

 

      

07.โครงการหลัก : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 
          โครงการย่อย/กิจกรรมย่อย : ค่าจัดการเรียน
การสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(รายหัว)     

0 0 263,500 0 0 % 0 

 

      

08. โครงการ/กิจกรรม : ค่าจัดการเรียนการสอน
(ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก) ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

0 0 0 0 100 % 283,900 

 
      

08. โครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 

0 0 0 115,000 -100 % 0 

 

      

08.โครงการหลัก : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 
          โครงการย่อย/กิจกรรมย่อย : ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าหนังสือเรียน 
ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน)  
 
 

0 0 83,620 0 0 % 0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

   ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

 
      

09. โครงการ/กิจกรรม : ค่าหนังสือเรียน(ค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ตาม
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 

0 0 0 0 100 % 33,400 

 
      

09. โครงการ/กิจกรรม : อบรมเพิ่มศักยภาพสภาเด็ก
และเยาวชนเทศบาลต าบลนาจะหลวย 

0 0 28,620 0 0 % 0 

 
      

10. โครงการ/กิจกรรม : ค่าอุปกรณ์การเรียน(ค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ตาม
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 

0 0 0 0 100 % 33,400 

 
      

11. โครงการ/กิจกรรม : ค่าเครื่องแบบเรียน(ค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ตาม
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 

0 0 0 0 100 % 50,100 

 

      

12. โครงการ/กิจกรรม : ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
(ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก) ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

0 0 0 0 100 % 71,810 

       โครงการจัดงานวันเด็ก 121,865 117,615 0 0 0 % 0 

       โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 1,300,200 1,125,000 0 0 0 % 0 

 รวมค่าใช้สอย 1,422,065 1,242,615 1,356,175 1,590,570     1,582,910 

   ค่าวัสดุ               

     วัสดุงานบ้านงานครัว 18,880 10,980 23,405 60,000 -66.67 % 20,000 

     ค่าอาหารเสริม (นม) 2,030,713.24 2,008,238.56 1,395,671.18 2,014,500 -3.17 % 1,950,693 

     วัสดุการเกษตร 0 0 8,350 10,000 -50 % 5,000 

     วัสดุการศึกษา 14,500 0 13,920 15,000 -6.67 % 14,000 

 รวมค่าวัสดุ 2,064,093.24 2,019,218.56 1,441,346.18 2,099,500     1,989,693 

 รวมงบด าเนินงาน 3,517,658.24 3,319,233.56 2,820,821.18 3,734,070     3,626,603 

   งบลงทุน               

   ค่าครุภัณฑ์               
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

   ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

     ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว               

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

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

 รวมค่าครุภัณฑ์ 0 108,000 0 0     0 

   ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง               

     ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ               

 
      

01.  โครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงอาคารสถานที่ทั้ง
ภายในและภายนอก 

0 0 0 0 100 % 140,000 

 
      

02.  โครงการ/กิจกรรม : ก่อสร้างอาคารที่พักส าหรับ
ผู้ปกครอง 

0 0 0 0 100 % 100,000 

 รวมค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 0     240,000 

 รวมงบลงทุน 0 108,000 0 0     240,000 

   งบเงินอุดหนุน               

   เงินอุดหนุน               

     เงินอุดหนุนส่วนราชการ 3,196,000 3,106,800 0 0 0 % 0 

 
      

01. โครงการ/กิจกรรม : อาหารกลางวัน โรงเรียนนาจะ
หลวย (กรป.กลางอุปถัมภ์) 
(อุดหนุนโรงเรียนนาจะหลวย (กรป.กลางอุปถัมภ์)) 

0 0 0 3,304,000 3.03 % 3,404,000 

 
      

01. โครงการ/กิจกรรม : อุดหนุนโรงเรียนนาจะหลวย 
(กรป.กลางอุปถัมภ์) 
ตามโครงการอาหารกลางวัน 

0 0 3,099,000 0 0 % 0 

 รวมเงินอุดหนุน 3,196,000 3,106,800 3,099,000 3,304,000     3,404,000 

 รวมงบเงินอุดหนุน 3,196,000 3,106,800 3,099,000 3,304,000     3,404,000 

 รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 8,521,155.99 8,771,295.56 8,292,397.85 9,848,530     10,486,843 

 งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ               

   งบด าเนินงาน               
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

   ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

   ค่าใช้สอย               

 
    

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

              

 
      

01. โครงการ/กิจกรรม : ห้องเรียนวัยเก๋า วัยทีน 
วัยละอ่อน 

0 0 0 10,000 0 % 10,000 

       02. โครงการ/กิจกรรม : To Be Number One 0 0 0 10,000 0 % 10,000 

 รวมค่าใช้สอย 0 0 0 20,000     20,000 

 รวมงบด าเนินงาน 0 0 0 20,000     20,000 

 รวมงานศึกษาไม่ก าหนดระดับ 0 0 0 20,000     20,000 

 รวมแผนงานการศึกษา 9,712,777.99 10,337,655.76 9,781,743.85 11,974,650     12,855,083 

 แผนงานสาธารณสุข               

 งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข               

   งบบุคลากร               

   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               

     เงินเดือนพนักงาน 209,850 344,460 787,980 908,920 7.22 % 974,560 

     เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 0 11,200 67,200 87,200 -22.94 % 67,200 

     เงินประจ าต าแหน่ง 0 11,200 67,200 67,200 0 % 67,200 

     ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 160,650 0 0 0 0 % 0 

     ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,704,461.28 1,628,640 1,560,120 1,831,080 -0.4 % 1,823,760 

     เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 123,805 209,035 200,013 204,420 -15.2 % 173,340 

 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,198,766.28 2,204,535 2,682,513 3,098,820     3,106,060 

 รวมงบบุคลากร 2,198,766.28 2,204,535 2,682,513 3,098,820     3,106,060 

   งบด าเนินงาน               

   ค่าตอบแทน               
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เทศบัญญัติเทศบาลต าบลนาจะหลวย เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

   ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

     ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 9,360 20,000 0 % 20,000 

     ค่าเช่าบ้าน 36,000 44,000 84,000 132,000 -9.09 % 120,000 

     เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 12,000 22,000 24,000 24,000 4.17 % 25,000 

 รวมค่าตอบแทน 48,000 66,000 117,360 176,000     165,000 

   ค่าใช้สอย               

 
    

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

              

       01. กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 80,000 -25 % 60,000 

 
      

01. โครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 

0 0 111,492 0 0 % 0 

       ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 2,320 1,520 0 0 0 % 0 

     ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 32,370 5,875 16,200 50,000 0 % 50,000 

 รวมค่าใช้สอย 34,690 7,395 127,692 130,000     110,000 

   ค่าวัสดุ               

     วัสดุส านักงาน 9,255 900 9,105 30,000 -66.67 % 10,000 

     วัสดุงานบ้านงานครัว 7,520 11,789 14,956 20,000 -75 % 5,000 

     วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 10,130 0 0 0 0 % 0 

     วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 0 100 % 10,000 

     วัสดุคอมพิวเตอร์ 9,000 0 17,100 20,000 0 % 20,000 

 รวมค่าวัสดุ 35,905 12,689 41,161 70,000     45,000 

 รวมงบด าเนินงาน 118,595 86,084 286,213 376,000     320,000 

   งบลงทุน               

   ค่าครุภัณฑ์               

     ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว               
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เทศบัญญัติเทศบาลต าบลนาจะหลวย เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

   ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

       01. โครงการ/รายการ : จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า 0 0 45,000 0 0 % 0 

     ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์               

       01. รายการ : จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ 0 0 0 18,600 -100 % 0 

 
      

01. รายการ : จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์
(ส าหรับใช้ในกิจการงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

0 0 0 0 100 % 26,300 

 รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 45,000 18,600     26,300 

 รวมงบลงทุน 0 0 45,000 18,600     26,300 

 รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข 2,317,361.28 2,290,619 3,013,726 3,493,420     3,452,360 

 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น               

   งบด าเนินงาน               

   ค่าตอบแทน               

 
    

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

0 0 0 0 100 % 120,000 

 รวมค่าตอบแทน 0 0 0 0     120,000 

   ค่าใช้สอย               

     รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ               

 
      

01. โครงการ/กิจกรรม : ส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และ
ข้ึนทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 

0 0 4,092 9,000 0 % 9,000 

 
    

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

              

 
      

01. โครงการ/กิจกรรม : ปูองกันโรคไข้เลือดออกและ
โรคไข้มาลาเรีย 

0 0 93,000 80,000 0 % 80,000 

       02. โครงการ/กิจกรรม : ปูองกันโรคระบาดในสัตว์ 0 0 0 0 100 % 30,000 

       03. โครงการ/กิจกรรม : ปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ 0 0 47,500 175,000 -82.86 % 30,000 
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เทศบัญญัติเทศบาลต าบลนาจะหลวย เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

   ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

 
      

04. โครงการ/กิจกรรม : ฝึกอบรมผู้ประกอบการร้านค้า 
ร้านอาหารสด ร้านอาหาร 

0 0 0 0 100 % 10,000 

 
      

05. โครงการ/กิจกรรม : สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ้า 

0 0 70,200 65,000 0 % 65,000 

 

      

โครงการฝึกอบรมและจัดกิจกรรมสาธารณสุขกลุ่ม
ผู้ประกอบการ 
ในงานสุขาภิบาลอาหาร กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มส่งเสริม
สุขภาพ 

130,575 0 0 0 0 % 0 

 รวมค่าใช้สอย 130,575 0 214,792 329,000     224,000 

   ค่าวัสดุ               

     วัสดุไฟฟูาและวิทยุ 0 0 0 20,000 -75 % 5,000 

     วัสดุก่อสร้าง 0 0 0 50,000 -80 % 10,000 

     วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 38,594 1,141 90,000 95,000 -89.47 % 10,000 

 รวมค่าวัสดุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

38,594 1,141 90,000 165,000     25,000 
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เทศบัญญัติเทศบาลต าบลนาจะหลวย เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

   ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

   ค่าสาธารณูปโภค               

     ค่าไฟฟูา 0 0 0 5,000 0 % 5,000 

     ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล 0 0 0 45,000 11.11 % 50,000 

     ค่าบริการไปรษณีย์ 0 0 0 5,000 0 % 5,000 

 รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 55,000     60,000 

 รวมงบด าเนินงาน 169,169 1,141 304,792 549,000     429,000 

   งบเงินอุดหนุน               

   เงินอุดหนุน               

     เงินอุดหนุนส่วนราชการ               

 
      

01. โครงการ/กิจกรรม : เงินอุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข ชุมชนห้วยโลก หมู่ที่ 7 

0 0 0 20,000 -100 % 0 

 
      

02. โครงการ/กิจกรรม : เงินอุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข ชุมชนหลักเมือง1 หมู่ที่ 8 

0 0 0 20,000 -100 % 0 

 
      

03. โครงการ/กิจกรรม : เงินอุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข ชุมชนหลักเมือง2 หมู่ที่ 8 

0 0 0 20,000 -100 % 0 

 
      

04. โครงการ/กิจกรรม : เงินอุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข ชุมชนศรีพรหม หมู่ที่ 10 

0 0 0 20,000 -100 % 0 

 

      

05. โครงการ/กิจกรรม : เงินอุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข ชุมชนกลางเมือง หมู่ที่ 11 
 
 
 
 

0 0 0 20,000 -100 % 0 
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เทศบัญญัติเทศบาลต าบลนาจะหลวย เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

   ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

 
      

06. โครงการ/กิจกรรม : เงินอุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข ชุมชนห้วยซันใต้ หมู่ที่ 12 

0 0 0 20,000 -100 % 0 

 
      

07. โครงการ/กิจกรรม : เงินอุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข ชุมชนห้วยซันเหนือ หมู่ที่ 13 

0 0 0 20,000 -100 % 0 

     เงินอุดหนุนเอกชน               

 
      

01. โครงการ/กิจกรรม : เงินอุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข ชุมชนห้วยโลก หมู่ที่ 7 

0 0 0 0 100 % 20,000 

 
      

02. โครงการ/กิจกรรม : เงินอุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข ชุมชนหลักเมือง1 หมู่ที่ 8 

0 0 0 0 100 % 20,000 

 

      

03. โครงการ/กิจกรรม : เงินอุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข ชุมชนหลักเมือง2 หมู่ที่ 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 0 0 0 100 % 20,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

   ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

 
      

04. โครงการ/กิจกรรม : เงินอุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข ชุมชนศรีพรหม หมู่ที่ 10 

0 0 0 0 100 % 20,000 

 
      

05. โครงการ/กิจกรรม : เงินอุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข ชุมชนกลางเมือง หมู่ที่ 11 

0 0 0 0 100 % 20,000 

 
      

06. โครงการ/กิจกรรม : เงินอุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข ชุมชนห้วยซันใต้ หมู่ที่ 12 

0 0 0 0 100 % 20,000 

 
      

07. โครงการ/กิจกรรม : เงินอุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข ชุมชนห้วยซันเหนือ หมู่ที่ 13 

0 0 0 0 100 % 20,000 

 

      

โครงการหลัก :เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
                 01. โครงการย่อย/กิจกรรมย่อย : อุดหนุน
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข ชุมชนห้วยโลก 
หมู่ที่ 7 

0 0 20,000 0 0 % 0 

 

      

โครงการหลัก :เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
                 02. โครงการย่อย/กิจกรรมย่อย : อุดหนุน
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข ชุมชนหลักเมือง1 
หมู่ที่ 8 

0 0 20,000 0 0 % 0 

 

      

โครงการหลัก :เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
                 03. โครงการย่อย/กิจกรรมย่อย : อุดหนุน
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข ชุมชนหลักเมือง2 
หมู่ที่ 8 
 
 
 
 

0 0 20,000 0 0 % 0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

   ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

 

      

โครงการหลัก :เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
                 04. โครงการย่อย/กิจกรรมย่อย : อุดหนุน
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข ชุมชนศรีพรหม 
หมู่ที่ 10 

0 0 20,000 0 0 % 0 

 

      

โครงการหลัก :เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
                 05. โครงการย่อย/กิจกรรมย่อย : อุดหนุน
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข ชุมชนกลางเมือง 
หมู่ที่ 11 

0 0 20,000 0 0 % 0 

 

      

โครงการหลัก :เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
                 06. โครงการย่อย/กิจกรรมย่อย : อุดหนุน
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข ชุมชนห้วยซันใต้ 
หมู่ที่ 12 

0 0 20,000 0 0 % 0 

 

      

โครงการหลัก :เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
                07. โครงการย่อย/กิจกรรมย่อย : อุดหนุน
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข ชุมชนห้วยซัน
เหนือ หมู่ที่ 13 

0 0 20,000 0 0 % 0 

 รวมเงินอุดหนุน 0 0 140,000 140,000     140,000 

 รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 140,000 140,000     140,000 

 รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 169,169 1,141 444,792 689,000     569,000 

 รวมแผนงานสาธารณสุข 2,486,530.28 2,291,760 3,458,518 4,182,420     4,021,360 

 แผนงานสังคมสงเคราะห์               

 งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์               

   งบบุคลากร               

   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               
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เทศบัญญัติเทศบาลต าบลนาจะหลวย เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

   ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

     เงินเดือนพนักงาน 414,730 478,860 508,200 538,320 6.33 % 572,400 

     ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 198,220 222,840 210,430 240,750 3.68 % 249,600 

 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 612,950 701,700 718,630 779,070     822,000 

 รวมงบบุคลากร 612,950 701,700 718,630 779,070     822,000 

   งบด าเนินงาน               

   ค่าใช้สอย               

 
    

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

              

 
      

01. โครงการ/กิจกรรม : ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 

0 0 0 50,000 0 % 50,000 

 

      

โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 

0 13,310 0 0 0 % 0 

 
      

โครงการส ารวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย 

34,295 37,510 0 0 0 % 0 

 รวมค่าใช้สอย 34,295 50,820 0 50,000     50,000 

 รวมงบด าเนินงาน 34,295 50,820 0 50,000     50,000 

   งบลงทุน               

   ค่าครุภัณฑ์               

     ครุภัณฑ์ส านักงาน               

       โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 0 9,600 0 0 0 % 0 

     ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์               

 

      

01. โครงการ/รายการ : ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว)ส าหรับใช้ในงานพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการสังคม 

0 0 22,000 0 0 % 0 
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เทศบัญญัติเทศบาลต าบลนาจะหลวย เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

   ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

 รวมค่าครุภัณฑ์ 0 9,600 22,000 0     0 

 รวมงบลงทุน 0 9,600 22,000 0     0 

 รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์ 647,245 762,120 740,630 829,070     872,000 

 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์               

   งบด าเนินงาน               

   ค่าใช้สอย               

 
    

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

              

       01. โครงการ/กิจกรรม : จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ 0 0 97,920 100,000 -50 % 50,000 

 
      

02. โครงการ/กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชนในเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย กิจกรรม 
การให้การสงเคราะห์ด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน 

0 0 0 30,000 -66.67 % 10,000 

       โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ 148,796 51,747 0 0 0 % 0 

 
      

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างรายได้ให้กับ
ผู้สูงอายุ                                            ในเขต
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 

27,045 0 0 0 0 % 0 

 รวมค่าใช้สอย 175,841 51,747 97,920 130,000     60,000 

 รวมงบด าเนินงาน 175,841 51,747 97,920 130,000     60,000 

 รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 175,841 51,747 97,920 130,000     60,000 

 รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 823,086 813,867 838,550 959,070     932,000 

 แผนงานเคหะและชุมชน               

 งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน               

   งบบุคลากร               

   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               

     เงินเดือนพนักงาน 328,150 379,140 405,420 445,560 3.69 % 462,000 
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เทศบัญญัติเทศบาลต าบลนาจะหลวย เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

   ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

     เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 61,600 67,200 67,200 67,200 0 % 67,200 

     เงินประจ าต าแหน่ง 61,600 67,200 67,200 67,200 0 % 67,200 

     ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 158,970 183,480 194,220 210,840 3.53 % 218,280 

     ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,279,222.5 1,231,865.76 1,209,061 1,178,880 23.29 % 1,453,440 

     เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 130,570 176,800.68 150,852 137,640 -25.11 % 103,080 

 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,020,112.5 2,105,686.44 2,093,953 2,107,320     2,371,200 

 รวมงบบุคลากร 2,020,112.5 2,105,686.44 2,093,953 2,107,320     2,371,200 

   งบด าเนินงาน               

   ค่าตอบแทน               

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

     เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 13,000 0 40,000 -37.5 % 25,000 

 รวมค่าตอบแทน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 13,000 0 45,000     30,000 
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เทศบัญญัติเทศบาลต าบลนาจะหลวย เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

   ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

   ค่าใช้สอย               

     รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 36,309.5 89,233 0 0 0 % 0 

       01. กิจกรรม : การประกันภัยรถราชการ 0 0 0 5,000 500 % 30,000 

 

      

01. โครงการหลัก : การบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ
รองรับการบริการประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
                      01.1. โครงการย่อย/กิจกรรมย่อย : 
การประกันภัยรถราชการ 

0 0 3,064.48 0 0 % 0 

       02. กิจกรรม : ค่าจ้างเหมาบริการ 0 0 0 100,000 -60 % 40,000 

 

    

  
 
 
 

02. โครงการหลัก : การบริหารกิจการงานช่างเพื่อการ
บริการสาธารณะ 
                       02.1. โครงการย่อย/กิจกรรมย่อย : 
ค่าจ้างเหมาบริการ 

0 0 45,600 0 0 % 0 

 
    

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

              

 
      

01. โครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 

0 0 19,330 40,000 0 % 40,000 

       ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 21,658 58,548 0 0 0 % 0 

     ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 90,700 74,020 133,441.42 100,000 -50 % 50,000 

 รวมค่าใช้สอย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

148,667.5 221,801 201,435.9 245,000     160,000 
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เทศบัญญัติเทศบาลต าบลนาจะหลวย เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

   ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

   ค่าวัสดุ               

     วัสดุส านักงาน 18,350 1,600 9,560 20,000 0 % 20,000 

     วัสดุไฟฟูาและวิทยุ 0 0 36,564 0 0 % 0 

     วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 20,000 -75 % 5,000 

     วัสดุก่อสร้าง 171,019 78,245 179,864.5 200,000 0 % 200,000 

     วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 49,450 36,730 73,460 50,000 0 % 50,000 

     วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 91,000 134,600 89,730 105,000 -4.76 % 100,000 

     วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,460 17,440 18,140 20,000 100 % 40,000 

 รวมค่าวัสดุ 340,279 268,615 407,318.5 415,000     415,000 

   ค่าสาธารณูปโภค               

     ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล 0 0 0 6,000 -16.67 % 5,000 

 รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 6,000     5,000 

 รวมงบด าเนินงาน 488,946.5 503,416 608,754.4 711,000     610,000 

   งบลงทุน               

   ค่าครุภัณฑ์               

     ครุภัณฑ์ส านักงาน               

       01.  รายการ  : ค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบสองบาน 0 0 0 0 100 % 11,000 

 

      

ค่าจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม 
 
 
 
 
 
 
 

0 0 35,000 0 0 % 0 
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เทศบัญญัติเทศบาลต าบลนาจะหลวย เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

   ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

     ครุภัณฑ์ก่อสร้าง               

       01. โครงการ/รายการ : จัดซื้อเลื่อยยนต์ 0 0 15,000 0 0 % 0 

     ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว               

       01.  รายการ : ค่าจัดซื้อตู้เย็น 0 0 0 0 100 % 6,500 

     ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์               

 
      

01. รายการ : จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์(ส าหรับใช้ใน
กิจการงานของกองช่าง) 

0 0 0 0 100 % 74,000 

     ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์               

 
      

01.  รายการ : ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์และ
ทรัพย์สิน 

0 0 0 0 100 % 100,000 

 รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 50,000 0     191,500 

   ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง               

     ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง               

 
      

01. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมหรือปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

0 0 0 100,000 300 % 400,000 

 
      

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมหรือปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลนาจะหลวย 

120,000 24,000 0 0 0 % 0 

 รวมค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 120,000 24,000 0 100,000     400,000 

 รวมงบลงทุน 120,000 24,000 50,000 100,000     591,500 

 รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 
 
 
 
 
 
 

2,629,059 2,633,102.44 2,752,707.4 2,918,320     3,572,700 
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เทศบัญญัติเทศบาลต าบลนาจะหลวย เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

   ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

 งานไฟฟ้าถนน               

   งบด าเนินงาน               

   ค่าวัสดุ               

     วัสดุไฟฟูาและวิทยุ 119,820 144,350 99,542 150,000 33.33 % 200,000 

     วัสดุก่อสร้าง 99,970 99,450 89,960 100,000 -100 % 0 

 รวมค่าวัสดุ 219,790 243,800 189,502 250,000     200,000 

 รวมงบด าเนินงาน 219,790 243,800 189,502 250,000     200,000 

   งบลงทุน               

   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง               

     ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค               

 
      

01.  โครงการ/กิจกรรม : ก่อสร้างขยายถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ถนนเทศบาล3 หมู่ที่ 11 

0 0 0 0 100 % 250,000 

 
      

02. โครงการ/กิจกรรม : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนห้วยโลก1 หมู่ที่ 7 

0 0 0 0 100 % 497,000 

 
      

03. โครงการ/กิจกรรม : ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. 
พร้อมบ่อพัก ถนนสุขาภิบาล2 หมู่ที่ 12 

0 0 0 0 100 % 845,000 

 รวมค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 0     1,592,000 

 รวมงบลงทุน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

0 0 0 0     1,592,000 
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เทศบัญญัติเทศบาลต าบลนาจะหลวย เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

   ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

   งบเงินอุดหนุน               

   เงินอุดหนุน               

     เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 63,686.4 192,468.39 0 0 0 % 0 

 รวมเงินอุดหนุน 63,686.4 192,468.39 0 0     0 

 รวมงบเงินอุดหนุน 63,686.4 192,468.39 0 0     0 

 รวมงานไฟฟ้าถนน 283,476.4 436,268.39 189,502 250,000     1,792,000 

 งานสวนสาธารณะ               

   งบด าเนินงาน               

   ค่าใช้สอย               

 
    

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

              

 
      

01. โครงการ/กิจกรรม : ชุมชนเทศบาลร่วมใจ
ปรับภูมิทัศน์เทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ 
 

0 0 35,000 35,000 14.29 % 40,000 

 
      

02. โครงการ/กิจกรรม : ชุมชนเทศบาลร่วมใจปรับภูมิ
ทัศน์ภายในเขตเทศบาลต าบล นาจะหลวย 

0 0 35,000 0 0 % 0 

 
      

02. โครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขต
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 

0 0 0 70,000 -28.57 % 50,000 

 
      

03. โครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิม
พระเกียรติ(สวนสวรรค์) 

0 0 0 200,000 -75 % 50,000 

 
      

โครงการชุมชนเทศบาลร่วมใจปรับภูมิทัศน์
เทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ 

35,000 35,000 0 0 0 % 0 

     ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 9,926 0 0 0 0 % 0 

 รวมค่าใช้สอย 
 
 
 

44,926 35,000 70,000 305,000     140,000 
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เทศบัญญัติเทศบาลต าบลนาจะหลวย เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

   ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

   ค่าวัสดุ               

     วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 9,530 0 0 0 0 % 0 

     วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 11,400 0 0 0 0 % 0 

     วัสดุการเกษตร 14,640 4,085 8,930 10,000 1,100 % 120,000 

 รวมค่าวัสดุ 35,570 4,085 8,930 10,000     120,000 

 รวมงบด าเนินงาน 80,496 39,085 78,930 315,000     260,000 

 รวมงานสวนสาธารณะ 80,496 39,085 78,930 315,000     260,000 

 งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล               

   งบด าเนินงาน               

   ค่าใช้สอย               

     รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,106,100 1,427,250 0 0 0 % 0 

       01. กิจกรรม : ค่าเช่าที่ก าจัดขยะ 0 0 0 288,000 0 % 288,000 

 
      

02. กิจกรรม : ค่าจ้างเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล 

0 0 0 1,398,000 0.14 % 1,400,000 

 

    

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

03. กิจกรรม : การประกันภัยรถราชการ 
 

0 0 0 6,500 0 % 6,500 

 



76 
 

เทศบัญญัติเทศบาลต าบลนาจะหลวย เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

   ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

 

      

โครงการหลัก : การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูลของเทศบาลต าบลนาจะหลวย       
              01. โครงการย่อย/กิจกรรมย่อย : จ้างเหมา
ฝังกลบขยะ 

0 0 113,000 0 0 % 0 

 

      

โครงการหลัก : การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูลของเทศบาลต าบลนาจะหลวย      
              02. โครงการย่อย/กิจกรรมย่อย : ค่าเช่าที่
ก าจัดขยะ 

0 0 288,000 0 0 % 0 

 

      

โครงการหลัก : การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูลของเทศบาลต าบลนาจะหลวย 
              03. โครงการย่อย/กิจกรรมย่อย : ค่าจ้าง
เหมาบริการเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

0 0 1,503,850 0 0 % 0 

 

      

โครงการหลัก : การบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ
รองรับการบริการประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
              04. โครงการย่อย/กิจกรรมย่อย : การ
ประกันภัยรถราชการ 

0 0 5,191.64 0 0 % 0 

 
    

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

              

 
      

01. โครงการ/กิจกรรม : การบริหารจัดการขยะใน
ครัวเรือน 

0 0 0 50,000 0 % 50,000 

       02. โครงการ/กิจกรรม : ก าจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ าห้วยซัน 0 0 0 50,000 0 % 50,000 

       03. โครงการ/กิจกรรม : ก าจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ าห้วยโลก 0 0 0 50,000 0 % 50,000 

       โครงการปรับภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ าภายในเขตเทศบาล 10,760 99,998 0 0 0 % 0 

 

      

โครงการหลัก : โครงการปรับภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ าภายใน
เขตเทศบาล 
              01. โครงการย่อย/กิจกรรมย่อย : ปรับภูมิ
ทัศน์อ่างเก็บน้ าห้วยซัน  
 
 
 

0 0 49,806 0 0 % 0 
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เทศบัญญัติเทศบาลต าบลนาจะหลวย เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

   ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

 

      

โครงการหลัก : โครงการปรับภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ าภายใน
เขตเทศบาล 
              02. โครงการย่อย/กิจกรรมย่อย : ปรับภูมิ
ทัศน์อ่างเก็บน้ าห้วยโลก  

0 0 49,821 0 0 % 0 

     ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 32,940 124,840 231,190 280,000 -66.18 % 94,700 

 รวมค่าใช้สอย 1,149,800 1,652,088 2,240,858.64 2,122,500     1,939,200 

   ค่าวัสดุ               

     วัสดุไฟฟูาและวิทยุ 0 0 0 0 100 % 10,000 

     วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 94,820 45,730 14,050 50,000 -60 % 20,000 

     วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 189,560 232,600 258,250 250,000 0 % 250,000 

     วัสดุเครื่องแต่งกาย 59,510 57,830 99,780 50,000 0 % 50,000 

     วัสดุอื่น 99,750 59,250 99,000 100,000 -80 % 20,000 

 รวมค่าวัสดุ 443,640 395,410 471,080 450,000     350,000 

 รวมงบด าเนินงาน 1,593,440 2,047,498 2,711,938.64 2,572,500     2,289,200 

   งบลงทุน               

   ค่าครุภัณฑ์               

     ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 100,850 467,500 0 0 0 % 0 

 
      

01. รายการ : ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์และ
ทรัพย์สิน 

0 0 0 0 100 % 100,000 

 รวมค่าครุภัณฑ์ 100,850 467,500 0 0     100,000 

 รวมงบลงทุน 100,850 467,500 0 0     100,000 

 รวมงานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 1,694,290 2,514,998 2,711,938.64 2,572,500     2,389,200 

 รวมแผนงานเคหะและชุมชน 4,687,321.4 5,623,453.83 5,733,078.04 6,055,820     8,013,900 

 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน               

 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน               
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

   ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

   งบด าเนินงาน               

   ค่าใช้สอย               

 
    

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

              

 
      

01.โครงการ/กิจกรรม : จัดต้ังศูนย์การเรียนรู้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ 

0 0 98,950 0 0 % 0 

 
      

01.โครงการ/กิจกรรม :ฝึกอาชีพให้กับประชาชน  
หลักสูตร “การท าขนม” 

0 0 0 40,000 0 % 40,000 

 
      

02. โครงการ/กิจกรรม : ฝึกอาชีพให้กับประชาชน 
หลักสูตร “เลี้ยงกบ” 

0 0 0 20,000 0 % 20,000 

 
      

03.โครงการ/กิจกรรม :ฝึกอาชีพให้กับประชาชน 
หลักสูตร “เพาะเห็ด” 

0 0 0 30,000 0 % 30,000 

 
      

04.โครงการ/กิจกรรม :ฝึกอาชีพให้กับประชาชน 
หลักสูตร “การท าบรรจุภัณฑ์” 

0 0 0 20,000 0 % 20,000 

 
      

โครงการจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และเกษตรทฤษฎีใหม่ 

99,500 98,912 0 0 0 % 0 

 รวมค่าใช้สอย 99,500 98,912 98,950 110,000     110,000 

 รวมงบด าเนินงาน 99,500 98,912 98,950 110,000     110,000 

   งบเงินอุดหนุน               

   เงินอุดหนุน               

     เงินอุดหนุนส่วนราชการ               

 
      

01.โครงการ/กิจกรรม : ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

0 0 0 10,000 0 % 10,000 

 รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 10,000     10,000 

 รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 10,000     10,000 

 รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 99,500 98,912 98,950 120,000     120,000 

 รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 99,500 98,912 98,950 120,000     120,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

   ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ               

 งานกีฬาและนันทนาการ               

   งบด าเนินงาน               

   ค่าใช้สอย               

 
    

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

              

 
      

01. โครงการ/กิจกรรม : จัดการแข่งขันกีฬาไทยสี่เผ่า
ชาวคุ้มเทศบาลต้านยาเสพติด 

0 0 199,360 200,000 -25 % 150,000 

 
      

02. โครงการ/กิจกรรม : จัดการแข่งขันกีฬาภูจองคัพ
ต้านยาเสพติด 

0 0 219,835 67,500 122.22 % 150,000 

 
      

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาไทยสี่เผ่าชาวคุ้มเทศบาล
ต้านยาเสพติด 

174,585 229,978 0 0 0 % 0 

       โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภูจองคัพต้านยาเสพติด 191,995 188,587 0 0 0 % 0 

 รวมค่าใช้สอย 366,580 418,565 419,195 267,500     300,000 

   ค่าวัสดุ               

     วัสดุกีฬา 69,990 70,000 70,000 70,000 14.29 % 80,000 

 รวมค่าวัสดุ 69,990 70,000 70,000 70,000     80,000 

 รวมงบด าเนินงาน 436,570 488,565 489,195 337,500     380,000 

 รวมงานกีฬาและนันทนาการ 436,570 488,565 489,195 337,500     380,000 

 งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน               

   งบด าเนินงาน               

   ค่าใช้สอย               

 
    

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

              

       01. โครงการ/กิจกรรม : จัดงานประเพณีวันออกพรรษา 0 0 29,690 30,000 0 % 30,000 

       02. โครงการ/กิจกรรม : จัดงานประเพณีลอยกระทง 0 0 294,402 200,000 -25 % 150,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

   ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

       03. โครงการ/กิจกรรม : จัดงานประเพณีวันข้ึนปีใหม่ 0 0 29,995 0 100 % 30,000 

       03. โครงการ/กิจกรรม : สวดมนต์ข้ามปี 0 0 0 30,000 -100 % 0 

       04. โครงการ/กิจกรรม : จัดงานประเพณีสงกรานต์ 0 0 323,140 200,000 -25 % 150,000 

 
      

05. โครงการ/กิจกรรม : จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ
ประจ าปี 

0 0 99,988 100,000 -50 % 50,000 

       06. โครงการ/กิจกรรม : จัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา 0 0 0 30,000 133.33 % 70,000 

       07. โครงการ/กิจกรรม : จัดท าต้นเทียนพรรษา 0 0 358,000 360,000 -86.11 % 50,000 

       08. โครงการ/กิจกรรม : ฮีตสิบสอง คองสิบสี่ 0 0 0 200,000 -50 % 100,000 

       โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 40,285 132,960 0 0 0 % 0 

       โครงการจัดงานประเพณีวันข้ึนปีใหม่ 23,480 24,130 0 0 0 % 0 

       โครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา 0 26,100 0 0 0 % 0 

       โครงการจัดงานประเพณีวันออกพรรษา 19,654 21,616 0 0 0 % 0 

       โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 214,802 165,745 0 0 0 % 0 

       โครงการจัดท าต้นเทียนพรรษา 305,000 560,000 0 0 0 % 0 

 รวมค่าใช้สอย 603,221 930,551 1,135,215 1,150,000     630,000 

 รวมงบด าเนินงาน 603,221 930,551 1,135,215 1,150,000     630,000 

 รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน 603,221 930,551 1,135,215 1,150,000     630,000 

 รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1,039,791 1,419,116 1,624,410 1,487,500     1,010,000 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา               

 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน               

   งบด าเนินงาน               

 

  

ค่าใช้สอย 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

   ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

     รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ               

 
      

01. กิจกรรม :ค่าจ้างด าเนินงานอันเกี่ยวเนื่องในงาน
ส ารวจออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง /ค่าจ้าง
ออกแบบ/ค่าวิศวกรรับรอง 

0 0 0 70,000 -71.43 % 20,000 

 รวมค่าใช้สอย 0 0 0 70,000     20,000 

 รวมงบด าเนินงาน 0 0 0 70,000     20,000 

   งบลงทุน               

   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง               

     ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค               

 
      

01.  ก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง
วิสูตรโยธาภิบาล ชุมชนหลักเมือง  หมู่ที่ 8 

0 0 0 0 100 % 498,000 

 
      

01. ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนน
วิสูตรโยธาภิบาล 6  ชุมชนกลางเมือง  หมู่ที่11 

0 0 0 900,000 -100 % 0 

 
      

01. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล.พร้อมบ่อ
พัก ถนนเถาว์ถวิลย์ หมู่ที่ 13 

0 0 453,000 0 0 % 0 

 
      

02.  ก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนวิเศษ
โกสินทร์ หมู่ที่ 10 

0 0 0 0 100 % 763,000 

 
      

02. ก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล.ถนนสุนัย ณ อุบล  
ชุมชนห้วยซันใต้  หมู่ที่ 12 

0 0 0 722,000 -100 % 0 

 
      

03.  ก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกลาง
เมือง หมู่ที่ 11 

0 0 0 0 100 % 498,000 

 
      

03. ก่อสร้างสะพาน คสล. ถนนพลานแก้ว ข้ามล าห้วย
โลก  ชุมชนห้วยโลก  
หมู่ที่ 7 

0 0 0 1,531,000 -100 % 0 

 
      

04.  ก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม
ปรับปรุงผิวจราจรเดิม ถนนนิเวศน์ ชุมชนห้วยซันเหนือ  
หมู่ที่ 13 

0 0 0 0 100 % 710,000 

 
      

04. ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู ถนนสุขาภิบาล1  
ชุมชนหลักเมือง  หมู่ที่ 8 

0 0 0 681,000 -100 % 0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

   ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

 
      

05. ก่อสร้างเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ถนนวิสูตรโยธาภิบาล5 ชุมชน 
ศรีพรหม  หมู่ที่ 10 

0 0 0 911,000 -100 % 0 

       05. เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้(ค่าK) 0 0 0 0 100 % 50,000 

 
      

06. ก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก ถนนเถาว์
ถวิลย์เชื่อมต่อถนนสุขาภิบาล1  
ชุมชนห้วยซันเหนือ  หมู่ที่ 13   

0 0 0 751,000 -100 % 0 

 
      

07. โครงการซ่อมปรับปรุงผิวจราจรด้วยหินคลุก ถนน
เถาว์ถวิลย์  หมู่ที่ 8  

0 0 150,500 0 0 % 0 

       07. เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้(ค่าK) 0 0 0 100,000 -100 % 0 

 
      

08. โครงการซ่อมปรับปรุงผิวจราจรด้วยหินคลุก ถนน
ชัยสุวรรณ หมู่ที่ 13 

0 0 160,500 0 0 % 0 

 
      

09. โครงการซ่อมปรับปรุงผิวจราจรด้วยหินคลุก ถนน
วิสูตรโยธาภิบาล16 หมู่ที่ 8 

0 0 73,000 0 0 % 0 

 
      

10. โครงการซ่อมปรับปรุงผิวจราจรด้วยหินคลุก ถนน
พลาญแก้ว หมู่ที่ 10 

0 0 141,500 0 0 % 0 

 
      

11. โครงการซ่อมปรับปรุงผิวจราจรด้วยหินคลุก ถนน
วิเศษโกสินทร์ หมู่ที่10 

0 0 82,000 0 0 % 0 

 
      

12. โครงการซ่อมปรับปรุงผิวจราจรด้วยหินคลุก ถนน
เวียงชัย หมู่ที่ 12 (จากทางหลวง2248-เขตเทศบาล
(ด้านทิศตะวันตก)) 

0 0 111,000 0 0 % 0 

 
      

13. โครงการซ่อมปรับปรุงผิวจราจรด้วยหินคลุก ถนน
เวียงชัย หมู่ที่ 12 (จากทางหลวง2248-เขตเทศบาล
(ด้านทิศตะวันออก)) 

0 0 157,500 0 0 % 0 

 
      

14. โครงการซ่อมปรับปรุงผิวจราจรด้วยหินคลุก ถนน
ห้วยโลก หมู่ที่7 

0 0 72,000 0 0 % 0 

 
      

15. โครงการซ่อมปรับปรุงผิวจราจรด้วยหินคลุก ซอยศรี
มัน หมู่ที่ 10  

0 0 46,000 0 0 % 0 

 
      

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนพิรุณ ชุมชนห้วยซันใต้  
หมู่ที่12 

0 747,000 0 0 0 % 0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

   ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

 
      

โครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
ถนนวิเศษโกสินทร์ ชุมชนศรีพรหม หมู่ที่10 

710,000 0 0 0 0 % 0 

 
      

โครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
ถนนสุขาภิบาล1 ชุมชนห้วยซันเหนือ  หมู่ที่13 

777,000 0 0 0 0 % 0 

 
      

โครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสุ
นัย ณ อุบล                       ชุมชนห้วยซันใต้ หมู่ที่12 

680,000 0 0 0 0 % 0 

 
      

โครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน
หลักเมือง                       ชุมชนหลักเมือง หมู่ที่8 

509,000 0 0 0 0 % 0 

 
      

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล.พร้อมบ่อพัก  
ถนนวิเศษโกสินทร์ ชุมชนห้วยโลก หมู่ที่ 7 

839,000 0 0 0 0 % 0 

 
      

โครงการเทลานคอนกรีตหลังอาคารส านักงานเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย 

525,000 0 0 0 0 % 0 

 
    

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือ
บุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง 

              

 
      

01. กิจกรรม :ค่าจ้างด าเนินงานอันเกี่ยวเนื่องในงาน
ส ารวจออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง /ค่าจ้าง
ออกแบบ/ค่าวิศวกรรับรอง 

0 0 0 300,000 -100 % 0 

 รวมค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 4,040,000 747,000 1,447,000 5,896,000     2,519,000 

 รวมงบลงทุน 4,040,000 747,000 1,447,000 5,896,000     2,519,000 

 รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 4,040,000 747,000 1,447,000 5,966,000     2,539,000 

 รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4,040,000 747,000 1,447,000 5,966,000     2,539,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

   ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

 แผนงานการเกษตร               

 งานส่งเสริมการเกษตร               

   งบด าเนินงาน               

   ค่าวัสดุ               

     วัสดุการเกษตร 18,697 9,360 17,280 0 0 % 0 

 รวมค่าวัสดุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18,697 9,360 17,280 0     0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

   ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

 รวมงบด าเนินงาน 18,697 9,360 17,280 0     0 

   งบลงทุน               

   ค่าครุภัณฑ์               

     ครุภัณฑ์การเกษตร               

       โครงการจัดซื้อเครื่องสับย่อยกิ่งไม้ พร้อมอุปกรณ์ลับมีด 0 129,470 0 0 0 % 0 

 รวมค่าครุภัณฑ์ 0 129,470 0 0     0 

 รวมงบลงทุน 0 129,470 0 0     0 

 รวมงานส่งเสริมการเกษตร 18,697 138,830 17,280 0     0 

 รวมแผนงานการเกษตร 18,697 138,830 17,280 0     0 

 แผนงานงบกลาง               

 งบกลาง               

   งบกลาง               

   งบกลาง               

     ค่าช าระหนี้เงินต้น 576,071.71 593,353.86 611,154.47 612,000 1.31 % 620,000 

     ค่าช าระดอกเบี้ย 221,346.26 204,064.11 186,263.5 188,000 3.72 % 195,000 

     เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 328,759 271,595 296,219 350,400 3.63 % 363,120 

     เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0 0 12,560 12,762 1.86 % 13,000 

     เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 6,503,000 6,545,300 6,736,000 7,514,400 -2.2 % 7,348,800 

     เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,643,200 1,798,400 1,788,800 2,371,200 -0.4 % 2,361,600 

     เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ 120,000 114,000 119,500 156,000 0 % 156,000 

 

    

ส ารองจ่าย 
 
 
 

276,800 0 36,500 333,960 -79.42 % 68,745 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

   ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

     รายจ่ายตามข้อผูกพัน 219,800.5 220,944.41 0 0 0 % 0 

 
      

01. โครงการ/กิจกรรม : สมทบระบบหลักประกนั
สุขภาพในระดับท้องถ่ินหรือพื้นที่ในเขตเทศบาลต าบล
นาจะหลวย 

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

       02. กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการจัดจราจร 0 0 0 50,000 0 % 50,000 

       02. โครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการจัดจราจร 0 0 76,100 0 0 % 0 

 
      

03. กิจกรรม : เงินบ ารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย 

0 0 0 53,500 1.01 % 54,040 

 
      

03. โครงการ/กิจกรรม : เงินบ ารุงสมาคมสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศไทย 

0 0 52,500 0 0 % 0 

     เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน (กบท.) 589,905 602,884 627,878 592,590 9.54 % 649,112 

     เงินบ าเหน็จลูกจ้างประจ า 401,950 211,013 0 0 0 % 0 

 รวมงบกลาง 10,880,832.47 10,561,554.38 10,718,474.97 12,414,812     12,059,417 

 รวมงบกลาง 10,880,832.47 10,561,554.38 10,718,474.97 12,414,812     12,059,417 

 รวมงบกลาง 10,880,832.47 10,561,554.38 10,718,474.97 12,414,812     12,059,417 

 รวมแผนงานงบกลาง 10,880,832.47 10,561,554.38 10,718,474.97 12,414,812     12,059,417 

 รวมทุกแผนงาน 47,155,331.6 45,877,163.44 48,540,966.3 60,520,400     58,648,600 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
อ าเภอ นาจะหลวย   จังหวัดอุบลราชธานี 

        
                 ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 58,648,600 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยก
เป็น  

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
งานบริหารทั่วไป รวม 12,706,200 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 9,320,100 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 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนราย
เดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี  
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล (ฉบับที่2)พ.ศ.2557 

      

   
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 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนราย
เดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
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เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี  
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล (ฉบับที่2)พ.ศ.2557 

   
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 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนราย
เดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี  
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล (ฉบับที่2)พ.ศ.2557 

      

   
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล 

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 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนราย
เดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่า
เบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที่2)พ.ศ.2557 

      

   
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 1,555,200 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่บุคคล ดังต่อไปนี้    
- ประธานสภาเทศบาลต าบลนาจะหลวย  จ านวน 1 อัตรา  
อัตราละ 15,840 บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 190,080 บาท    
- รองประธานสภาเทศบาลต าบลนาจะหลวย จ านวน 1 อัตรา 

      



89 
 

เทศบัญญัติเทศบาลต าบลนาจะหลวย เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

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 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนราย
เดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่า
เบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที่2)พ.ศ.2557 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 6,471,780 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 3,867,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีให้แก่พนักงาน
เทศบาลที่ปฏิบัติงาน จ านวน 10 อัตรา ดังนี้ 
- นักบริหารงานท้องถิ่น(ปลัดเทศบาล) จ านวน 1 อัตรา  
  เป็นเงิน 549,000 บาท 
- นักบริหารงานท้องถิ่น (รองปลัดเทศบาล)  จ านวน 1 อัตรา        
  เป็นเงิน 422,640 บาท 
- นักบริหารงานทั่วไป(หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล) จ านวน 1 อัตรา  
  เป็นเงิน 416,160 บาท  
- นักบริหารงานทั่วไป (หัวหน้าฝุายอ านวยการ) จ านวน 1 อัตรา  
  เป็นเงิน 422,640 บาท 
- นักจัดการงานทะเบียนและบัตร จ านวน 1 อัตรา เป็น
เงิน 396,000 บาท                                     
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ จ านวน 2 อัตรา  
  เป็นเงิน 676,320 บาท 
- นักทรัพยากรบุคคล จ านวน 1 อัตรา เป็นเงิน 275,760 บาท        
- นิติกร จ านวน 1 อัตรา เป็นเงิน 369,480 บาท       
- นักประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 อัตรา เป็นเงิน 339,000 บาท 
- เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ 
ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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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 
-เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ 
ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 186,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของพนักงานเทศบาลที่ควรได้รับตามที่
ระเบียบก 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 
-เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ 
ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   
ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 726,960 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจ าและจ่ายเป็นเงินปรับปรุงค่าจ้างประจ าปี
ให้แก่ ลูกจ้างประจ าที่ปฏิบัติงานของส านักปลัดเทศบาล  
จ านวน 3 อัตรา ดังนี้    
- เจ้าพนักงานธุรการ   จ านวน 1 อัตรา เป็นเงิน 275,760 บาท  
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- พนักงานขับรถยนต์ จ านวน 1 อัตรา เป็นเงิน 232,920 บาท      
- ภารโรง   จ านวน 1 อัตรา เป็นเงิน 218,280 บาท 
-เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ 
ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 1,521,840 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนหรือค่าตอบแทน
พิเศษ พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปที่ปฏิบัติงาน 
ของส านักปลัดเทศบาล ดังนี้        
1. ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 7 อัตรา ดังนี้ 
- พนักงานขับรถยนต์ จ านวน 2 อัตรา เป็นเงิน 305,160 บาท    
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จ านวน 1 อัตรา เป็นเงิน 152,400 บาท    
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน จ านวน 1 อัตรา เป็นเงิน 151,320 บาท   
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 อัตรา เป็นเงิน 150,240 บาท  
- คนงานประจ ารถขยะ จ านวน 1 อัตรา เป็นเงิน 164,880 บาท      
- ช่างไม ้จ านวน 1 อัตรา เป็นเงิน 165,840 บาท   
เป็นเงินทั้งสิ้น 1,089,840 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 
-เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ 
ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   
เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 85,980 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้างของส านักปลัดเทศบาล 
ที่มีสิทธิได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวตามสิทธิ ได้แก่  
1. เงินเพ่ิมต่างๆ/เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว ของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จ านวน 7 อัตรา ดังนี้ 
- พนักงานขับรถยนต์ จ านวน 2 อัตรา เป็นเงิน 13,680 บาท        
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จ านวน 1 อัตรา เป็นเงิน 7,020 บาท    
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- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน จ านวน 1 อัตรา เป็นเงิน  8,100 บาท     
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 อัตรา  
  เป็นเงิน  9,180 บาท  
- คนงานประจ ารถขยะ จ านวน 1 อัตรา  
- ช่างไม ้จ านวน 1 อัตรา     
เป็นเงินทั้งสิ้น   37,980 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 
-เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ 
ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  
งบด าเนินงาน รวม 3,217,500 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 305,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 15,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล  
เช่น ค่าตอบแทนนักเรียน นักศึกษา ที่มาปฏิบัติงานช่วงปิดเทอม  
ตามนโยบายแก้ไขปัญหาความยากจนของรัฐบาล หรือการจ้าง
นักเรียน นักศึกษา ท างานในช่วงปิดภาคเรียนหรือวันหยุดราชการ เพ่ือปูองกัน
แก้ไขปัญหาสังคม หรือค่าตอบแทนนักเรียน นักศึกษา ที่ช่วยปฏิบัติงาน
ราชการ ฯลฯ 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ
น ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้ 
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 497 ลง
วันที่ 16 มีนาคม 2550 เรื่อง การจ้างงานนักเรียนนักศึกษา ท างานในช่วงปิด
ภาคเรียนฤดูร้อนเพ่ือแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจน 
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 569 ลง
วันที่ 14 มีนาคม 2551 เรื่อง การจ้างนักเรียน นักศึกษา ท างานในช่วงปิดภาค
เรียนหรือวันหยุดราชการ เพ่ือปูองกันแก้ไขปัญหาสังคม 
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3)ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที ่กค 0406.4/ว 30  
ลงวันที่ 3 เมษายน 2558 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน
นักเรียน นักศึกษา ที่ช่วยปฏบิัติงานราชการ 
และหนังสือเรื่องอ่ืนที่จ าเป็นต้องจ่ายเป็นค่าตอบแทนอันเกี่ยวกับการจ่าย
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล 

   
ค่าเบี้ยประชุม จ านวน 15,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้กรรมการในคณะกรรมการสามัญ  
คณะกรรมการวิสามัญ และคณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาล ฯลฯ ให้
ได้รับค่าตอบแทนประเภทค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง  
เฉพาะครั้งที่มาประชุมครั้งละสองร้อยห้าสิบบาท ส าหรับประธานกรรมการ
ของแต่ละคณะให้ได้รับเบี้ยประชุมเพ่ิมข้ึนอีกหนึ่งในสี่ 
ของอัตราเบี้ยประชุมของกรรมการในคณะกรรมการสามัญ  
คณะกรรมการวิสามัญ และคณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาล 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ
น ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้ 
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน  
เงินค่าตอบแทนรายเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของนายกเทศมนตรี  
รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  
และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554  
2)ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน  
เงินค่าตอบแทนรายเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล  
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี  
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 
สภาเทศบาล (ฉบับที2่)พ.ศ.2557 

      

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ     
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตามภารกิจ และ      
พนักงานจ้างทั่วไป ของส านักปลัดเทศบาล 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ
น ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
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1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 204,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลของส านักปลัดเทศบาล  
ที่มีสิทธิได้รับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและระเบียบของทางราชการที่
เกี่ยวข้อง 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ
น ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5862  
ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับ 
การเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

      

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 66,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาล       
และลูกจ้างประจ า ของส านักปลัดเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยและระเบียบของทางราชการที่เก่ียวข้อง 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ
น ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้ 
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของ
พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  
2)ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร พ.ศ. 2560  
3)ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554 
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ค่าใช้สอย รวม 1,902,500 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
01. กิจกรรม : เพ่ิมประสิทธิภาพการโฆษณาและเผยแพร่โครงการหรือกิจกรรม
ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย 

จ านวน 80,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสาร เพ่ิมประสิทธิภาพการ
โฆษณาและเผยแพร่โครงการ/กิจกรรม ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย ให้มี
ความหลากหลายและทั่วถึง ได้แก่ ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรง
มหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เช่น ค่าจัดท าเอกสาร แผ่นพับ จดหมาย
ข่าว วารสาร หรือรายงานกิจการ ค่าจ้างเหมาปรับปรุงและพัฒนาระบบเวบ
ไซต์ของเทศบาล และค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
ผลการด าเนินงานของเทศบาล ค่าจ้างเหมาจดัท าปูาย  หรือการ
ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ
น ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที่ 13)  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523  
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอยและ
ค่าสาธารณูปโภค 
5)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120  
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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02. กิจกรรม : จัดหาสื่อสิ่งพิมพ์เพ่ือบริการประชาชน จ านวน 8,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาสื่อสิ่งพิมพ์เพ่ือบริการประชาชน ได้แก่ ค่า
บอกรับวารสารต่าง ๆ หนังสือพิมพ์รายวัน หนังสือ หรือวารสารต่าง ๆ รวมทั้ง
ระเบียบและกฎหมายของทางราชการที่จ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน ฯลฯ 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ
น ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที่ 13)  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523  
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอยและ
ค่าสาธารณูปโภค 
5)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120  
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

    
03.  กิจกรรม : การประกันภัยรถราชการ จ านวน 5,500 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประกันภัยรถยนต์และรถจักรยานยนต์
ราชการ ได้แก่ นข 2878 กค 6216 และรถจักรยานยนต์ คกธ 461 ฯลฯ  
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว2633  
ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2552 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ 
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการประกันภัยรถราชการ 
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04. กิจกรรม:การปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตส านักงานเทศบาลต าบลนาจะหลวย จ านวน 10,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการในการปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตส านักงาน
เทศบาลต าบลนาจะหลวย และท่ีเกี่ยวข้อง ฯลฯ  
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ
น ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที่ 13)  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523  
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอยและ
ค่าสาธารณูปโภค 
5)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120  
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่าย 
เงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

    
05. กิจกรรม : จ้างเหมาถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม เย็บเล่ม เย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมาเข้าเล่ม/เย็บเล่ม  
ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ฯลฯ  
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ
น ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที่ 13)  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
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ท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523  
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอยและ
ค่าสาธารณูปโภค 
5)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120  
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่าย 
เงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

    
06. กิจกรรม : จ้างเหมาสูบส้วมหรือตักสิ่งปฏิกูล จ านวน 10,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาสูบส้วมหรือตักสิ่งปฏิกูลส านักงานเทศบาลและ
สถานที่หรืออาคารอ่ืน ๆ ที่เป็นของเทศบาลต าบลนาจะหลวยหรืออยู่ในความ
ดูแลของเทศบาลต าบลนาจะหลวย ค่าจ้างเหมาบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริการประชาชนตามภารกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลนา
จะหลวย ฯลฯ  
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ
น ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที่ 13)  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอยและ
ค่าสาธารณูปโภค 
5)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120  
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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07. กิจกรรมย่อย : จ้างเหมาบริการ จ านวน 150,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพงานและการบริการ
ประชาชนตามภารกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล 
ต าบลนาจะหลวย  ได้แก่  
1.ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร  
2.ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด 
3.ค่าบริการก าจัดปลวก  
4.ค่าจ้างเหมาจัดท าตรายาง  
5.ค่าบ ารุงรักษาโปรแกรม  
6.ค่าเช่าทรัพย์สิน  
7.ค่าซักฟอก  
8.ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  
9.ค่าบริการรับใช้   
10.ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดี  
ฯลฯ เป็นต้น รวมถึง  ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบ
ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย  
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เปน็ฐานอ านาจในการ
น ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที่ 13)  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523  
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอยและ
ค่าสาธารณูปโภค 
5)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120  
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      



100 
 

เทศบัญญัติเทศบาลต าบลนาจะหลวย เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

6)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว4044 ลง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชนและการ
เบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการงบประมาณเพ่ือรองรับการบริการ
ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
1.ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มาตรวจงาน นิเทศงานเยี่ยม
ชมหรือศึกษาดูงาน และผู้มีส่วนร่วมหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับ
บุคคลหรือ คณะบุคคล  โดยจา่ยเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม
ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการเลี้ยงรับรองรวมทั้ง
ค่าบริการด้วย และ ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรองการ
ต้อนรับบุคคล กลุ่มบุคคล หรือคณะบุคคล ที่มานิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยม
ชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือ
คณะบุคคล ฯลฯ ตั้งไว้ไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้จริงในปีงบประมาณท่ี 
ล่วงมาโดยไม่รวม รายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงิน
สะสม และเงินที่มีผู้อุทิศให้ รายได้จริงของเทศบาลต าบลนาจะหลวย ปี พ.ศ.
2562 จ านวน 58,502,627.69 บาท ตั้งจ่ายได้ไม่เกินร้อยละ  
1 = 585,026.27 จึงตั้งไว้ เป็นเงิน 30,000 บาท  
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.4/ว 2381  
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548  เรื่อง การตัง้งบประมาณและการ 
เบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมส าหรับผู้มาประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม 
และผู้มีส่วนร่วมหรือเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง ซึ่งเข้าร่วมประชุม  
ในการประชุมต่าง ๆ ในกิจการของเทศบาล ได้แก่ 
- การประชุมสภาเทศบาล 
- การประชุมคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง 
ตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือตามหนังสือสั่งการ  
- การประชุมระหว่างเทศบาลกับหน่วยงานราชการ เทศบาลกับหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ หรือเทศบาลกับภาคประชาชน 
-  การประชุมอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับกิจการเทศบาล ฯลฯ  
โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มต่าง ๆ  
ค่าเครื่องใช้ในการ เลี้ยงรับรองและค่าบริการอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นเกี่ยวข้องกับการ
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เลี้ยงรับรองในการประชุม ฯลฯ เป็นเงิน 30,000 บาท  
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0808.4/ว 2381   
ลงวันที่  28  กรกฎาคม  2548  เรื่อง  การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงิน
ค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

        

 
      

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

    
01. โครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 374,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของส านักปลัดเทศบาล  
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่3) พ.ศ.2559 

      

    
02. โครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง จ านวน 500,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการจัดการเลือกตั้ง ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามท่ีคณะกรรมการเลือกตั้งก าหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณี
แทนต าแหน่งที่ว่าง และกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มี การเลือกตั้ง
ใหม่ และกรณีอ่ืน ๆ) เช่น ค่าปูายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง และเพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ส าหรับในการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่
ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และการมีส่วนร่วมทางการเมือง ในการ
เลือกตั้งทุกระดับ ได้แก่ จัดการเลือกตั้ง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่
คณะกรรมการเลือกตั้งก าหนด  การเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร และหรือการ
เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ฯลฯ เช่น ค่าปูายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่า
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง  
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ
น ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที่ 13)  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
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3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0890.4/ว 3992  
ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2556 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการใช้จ่าย
งบประมาณเพ่ือการด าเนินการเลือกตั้งท้องถิ่น  
4)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0890.4/468 
 ลงวันที่ 17 มกราคม 2556  
5)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028  
ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 3675 ลง
วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณ
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเลือกตั้งท้องถิ่น 

    
03. โครงการ/กิจกรรม : จัดงานพระราชพิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที9่ 

จ านวน 50,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานพระราชพิธีวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่9 เช่น ค่าปูาย
ประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่าย
อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องตามโครงการฯ ฯลฯ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  ยุทธศาสตร์
ที ่3 หน้า 311 ล าดับที่ 3 

      

    
04. โครงการ/กิจกรรม : จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที1่0 

จ านวน 70,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที1่0 เช่น ค่าปูาย
ประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่าย
อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องตามโครงการฯ ฯลฯ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  ยุทธศาสตร์
ที ่3 หน้า 313 ล าดับที่ 4 
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05. โครงการ/กิจกรรม : จัดงานวันเทศบาล จ านวน 50,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันเทศบาล เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธี
ทางศาสนา ค่ารับรอง ค่าของขวัญ ค่าของรางวัล ค่าปูายประชาสัมพันธ์ ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม และค่าอาหาร ฯลฯ รวมถึง
ค่าใช้จ่าย อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องตามโครงการ ฯ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์
ที ่5 หน้า 412 ล าดับที่ 4 

      

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

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ เช่น  
ค่าจัดท าโล่พ่อดีเด่นให้กับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นพ่อดีเด่น  
ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าปูายประชาสัมพันธ์ เงินรางวัลการแสดง  
ค่าจัดหาพลุ ค่าจัดหาเทียนเพ่ือจุดเทียนชัยถวายพระพร ฯลฯ รวมถึง 
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องตามโครงการ ฯ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  ยุทธศาสตร์
ที ่3 หน้า 309 ล าดับที่  

      

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

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ เช่น  
ค่าจัดท าโล่แม่ดีเด่นให้กับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่น ค่าอาหาร  
ค่าเครื่องดื่ม ค่าปูายประชาสัมพันธ์ เงินรางวัลการแสดง ค่าจัดหาพลุ  
ค่าจัดหาเทียนเพ่ือจุดเทียนชัยถวายพระพร ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  
ที่เก่ียวข้องตามโครงการ ฯ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  ยุทธศาสตร์
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ที ่3 หน้า 310 ล าดับที่ 2 

    
08. โครงการ/กิจกรรม : ฝึกอบรม “เรียนรู้ประชาธิปไตยใส่ใจการเลือกตั้ง” จ านวน 10,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรม “เรียนรู้ประชาธิปไตยใส่ใจ การ
เลือกตั้ง” เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าอาหาร ฯลฯ  รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องตามโครงการ ฯ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้า 409 ล าดับที่ 1 

      

    
09. โครงการ/กิจกรรม : จัดกิจกรรมตามโครงการอันเกี่ยวเนื่องในการปกปูอง
สถาบันส าคัญของชาติ โดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์ 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและโครงการในการปกปูอง สถาบัน
ส าคัญของชาติ โดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นสถาบันของชาติอัน
เป็นศูนย์รวมแห่งความเป็นชาติและความสามัคคีของคนในชาติ โดยเทศบาล
ต าบลนาจะหลวยจัดท าหรือสนับสนุนตามโครงการอันเกี่ยวเนื่องในการปกปูอง
สถาบันส าคัญของชาติ  โดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์ และให้ประชาชนมี
ส่วนร่วม ซึ่งจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าปูายประชาสัมพันธ์ ค่ายานพาหนะ ใน
การเข้าร่วมกิจกรรม ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ  และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องตามโครงการ ฯ  
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ
น ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้ 
1)หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที ่มท 0310.4/ว 2128  
ลงวันที่  31 กรกฎาคม 2557 
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย 
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม 
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
3)ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)   
ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้า 410 ล าดับที่ 2 
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10. โครงการ/กิจกรรม : จัดหาพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้  
และพวงมาลา 

จ านวน 2,000 บาท 

      

  การบริหารจัดการงบประมาณเพ่ือรองรับการบริการประชาชนและหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องในการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพวงมาลัย  
ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา  พวงหรีด ฯลฯ เพ่ือใช้ในการ
เคารพ สักการะ บูชาบุคคลส าคัญในงานต่าง ๆ หรือมอบให้แก่บุคคล
ต่าง ๆ หรือวางอนุสาวรีย์ หรือศพผู้มีเกียรติตามแต่กรณีในนาม 
ส่วนราชการเป็นส่วนรวม ตามความเหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน  
มีความคล่องตัวในการปฏิบัติราชการ และประหยัด  
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ
น ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้ 
1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0407/ว 1284  
ลงวันที่ 10  พฤศจิกายน  2530  เรื่อง  การเบิกจ่ายค่าดอกไม้เพ่ือมอบให้
บุคคลต่างๆ ค่าพวงมาลา และพานประดับพุ่มดอกไม้  สรุปมีนัยส าคัญดังนี้ 
1)เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
2)ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ ส าหรับมอบให้ผู้มีเกียรติ  
ชาวต่างประเทศและคู่สมรสที่เดินทางเข้ามาหรือออกจากประเทศไทย 
คนละไม่เกิน 300 บาท 
3)ค่าพวงมาลา หรือพานประดับพุ่มดอกไม้ ส าหรับวาง ณ อนุเสาวรีย์  
ครั้งละไม่เกิน 1,000 บาท 
4)ค่าพวงมาลาส าหรับวางศพผู้มีเกียรติ พวงละไม่เกิน 400 บาท 
2.หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0514/36272  ลง
วันที่  11  สิงหาคม  2530 เรื่อง การเบิกจ่ายค่าดอกไม้เพ่ือมอบให้บุคคล
ต่าง ๆ ค่าพวงมาลา และพานประดับพุ่มดอกไม้ 

      

    
11. โครงการ/กิจกรรม : ฝึกอบรม “กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
เสริมสร้างธรรมาภิบาล” 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
เสริมสร้างธรรมาภิบาล ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับธงชาติ
ไทย เช่น ค่าปูายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องตามโครงการฯ   
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.
2561-2565)  ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้า 411 ล าดับที่ 3 
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12.โครงการ/กิจกรรม : ฝึกอบรมให้ความรู้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาลและประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับ “พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ.2540” 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาลและประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ.2540 เช่น ค่าปูายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องตามโครงการฯ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์
ที ่2 หน้า 302 ล าดับที่ 1 

      

    
13.โครงการ/กิจกรรม : ธรรมะพัฒนาจิตใจสานสายใยชุมชน "สร้างวัฒนธรรม
สุจริต ตามวิถีพุทธ" 

จ านวน 30,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการธรรมะพัฒนาจิตใจสานสายใยชุมชน(สร้าง
วัฒนธรรมสุจริต ตามวิถีพุทธ)เช่น ค่าปูายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่า
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องตามโครงการฯ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  ยุทธศาสตร์
ที ่3 หน้า 326 ล าดับที่ 10 

      

    
14.โครงการ/กิจกรรม : ประกวดค าขวัญ ต่อต้านการทุจริต จ านวน 5,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประกวดค าขวัญ ต่อต้านการทุจริตเช่น  
ค่าปูายประชาสัมพันธ์  ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง
ตามโครงการฯ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)   ยุทธศาสตร์
ที ่5 หน้า 421 ล าดับที่ 12 

      

    
15.โครงการ/กิจกรรม : วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราชและ
วันที่ระลึกถึงมหาจักรีบรมราชวงศ์ 

จ านวน 50,000 บาท 

      
  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬา

โลกมหาราชและวันที่ระลึกถึงมหาจักรีบรมราชวงศ์ เช่น ค่าปูาย
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ประชาสัมพันธ์ ค่าจัดนิทรรศการ ค่าพิธีทางศาสนา ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องตามโครงการฯ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  ยุทธศาสตร์
ที ่3 หน้า 315 ล าดับที่ 5 

    
16.โครงการ/กิจกรรม : วันฉัตรมงคล จ านวน 50,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันฉัตรมงคลเช่น ค่าปูาย
ประชาสัมพันธ์ ค่าจัดนิทรรศการ ค่าพิธีทางศาสนา ค่าอาหาร  ค่า
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องตามโครงการฯ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  ยุทธศาสตร์
ที ่3 หน้า 317 ล าดับที่ 6 

      

    
17.โครงการ/กิจกรรม : จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี 

จ านวน 70,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี  เช่น ค่าปูาย
ประชาสัมพันธ์ ค่าจัดนิทรรศการ ค่าพิธีทางศาสนา ค่าอาหาร  ค่า
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องตามโครงการฯ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  ยุทธศาสตร์
ที ่3 หน้า 322 ล าดับที่ 8 
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18.โครงการ/กิจกรรม : วันปิยมหาราช จ านวน 50,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันปิยมหาราช เช่น ค่าปูาย
ประชาสัมพันธ์ ค่าจัดนิทรรศการ ค่าพิธีทางศาสนา ค่าอาหาร  ค่า
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องตามโครงการฯ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  ยุทธศาสตร์
ที ่3 หน้า 319 ล าดับที่ 7 

      

    
19.โครงการ/กิจกรรม : วันท้องถิ่นไทย จ านวน 28,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันท้องถิ่นไทย เช่น ค่าปูาย
ประชาสัมพันธ์ ค่าจัดนิทรรศการ ค่าพิธีทางศาสนา ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องตามโครงการฯ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  ยุทธศาสตร์
ที ่5 หน้า 324 ล าดับที่ 9 

      

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 100,000 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  
ระบบเสียงตามสายของชุมชนหรือ
หมู่บ้าน ฯลฯ รถดับเพลิง ป 9184 ป 9185 รถยนต์ อปพร.
บน 4793 รถบรรทุกน้ า ผ 2480  เติมน้ ายาดับเพลิง ถังดับเพลิง รถดับเพลิง
เอนกประสงค์(คันเล็ก รุ่น SUPER-V620)  
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กล้องวงจรปิด(CCTV) ฯลฯ 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ
น ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที่ 13)  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523  
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอย ค่า
วัสดุและค่าสาธารณูปโภค 

   
ค่าวัสดุ รวม 450,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 100,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุส านักงานต่าง ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ในกิจการของส านัก
ปลัดเทศบาล ซึ่งโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน  ไม่
ยืนนาน เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ  
หรือไม่คงสภาพเดิม หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา อันสั้น  
เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา  ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เปฺก  
เข็มหมุด เทป พี ว ีซี แบบใส กระดาษคาร์บอน กระดาษไข น้ ายาลบ
กระดาษ ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟูม แบบพิมพ์ สมุดบัญชี  
สมุดประวัติข้าราชการ ตะแกรงวางเอกสาร ชอล์ก ผ้าส าลี แปรงลบ
กระดาน ขาตั้ง (กระดานด า) ตรายาง ซอง ธงชาติ สิ่งพิมพ์  
ที่ได้จากการซื้อหรือพิมพ์ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ ามัน ไข ขี้ผึ้ง ฯลฯ 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ
น ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
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2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536  
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0444  
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียด
ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   
วัสดุไฟฟูาและวิทยุ จ านวน 20,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุไฟฟูาและวิทยุต่าง ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ในกิจการของ
เทศบาลต าบลนาจะหลวย ซึ่งโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งาน ไม่ยืนนาน เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือไม่คง
สภาพเดิม  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น หลอดไฟ ปลั๊ก
ไฟฟูา โคมไฟฟูา ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟูา สายไฟฟูา  สวิตซ์ไฟฟูา  
หลอดไฟฟูา เข็มขัดรัดสายไฟฟูา หลอดวิทยุทรานซิสเตอร์และชิ้นส่วนวิทยุ ลูก
ถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร์ มูฟวิ่งคอยส์ คอนเดนเซอร์  
ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่าย 
ที่ต้องช าระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจ 
ในการน ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของ 
ที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536 
 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ 
ค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0444  
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียด
ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 30,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ในกิจการ
ของส านักปลัดเทศบาล  ซึ่งโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน 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 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ
น ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536  
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ 
ค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0444  
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียด
ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   
วัสดุก่อสร้าง จ านวน 20,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ในกิจการ  
ของเทศบาลต าบลนาจะหลวบย ซึ่งโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมี
อายุการใช้งาน ไม่ยืนนาน เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปร
สภาพ หรือไม่คงสภาพเดิม  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น  ไม้
ต่าง ๆ น้ ามันทาไม้  ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทราย อิฐหรือ
ซีเมนต์บล๊อก  กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ค้อน คีม ชะแลง จอบ เสียม สิ่ว  
ขวาน สว่าน เลื่อย  กบไสไม้ เหล็กเส้น เครื่องวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับ
เมตร ลูกดิ่ง ท่อน้ าบาดาล  ท่อน้ าและอุปกรณ์ประปา ท่อต่าง ๆ โถส้วม อ่าง
ล้างมือ ราวพาดผ้า ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระพร้อมกัน เช่น ค่า
ขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
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-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ
น ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย 
ตามงบประมาณ 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536  
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย  ประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0444 
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียด
ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 20,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ใน
กิจการของส านักปลัดเทศบาล  ซึ่งโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมี
อายุการใช้งานไม่ยืนนาน เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปร
สภาพ  หรือไม่คงสภาพเดิม หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น เช่น แบตเตอรี่  ยางนอก  ยางใน  สายไมล์  เพลา  ตลับลูกปืน   
น้ ามันเบรก  หัวเทียน  ไขควง  นอตและสกรู  กระจกมองหน้ารถยนต์  
หม้อน้ ารถยนต์  กันชน  ฟิล์มกรองแสง  เข็มขัดนิรภัย แม่แรง   
กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัช   
กระจกโค้งมน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน   
กรวยจราจร ฯลฯ หรือที่จ าเป็นต้องใช้ส าหรับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ที่ใช้
ในส่วนราชการหรือท่ีอยู่ในความดูแลของส านักปลัดเทศบาล  
ได้แก่ กค 6216 นข 2878 คกธ 461 ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่าย 
ที่ต้องช าระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ
น ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536  
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ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ 
ค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0444  
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียด
ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

        

 
      

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 130,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ของ รถยนต์ 4 ประตู กค 6216 รถยนต์โดยสาร 12 ที่
นั่ง นข 2878 รถจักรยานยนต์ คกธ 461 เครื่องปั่นไฟและ
อ่ืน ๆ ฯลฯ เช่น น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน น้ ามันเครื่อง น้ ามัน
จาระบี ฯลฯ เป็นต้น หรือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ใน
กิจการของส านักปลัดเทศบาล เช่น น้ ามันก๊าด น้ ามันเตา แก๊สหุง
ต้ม ถ่าน ก๊าส ฯลฯ 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ
น ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536  
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ 
ค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0444  
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียด
ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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วัสดุการเกษตร จ านวน 20,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุการเกษตรต่าง ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ในกิจการ ของ
ส านักปลัดเทศบาล ซึ่งโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้
งาน  ไม่ยืนนาน เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพ
เดิม  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น สารเคมีปูองกันและก าจัด
ศัตรูพืชและสัตว์ พันธุ์พืช เมล็ดพันธุ์พืช ปุย พันธุ์สัตว์ปีกและพันธุ์สัตว์
น้ า อาหารสัตว์ น้ าเชื้อพันธุ์สัตว์ วัสดุเพาะช า อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์
พืช เช่น ใบมีด เชือก ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก หน้ากากปูองกันแก๊สพิษ สปริง
เกลอร์ (Sprinkler) จอบหมุน จานพรวน ผานไถกระทะ เครื่องหยอดหรือ
หว่านเมล็ดพันธุ์ เครื่องท าความสะอาดเมล็ดพันธุ์ เครื่องกระเทาะเมล็ด
พืช คราดถ่ีพรวนดินระหว่างแถว กากน้ าตาล ฯลฯ รวมถึง ค่าใช้จ่ายที่ต้อง
ช าระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น  
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ
น ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0444 
 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียด
ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 10,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการ 
ใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น  รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ    
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3. รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี   
ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น 
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ดังนี้   
(1)ประเภทวัสดุคงทน   
-  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน 
ไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น ขาตั้งกล้อง  
ขาตั้งเขียนภาพ กล่องและระวิงใส่ฟิล์มภาพยนตร์ เครื่องกรอเทป  
เลนส์ซูม กระเปาใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ  
(2)ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง   
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป  
แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม  
เช่น  พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด  
ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์, วีดีโอเทป, แผ่นซีดี)  
รูปสีหรือขาวด าที่ได้จากการล้าง อัดขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ      
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ
น ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของ 
ที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย 
ตามงบประมาณ 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย  
วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0444  
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียด
ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 100,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ใน 
กิจการของส านักปลัดเทศบาล  ซึ่งโดยสภาพไม่คงทนถาวร  
หรือตามปกติมีอายุ การใช้งาน ไม่ยืนนาน เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง  
หมดไป แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพเดิม หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น เช่น หัวพิมพ์ แถบพิมพ์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกส าหรับ
เครื่องพิมพ์ เมนบอร์ด เมาส์ ปริ้นเตอร์ จอมอนิเตอร์ อุปกรณ์ที่เก่ียวเนื่องกับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ เมมโมรี่ชิป(RAM) แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึก
ข้อมูล แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล  
แผ่นแปูนอักษรหรือแปูนพิมพ์ เครื่องกระจายสัญญาณ โปรแกรม  
แผ่นวงจรอีเลคทรอนิกส์ ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระพร้อมกัน  
เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ
น ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย  
วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0444 ลง
วันที่ 24 มกราคม 2561 เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์การเขียน
รายละเอียด     ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 560,000 บาท 

   
ค่าไฟฟูา จ านวน 400,000 บาท 

      

  -เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการงบประมาณเพ่ือรองรับการบริการ
ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส าหรับเพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟูา 
ของส านักงานเทศบาล ส านักทะเบียนและสถานที่หรืออาคารอื่น ๆ  
ที่เป็นของเทศบาลต าบลนาจะหลวยหรืออยู่ในความดูแลของเทศบาลต าบลนา
จะหลวย รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ 
ค่าภาษี เป็นต้น ฯลฯ และเพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟูาค้างจ่าย และค่าไฟฟูา  
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สาธารณะ ส่วนที่เกินสิทธิ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ
น ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้ 
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0890.3/ 
ว2271 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง การปรับฐานค านวณสิทธิ 
การใช้ไฟฟูาสาธารณะของเทศบาล 
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ 
ว2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 เรื่อง การแก้ไขปัญหาหนี้สาธารณูปโภคค้าง
ช าระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ 
ว1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางค่าสาธารณูปโภค 
ค้างจ่าย 
4)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ 
ว1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560 

   
ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล จ านวน 100,000 บาท 

      

  -เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการงบประมาณเพ่ือรองรับการบริการ
ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส าหรับเพื่อจ่ายเป็นค่าน้ าประปาที่ใช้ใน
ส านักงานเทศบาล ส านักทะเบียนและสถานที่หรืออาคารอ่ืน ๆ ที่เป็นของ
เทศบาลต าบลนาจะหลวยหรืออยู่ในความดูแลของเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ  
ค่าภาษี เป็นต้น ฯลฯ และเพ่ือจ่ายเป็นค่าประปาค้างจ่าย 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ
น ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้ 
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ 
ว2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 เรื่อง การแก้ไขปัญหาหนี้สาธารณูปโภคค้าง
ช าระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ 
ว1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางค่าสาธารณูปโภค 
ค้างจ่าย 
3)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ 
ว1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560 
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ค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 10,000 บาท 

      

  -เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการงบประมาณเพ่ือรองรับการบริการ
ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส าหรับเพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ใน
การติดต่อราชการ ได้แก่ ค่าโทรศัพท์พ้ืนฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ  
และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระพร้อมกันเพ่ือให้ได้ใช้
บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบ ารุงรักษาสาย  
ค่าภาษี ฯลฯ หรือทีจ่ าเป็นต้องใช้ในกิจการของส านักงานเทศบาล  
ส านักทะเบียน และสถานที่หรืออาคารอ่ืน ๆ ที่เป็นของเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย หรืออยู่ในความดูแลของเทศบาลต าบลนาจะหลวย รวมถึง
ค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี เป็นต้น ฯลฯ 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ
น ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้ 
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ 
ว2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 เรื่อง การแก้ไขปัญหาหนี้สาธารณูปโภคค้าง
ช าระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ 
ว1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางค่าสาธารณูปโภค 
ค้างจ่าย 
3)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ 
ว1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560 

      

   
ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 20,000 บาท 

      

  -เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการงบประมาณเพ่ือรองรับการบริการ
ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส าหรับเพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ที่
จ าเป็นต้องใช้ในกิจการของเทศบาลต าบลนาจะหลวยหรืออยู่ในความดูแลของ
เทศบาลต าบลนาจะหลวย เช่น ค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ  
ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน  
ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  
เป็นต้น ฯลฯ 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ
น ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้ 
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ 
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ว2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 เรื่อง การแก้ไขปัญหาหนี้สาธารณูปโภคค้าง
ช าระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ 
ว1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางค่าสาธารณูปโภค 
ค้างจ่าย 
3)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ 
ว1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560 

   
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 30,000 บาท 

      

  -เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการงบประมาณเพ่ือรองรับการบริการ
ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส าหรับเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการบริหาร
จัดการเพ่ือบริการด้านโทรคมนาคมหรือค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ที่
จ าเป็นต้องใช้ในกิจการของเทศบาลต าบลนาจะหลวย ส านักทะเบียนและ
สถานที่หรืออาคารอ่ืนๆ ที่เป็นของเทศบาลต าบลนาจะหลวย หรืออยู่ในความ
ดูแลของเทศบาลต าบลนาจะหลวย เช่น ค่าโทรศัพท์พ้ืนฐาน ค่า
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบ ารุงรักษา
สาย ค่าโทรภาพ(โทรสาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่า
สื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตรวมถึง
อินเทอร์เน็ตการ์ด เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็น
ต้น ฯลฯ และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการที่ต้องช าระพร้อม
กัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี เป็นต้น ฯลฯ 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ทีเ่ป็นฐานอ านาจในการ
น ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้ 
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ 
ว2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 เรื่อง การแก้ไขปัญหาหนี้สาธารณูปโภคค้าง
ช าระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ 
ว1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางค่าสาธารณูปโภค 
ค้างจ่าย 
3)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ 
ว1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560 
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งบลงทุน รวม 138,600 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 138,600 บาท 

   
ครุภัณฑ์ส านักงาน       

    
01.  รายการ : จัดซื้อเครื่องดูดฝุุน(ส าหรับใช้ในส านักงาน) จ านวน 14,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุุนขนาด 25 ลิตร จ านวน 1 เครื่อง เป็น
เงิน 14,000 บาท คุณลักษณะพ้ืนฐาน 1)สามารถดูดฝุุนดูดน้ า 2)เป็นราคา
พร้อมอุปกรณ์ และตามมาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ
น ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ                                                  
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0444 ลง
วันที่ 24 มกราคม 2561 เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดค า
ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
4) เป็นไปตามราคาฐานตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านัก
งบประมาณ 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ที่เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่4  หน้า 23 ล าดับที่ 3 

      

   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       

    
01. รายการ : จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ (ส าหรับใช้ในกิจการงาน
วิเคราะห์นโยบายและแผน) 

จ านวน 24,600 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 เครื่อง เป็น
เงิน 22,000 บาท และเครื่องพิมพ์ จ านวน 1 เครื่อง เป็น
เงิน 2,600 บาท คุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ
น ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้  

      



121 
 

เทศบัญญัติเทศบาลต าบลนาจะหลวย เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ                                                  
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0444 ลง
วันที่ 24 มกราคม 2561 เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดค า
ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
4) เป็นไปตามราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม                                            
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ที่เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่4  หน้า 22 ล าดับที่ 1 และหน้า 24 ล าดับที่ 4 

   
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์       

    
01. รายการ : ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์และทรัพย์สิน จ านวน 100,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ต่างๆ ทรัพย์สินต่างๆ รถ
ราชการหรือรถยนต์ส่วนกลางที่อยู่ในความรับผิดชอบของส านักปลัดเทศบาล 
เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ได้แก่ รถยนต์ 4 ประตู กค 6216 รถยนต์  
รถโดยสาร  12 ที่นั่ง นข 2878 ฯลฯ  
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ
น ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที่ 13)  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523  
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ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอย ค่า
วัสดุและค่าสาธารณูปโภค 

  
งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       

    
01.โครงการ/กิจกรรม : ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 30,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเทศบาลต าบลภูจองนายอย เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอ(สถานที่กลาง) เทศบาลต าบลภูจองนายอย 
-เป็นไปตาม ระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตาม
อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560  
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตาม
อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่2) พ.ศ.2561 
3)ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงาน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560 
4)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่  มท 0808.2/ว
2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560 
5)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่  มท 0808.2/ว516 ลง
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 
6)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่  มท 0808.2/ว7120 ลง
วันที่ 9 ธันวาคม 2559 
7)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่ มท 0810.7/ว6768 ลง
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 
8)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่  มท 0808.2/ว5836 ลง
วันที่ 11 ตุลาคม 2560 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ยุทธศาสตร์ที่ 5 
หน้า 419 ล าดับที่ 12 
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 50,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 50,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

    
01. โครงการ/กิจกรรม : ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น" จ านวน 50,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ  
เรื่อง "การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น" เช่น ค่าปูาย
ประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าจ้าง
เหมาจัดท าเอกสาร รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจ 
ในการน ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
1)พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที่ 13)  พ.ศ. 2552 
2)พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.3/ว 6247  
ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560  เรื่อง  แนวทางการด าเนินการแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  ยุทธศาสตร์ที่ 5 
หน้า 418 ล าดับที่ 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



124 
 

เทศบัญญัติเทศบาลต าบลนาจะหลวย เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

 
งานบริหารงานคลัง รวม 2,446,420 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 1,843,920 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,843,920 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 1,074,120 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีให้แก่ 
พนักงานเทศบาล ที่ปฏิบัติงานของกองคลัง จ านวน 3 อัตรา
ดังนี้                                           
- นักบริหารงานการคลัง(ผู้อ านวยการกองคลัง)จ านวน 1 อัตรา  
เป็นเงิน 422,640 บาท 
- เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จ านวน 1 อัตรา เป็นเงิน 357,720 บาท     
- นักวิชาการพัสดุ จ านวน 1 อัตรา เป็นเงิน 293,760 บาท 
-เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ 
ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของพนักงานเทศบาลที่ควรได้รับตามที่
ระเบียบก าหนด ต าแหน่งนักบริหารงานการคลัง(ผู้อ านวยการกอง
คลัง)  จ านวน 1 อัตรา  
อัตราละ 3,500 บาท จ านวน 12 เดือน  
-เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ 
ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   
ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 288,960 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจ าและจ่ายเป็นเงินปรับปรุงค่าจ้างประจ าปี
ให้แก่ลูกจ้างประจ าที่ปฏิบัติงานของกองคลัง ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ  
จ านวน 1 อัตรา 
-เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ 
ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 395,040 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนหรือค่าตอบแทนพิเศษ
พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปที่ปฏิบัติงาน 
ของกองคลัง ดังนี้      
1.ค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนหรือค่าตอบแทนพิเศษ 
พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  
จ านวน 2 อัตรา เป็นเงิน 287,040 บาท      
2.ค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนหรือค่าตอบแทนพิเศษ 
พนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่งคนงานทั่วไป จ านวน 1 อัตรา    
เป็นเงิน 108,000 บาท 
-เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ 
ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   
เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 43,800 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้างของกองคลังที่มีสิทธิได้รับเงิน
เพ่ิมการครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ 
1. เงินเพ่ิมต่างๆ/เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว ของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จ านวน 2 อัตรา เป็น
เงิน 31,800 บาท  
2. เงินเพ่ิมต่างๆ/เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว ของพนักงานจ้าง
ทั่วไป ต าแหน่งคนงานทั่วไป จ านวน 1 อัตรา เป็นเงิน 12,000 บาท 
-เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ 
ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  
งบด าเนินงาน รวม 602,500 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 211,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 80,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
เทศบาล เช่น  ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง  ตรวจการจ้าง และ
ควบคุมงานก่อสร้าง  ค่าตอบแทนผู้แทนชุมชนที่ได้รับการแต่งตั้งจากเทศบาล
ให้ร่วมเป็น  คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบพัสดุ 
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-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ
น ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้ 
1)พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ
ภาครัฐ  พ.ศ. 2560  
2)หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที ่กค 0402.5/ว 156 ลง
วันที่ 19 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกค่าตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมการ  
3)หนังสือกรม ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1966 ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.
2560 เรื่อง แจ้งหลักการเบิกค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ 

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ     
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตามภารกิจ และ      
พนักงานจ้างทั่วไป ของกองคลัง 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ
น ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

      

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 60,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลของกองคลัง ที่มีสิทธิ
ได้รับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและระเบียบของทางราชการที่เก่ียวข้อง 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ
น ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5862 ลง
วันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับ 
การเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 66,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาล       
และลูกจ้างประจ า ของกองคลัง ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
และระเบียบของทางราชการที่เก่ียวข้อง 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ
น ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้ 
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของ
พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  
2)ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร พ.ศ. 2560  
3)ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 226,500 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

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

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ
น ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13)   
พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอยและ
ค่าสาธารณูปโภค 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์
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ที ่5 หน้า 416 ล าดับที่ 8 

    
02. กิจกรรม : ค่าจ้างเหมาบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการโฆษณาและเผยแพร่
โครงการหรือกิจกรรมในกิจการของกองคลัง 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสาร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การโฆษณาและเผยแพร่โครงการหรือกิจกรรม ในกิจการของกอง
คลัง  เช่น ค่าจ้างเหมาจัดท าปูายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าจัดท า
เอกสาร แผ่นพับ ค่าจ้างเหมาจัดท าปูายชั่วคราวโครงการของงานโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียง หรือ
ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารสิ่งพิมพ์ต่าง ๆฯลฯ 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ
น ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ที ่13)  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอยและ
ค่าสาธารณูปโภค 

      

    
03. กิจกรรม : การประกันภัยรถราชการ จ านวน 1,500 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประกันภัยรถจักรยานยนต์ คกษ 858 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว2633  
ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2552 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการประกันภัยรถราชการ 

      

    
04. โครงการ/กิจกรรม : การปรับปรุงระบบแผนที่ภาษี จ านวน 45,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษี 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ
น ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
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1) พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที่ 13)  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523  
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอยและ
ค่าสาธารณูปโภค 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์
ที ่5 หน้า 415 ล าดับที่ 7 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

    
01. โครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 100,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของกองคลัง ในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร  เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่
พัก  ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียม
ในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่3) พ.ศ.2559 

      

    
02. โครงการ/กิจกรรม : ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเสียภาษีทุกประเภท
ให้กับผู้ประกอบการ 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการเสียภาษีทุกประเภทให้กับผู้ประกอบการ เช่น ค่าปูาย
ประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าพิมพ์เอกสาร ค่า
จัดท าเอกสารรวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ    
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ
น ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที่ 13)  พ.ศ. 2552  
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2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอยและ
ค่าสาธารณูปโภค 
5)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์
ที ่5 หน้า 413 ล าดับที่ 5 

    
03. โครงการ/กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีของเทศบาลต าบล
นาจะหลวย 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บภาษีของเทศบาล เช่น ค่าปูายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่าง ค่าเครื่องดื่ม  ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าจัดท าเอกสาร รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง  
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ
น ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้ 1) พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13)  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอยและ
ค่าสาธารณูปโภค 
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5)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้า 414  ล าดับที่ 6 

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 10,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ทรัพย์สินต่างๆที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของกองคลัง เพ่ือซ่อมแซมและบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี เครื่องโทรศัพท์ เครื่องโทรสาร เครื่องปรับอากาศ ตู้เ
ย็น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ รถจักรยานยนต์ คกษ 858 ฯลฯ 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ
น ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ที ่13)  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอยและ
ค่าสาธารณูปโภค 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 135,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 50,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุส านักงานต่าง ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ในกิจการของกอง
คลัง  ซึ่งโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน เมื่อ
ใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพเดิม  หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้
บรรทัด ยางลบ คลิป เปฺก เข็มหมุด เทป พี วี ซี แบบใส กระดาษ
คาร์บอน กระดาษไข น้ ายาลบกระดาษ ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟูม  แบบ
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พิมพ์ สมุดบัญชีสมุดประวัติข้าราชการ ตะแกรงวาง
เอกสาร ชอล์ก ผ้าส าลี แปรงลบกระดานขาตั้ง (กระดานด า) ตรายาง ซอง ธง
ชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือพิมพ์  ของใช้ในการบรรจุหีบ
ห่อ น้ ามัน ไข ขี้ผึ้ง ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระพร้อมกัน เช่น ค่า
ขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ
น ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0444 ลง
วันที่ 24 มกราคม 2561 เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดค า
ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 5,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ในกิจการ
ของกองคลัง  ซึ่งโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน ไม่ยืน
นาน เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพเดิม หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น 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 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ
น ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
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พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0444 ลง
วันที่ 24 มกราคม 2561 เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดค า
ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 10,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้
ใน กิจการของกองคลัง  ซึ่งโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้
งาน ไม่ยืนนาน เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพ
เดิมหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยาง
ใน สายไมล์  เพลา  ตลับลูกปืน  น้ ามันเบรก  หัวเทียน  ไขควง  นอตและสก
ร ู กระจกมองหน้ารถยนต์ หม้อน้ ารถยนต์  กันชน  เบาะ  ฟิล์มกรอง
แสง   เข็มขัดนิรภัย  แม่แรง  กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อค
เกียร ์ล็อคคลัช กระจกโค้งมน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณ
ไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร แผงกั้นจราจร ฯลฯ หรือที่จ าเป็นต้องใช้ส าหรับ
รถยนต์  
และรถจักรยานยนต์ ทีใ่ช้ในส่วนราชการหรือท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของกอง
คลัง ได้แก่ รถจักรยานยนต์ คกษ 858 ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระพร้อม
กัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ
น ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0444 ลง
วันที่ 24 มกราคม 2561 เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดค า
ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 10,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของ
รถจักรยานยนต์ คกษ 858 เช่น น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน น้ ามันเครื่อง น้ ามัน
จาระบี ฯลฯ เป็นต้น หรือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น อ่ืน ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ใน
กิจการของกองคลัง เช่น  
น้ ามันก๊าด น้ ามันเตา แก๊สหุงต้ม ถ่าน ก๊าส ฯลฯ 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ
น ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0444 ลง
วันที่ 24 มกราคม 2561 เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดค า
ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 10,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่าง ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ในกิจการ
ของกองคลัง  ซึ่งโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพเดิมหรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น กระดาษเขียน โปสเตอร์  พู่กันและ
สี  ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ  (ภาพยนตร์ วีดีโอเทป แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวด าที่ได้จากการ
ล้าง อัด ขยาย ภาพถ่ายจากดาวเทียม ขากล้อง ขาตั้งเขียนภาพ กล่องและ
ระวิงใส่ฟิล์มภาพยนตร์ เครื่องกรอเทป เลนส์ซูม กระเปาใส่กล้อง
ถ่ายรูป ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ติดต้ัง เป็นต้น 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ
น ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
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ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย  
วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0444 ลง
วันที่ 24 มกราคม 2561 เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดค า
ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 50,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ในกิจการ  ของ
กองคลัง  ซึ่งโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน ไม่ยืน
นาน เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพเดิม    หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น หัวพิมพ์ แถบพิมพ์  เครื่องอ่านและ
บันทึกข้อมูล 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 ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ
น ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย  
วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0444 ลง
วันที่ 24 มกราคม 2561 เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดค า
ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 30,000 บาท 

   
ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 24,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ที่จ าเป็นต้องใช้ในภารกิจ หรือกิจการที่อยู่ใน
ความดูแลรับผิดชอบของกองคลัง เช่น ค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตรา
ไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ในระบบบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) เป็นต้น ฯลฯ 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ
น ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้ 
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ 
ว2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 เรื่อง การแก้ไขปัญหาหนี้สาธารณูปโภคค้าง
ช าระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ 
ว1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางค่าสาธารณูปโภค 
ค้างจ่าย 
3)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ 
ว1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560 

      

   
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 6,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริการด้านโทรคมนาคมหรือค่าบริการสื่อสาร
และโทรคมนาคม ที่จ าเป็นต้องใช้ในกิจการของกองคลัง เช่น ค่าโทรศัพท์
พ้ืนฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่า
บ ารุงรักษาสาย ค่าโทรภาพ(โทรสาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุ
สื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต
รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ด เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็น
ต้น ฯลฯ และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการที่ต้องช าระพร้อม
กัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี เป็นต้น ฯลฯ 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ
น ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้ 
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1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ 
ว2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 เรื่อง การแก้ไขปัญหาหนี้สาธารณูปโภคค้าง
ช าระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ 
ว1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางค่าสาธารณูปโภค 
ค้างจ่าย 
3)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ 
ว1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560 
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เทศบัญญัติเทศบาลต าบลนาจะหลวย เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,415,220 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 1,265,220 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,265,220 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 772,440 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีให้แก่พนักงาน
เทศบาลต าแหน่ง เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
จ านวน 2 อัตรา 
-เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ 
ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 484,440 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนหรือค่าตอบแทน
พิเศษ พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 3 อัตรา ดังนี้  
- ผู้ช่วยพนักงานดับเพลิง จ านวน 1 อัตรา เป็นเงิน 169,200 บาท 
- พนักงานดับเพลิง จ านวน 1 อัตรา เป็นเงิน 164,160 บาท 
- พนักงานวิทยุ จ านวน 1 อัตรา เป็นเงิน  151,080  บาท 
-เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ 
ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   
เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 8,340 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้างที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราวตามสิทธิ จ านวน 3 อัตรา ดังนี้ 
- ผู้ช่วยพนักงานดับเพลิง จ านวน 1 อัตรา  
- พนักงานดับเพลิง จ านวน 1 อัตรา  
- พนักงานวิทยุ จ านวน 1 อัตรา เป็นเงิน  8,340  บาท 
-เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้าน
การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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เทศบัญญัติเทศบาลต าบลนาจะหลวย เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

  
งบด าเนินงาน รวม 150,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

    
01. โครงการ/กิจกรรม : ปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง 
เทศกาลปีใหม่  “7 วันอันตราย” 

จ านวน 75,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลส าคัญตามโครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ “7 วันอันตราย” เช่น ค่าปูายประชาสัมพันธ์  
ค่าเบี้ยเลี้ยง  อปพร. ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง
ในการตั้งด่านเฝูาระวังและปูองกันภัยต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในพ้ืนที่ในช่วง
เทศกาลปีใหม่ตามโครงการ ฯ  
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ
น ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
1)พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที่ 13)  พ.ศ. 2552 
2)พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ 
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
4)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที ่มท 0804.5/ 
ว1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557   
5)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที ่มท 0810.4/ 
ว661 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 
6)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120  
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้า 427 ล าดับที่ 3 
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เทศบัญญัติเทศบาลต าบลนาจะหลวย เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

    
02. โครงการ/กิจกรรม : ปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ “7 วันอันตราย” 

จ านวน 75,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการปูองกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนน  ในช่วงเทศกาลส าคัญตามโครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ “7 วันอันตราย” เช่น ค่าปูายประชาสัมพันธ์ 
ค่าเบี้ยเลี้ยง อปพร. ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องใน
การตั้งด่านเฝูาระวังและปูองกันภัยต่าง ๆ ที่อาจเกิดข้ึนในพ้ืนที่ในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ตามโครงการ ฯ 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ
น ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
1)พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที่ 13)  พ.ศ. 2552 
2)พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ 
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
4)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที ่มท 0804.5/ 
ว1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 
5)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที ่มท 0810.4/ 
ว661 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้า 428 ล าดับที่ 4 
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เทศบัญญัติเทศบาลต าบลนาจะหลวย เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

 
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 480,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 380,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 215,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

    
01. โครงการ/กิจกรรม : ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 135,000 บาท 

      

   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของสมนาคุณ
วิทยากร ค่าปูายโครงการ ค่าอาหารและอาหารว่าง ค่าเช่ายานพาหนะในการ
เดินทาง ค่าอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ค่าเสื้อโครงการฯ ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆที่เกี่ยวข้องตามโครงการฯ 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ
น ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
1)พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที่ 13)  พ.ศ. 2552 
2)พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ 
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
4)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที ่มท 0804.5/ 
ว1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557   
5)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที ่มท 0810.4/ 
ว661 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 
6)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120  
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับ
ที ่1 ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้า 10 ล าดับที่ 1 
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เทศบัญญัติเทศบาลต าบลนาจะหลวย เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

    
02. โครงการ/กิจกรรม : ฝึกอบรม อปพร. เนื่องในวัน อปพร. จ านวน 30,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรม อปพร. เนื่องในวัน อปพร.ของ
เทศบาลต าบลนาจะหลวย เช่น ค่าปูายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่า
เครื่องดื่ม ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องตามโครงการ ฯ 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ
น ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
1)พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที่ 13)  พ.ศ. 2552 
2)พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3)ระเบียบคณะกรรมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติว่าด้วย  
ค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
พ.ศ. 2560  
4)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 
5)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7271  
ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ 
เบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 
6)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์
ที ่6 หน้า 439  ล าดับที่ 12 

      

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 50,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ  
ทรัพย์สินต่างๆที่อยู่ในความรับผิดชอบของส านักปลัดเทศบาล  
เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น โต๊ะท างาน เก้าอ้ีท างาน  เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องเสียงรถยนต์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องปั่น
ไฟ เครื่องโทรศัพท์ เครื่องโทรสาร รถดับเพลิง ป 9184 ป 9185 รถยนต์ อป
พร.บน 4793 รถบรรทุกน้ า ผ 2480  เติมน้ ายาดับเพลิง ถัง
ดับเพลิง รถดับเพลิงเอนกประสงค์(คันเล็ก รุ่น SUPER-V620)  
กล้องวงจรปิด(CCTV) ฯลฯ 

      



143 
 

เทศบัญญัติเทศบาลต าบลนาจะหลวย เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ
น ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที่ 13)  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523  
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ
และค่าสาธารณูปโภค 

   
ค่าวัสดุ รวม 165,000 บาท 

   
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 15,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้
ใน กิจการของงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ซึ่งโดยสภาพไม่คงทน
ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมด
ไป แปรสภาพ 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 แผงกั้น
จราจร ฯลฯ หรือที่จ าเป็นต้องใช้ส าหรับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ที่ใช้ใน
ส่วนราชการหรือท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของงานปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยได้แก่ รถ ผ 2480 รถดับเพลิง ป 9184 ป 9185 รถยนต์ อปพร.บน 4793  
รถดับเพลิงเอนกประสงค์(คันเล็ก รุ่น SUPER-V620) ฯลฯ  รวมถึงค่าใช้จ่ายที่
ต้องช าระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ
น ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
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ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536  
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ 
ค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0444  
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียด
ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 100,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ของ รถดับเพลิง ป 9184 ป 9185รถบรรทุกน้ า ผ 2480 รถยนต์ อปพร.
บน 4793 รถดับเพลิงเอนกประสงค์(คันเล็ก รุ่น SUPER-
V620) ฯลฯ เช่น น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน น้ ามันเครื่อง น้ ามันจาระบี  
ฯลฯ เป็นต้น หรือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ในกิจการ
ของงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น น้ ามันก๊าด น้ ามันเตา  
แก๊สหุงต้ม ถ่าน ก๊าส ฯลฯ 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ
น ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของ 
ที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย 
ตามงบประมาณ 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536 งวัน
ที ่19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย  
วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0444  
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียด
ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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วัสดุเครื่องแต่งกาย จ านวน 30,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุเครื่องแต่งกายต่าง ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ใน 
กิจการของงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  หรือเพ่ือจ่ายเป็น 
ค่าตัดชุด อปพร. ครบชุด ส าหรับสมาชิกอาสาสมัครปูองกันภัย  
ฝุายพลเรือน(อปพร.) สังกัดเทศบาลต าบลนาจะหลวย ที่ผ่านการคัดเลือก ซ่ึง
โดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งาน 
ไม่ยืนนาน เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือ 
ไม่คงสภาพเดิม หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น รองเท้า  
ถุงมือดับเพลิง รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง  
ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น ฯลฯ   
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ
น ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย  
วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0444  
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียด
ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที่  มท 0808.2/ว 3795   
ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนและค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของอาสาสมัครปูองกันภัย 
ฝุายพลเรือน (อปพร.) 

      

   
วัสดุเครื่องดับเพลิง จ านวน 20,000 บาท 

      

  -เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายวัสดุเครื่องดับเพลิง  
หรือเพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุเครื่องดับเพลิงต่าง ๆ ที่จ าเป็นต้อง
ใช้ในกิจการของงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งโดยสภาพไม่คงทน
ถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมด
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ไป แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพเดิม หรือเปลี่ยนสภาพไป ในระยะเวลาอัน
สั้น เช่น หัวฉีดดับเพลิง สายดับเพลิง ท่อดูดน้ า ข้อต่อ น้ ายาดับเพลิง เครื่อง
ดับเพลิงหรือถังดับเพลิงเคมี ตะกร้าหวายกรองผง ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้อง
ช าระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ
น ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536  
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ 
ค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0444  
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียด
ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  
งบลงทุน รวม 100,000 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 100,000 บาท 

   
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์       

    
01. รายการ : ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์และทรัพย์สิน จ านวน 100,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ต่างๆ ทรัพย์สินต่างๆ รถ
ราชการหรือรถยนต์ส่วนกลางที่อยู่ในความรับผิดชอบของส านักปลัดเทศบาล  
เพ่ือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ ได้แก่ รถดับเพลิง ป 9184 รถดับเพลิง ป 9185 รถยนต์ อปพร.
บน 4793 รถบรรทุกน้ า ผ 2480  รถดับเพลิงเอนกประสงค์(คัน
เล็ก รุ่น SUPER-V620) ฯลฯ 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ
น ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที่ 13)  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/

      



147 
 

เทศบัญญัติเทศบาลต าบลนาจะหลวย เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523  
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ
และค่าสาธารณูปโภค  
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แผนงานการศึกษา 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,348,240 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 2,041,740 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,041,740 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 1,480,320 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีให้แก่พนักงาน
เทศบาลที่ปฏิบัติงานของกองการศึกษา จ านวน 4 อัตรา ดังนี้  
- นักบริหารงานการศึกษา(ผู้อ านวยการกองการศึกษา) จ านวน 1 อัตรา เป็น
เงิน 416,160 บาท 
- นักวิชาการศึกษา จ านวน 1 อัตรา เป็นเงิน 362,640 บาท 
- นักสันทนาการ จ านวน 1 อัตรา เป็นเงิน 382,560 บาท 
- เจ้าพนักงานธุรการ จ านวน 1 อัตรา เป็นเงิน 318,960 บาท 
-เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ 
ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของพนักงานเทศบาลที่ควรได้รับ   
ตามท่ีระเบียบก าหนด ต าแหน่งนักบริหารงานการศึกษา(ผู้อ านวยการกอง
การศึกษา) จ านวน 1 อัตรา   อัตราละ 3,500 บาท จ านวน 12 เดือน 
-เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ 
ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 477,960 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนหรือค่าตอบแทน
พิเศษ พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปที่ปฏิบัติงานของกอง
การศึกษา ดังนี้  
1.ค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนหรือค่าตอบแทนพิเศษพนักงาน
จ้างตามภารกิจ ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานศูนย์
เยาวชน จ านวน 1 อัตรา             
เป็นเงิน 153,960 บาท  
2.ค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนหรือค่าตอบแทนพิเศษพนักงาน
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จ้างทั่วไป ต าแหน่งคนงานทั่วไป จ านวน 3 อัตรา  เป็นเงิน 324,000 บาท 
-เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ 
ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   
เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 41,460 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้างของกองการศึกษาที่มีสิทธิได้รับ
เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวตามสิทธิ ดังนี้ 
1. เงินเพ่ิมต่างๆ/เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว พนักงานจ้างตามภารกิจ  
ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน จ านวน 1 อัตรา เป็น
เงิน 5,460 บาท    
2. เงินเพ่ิมต่างๆ/เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว พนักงานจ้างทั่วไป  
ต าแหน่งคนงานทั่วไป จ านวน 3 อัตรา เป็นเงิน 36,000 บาท 
-เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ 
ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  
งบด าเนินงาน รวม 306,500 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 77,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ของ
กองการศึกษา 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ
น ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

      

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 72,000 บาท 

        -เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลของกองการศึกษาที่มีสิทธิ       
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ได้รับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและระเบียบของทางราชการที่เก่ียวข้อง 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ
น ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5862 ลง
วันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับ 
การเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

   
ค่าใช้สอย รวม 121,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
01. กิจกรรม : การประกันภัยรถราชการ จ านวน 1,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประกันภัยรถยนต์และรถจักรยานยนต์
ราชการ ฯลฯ  
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว2633  
ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2552 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ 
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการประกันภัยรถราชการ 

      

   
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มาตรวจ
งาน นิเทศงานเยี่ยมชมหรือศึกษาดูงาน และผู้มีส่วนร่วมหรือเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือ คณะบุคคล  โดยจ่ายเป็น
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
ที่เก่ียวเนื่องกับการเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการด้วย และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
จ าเป็นต้องจ่ายที่เก่ียวกับการรับรองการต้อนรับบุคคล กลุ่มบุคคล หรือคณะ
บุคคล ที่มานิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และ
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ฯลฯ  
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0808.4/ว 2381   
ลงวันที่  28  กรกฎาคม  2548  เรื่อง  การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงิน
ค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

    
01. โครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 100,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของกองการศึกษา 
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่าน 
ทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่3) พ.ศ.2559 

      

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 15,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ทรัพย์สินต่าง ๆ ที่อยู่
ในความรับผิดชอบของกองการศึกษา เพ่ือซ่อมแซมและบ ารุงรักษาทรัพย์สิน
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น โต๊ะท างาน เก้าอ้ีท างาน
เครื่องโทรศัพท์ เครื่องปรับอากาศ ทีวี ตู้เย็น  เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้น
เตอร์ ฯลฯ 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ
น ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523  
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย 
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะ 
ค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค 
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ค่าวัสดุ รวม 57,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 20,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุส านักงานต่าง ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ในกิจการ ของ 
กองการศึกษา  ซึ่งโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน  
ไม่ยืนนาน เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพ
เดิม หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ  
ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เปฺก เข็มหมุด เทป พี วี ซี แบบใส  
กระดาษคาร์บอน กระดาษไข น้ ายาลบกระดาษ ลวดเย็บกระดาษ  
กาว แฟูม แบบพิมพ์ สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ ตะแกรงวาง
เอกสาร ชอล์ก ผ้าส าลี แปรงลบกระดาน ขาตั้ง (กระดานด า) ตรายาง ซอง ธง
ชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุ  
หีบห่อ น้ ามัน ไข ขี้ผึ้ง ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระพร้อมกัน เช่น  
ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าติดตั้ง เป็นต้น 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ
น ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536  
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ 
ค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0444  
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียด
ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 2,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ใน
กิจการของส านักปลัดเทศบาล  ซึ่งโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมี
อายุการใช้งานไม่ยืนนาน เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปร
สภาพ  หรือไม่คงสภาพเดิม หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น เช่น แบตเตอรี่  ยางนอก  ยางใน  สายไมล์  เพลา  ตลับลูกปืน   
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น้ ามันเบรก  หัวเทียน  ไขควง  นอตและสกรู  กระจกมองหน้ารถยนต์  
หม้อน้ ารถยนต์  กันชน  ฟิล์มกรองแสง  เข็มขัดนิรภัย แม่แรง   
กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัช   
กระจกโค้งมน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน   
กรวยจราจร ฯลฯ หรือที่จ าเป็นต้องใช้ส าหรับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ที่ใช้
ในส่วนราชการหรือท่ีอยู่ในความดูแลของกองการศึกษา ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่าย 
ที่ต้องช าระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าตดิต้ัง เป็นต้น 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ
น ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536  
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ 
ค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0444  
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียด
ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 5,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ที่จ าเป็นส าหรับการด าเนิน
กิจการของกองการศึกษา  เช่น น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน น้ ามันเครื่อง น้ ามัน
จาระบี ฯลฯ เป็นต้น หรือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
อ่ืน ๆ เช่น น้ ามันก๊าด น้ ามันเตา แก๊สหุงต้ม ถ่าน ก๊าส ฯลฯ 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ
น ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536  
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ 
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ค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0444  
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียด
ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 30,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ในกิจการของ
กองการศึกษา  ซึ่งโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน ไม่
ยืนนาน เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพ
เดิม  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น หัวพิมพ์  แถบพิมพ์ เครื่อง
อ่านและบันทึกข้อมูล 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 ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ
น ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0444 ลง
วันที่ 24 มกราคม 2561 เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดค า
ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 51,500 บาท 

   
ค่าไฟฟูา จ านวน 30,000 บาท 

      

  -เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการงบประมาณเพ่ือรองรับการบริการ
ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส าหรับเพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟูาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลักเมือง และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดศรี
พรหม หรือที่อยู่ในความดูแลของกองการศึกษา เทศบาลต าบลนาจะ
หลวย รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี เป็น
ต้น ฯลฯ และเพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟูาค้างจ่าย และค่าไฟฟูา สาธารณะ ส่วนที่เกิน
สิทธิ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ
น ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้ 
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0890.3/ 
ว2271 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง การปรับฐานค านวณสิทธิ 
การใช้ไฟฟูาสาธารณะของเทศบาล 
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ 
ว2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 เรื่อง การแก้ไขปัญหาหนี้สาธารณูปโภคค้าง
ช าระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ 
ว1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางค่าสาธารณูปโภค 
ค้างจ่าย 
4)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ 
ว1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560 

      

   
ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล จ านวน 20,000 บาท 

      

  -เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการงบประมาณเพ่ือรองรับการบริการ
ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส าหรับเพื่อจ่ายเป็นค่าน้ าประปาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลักเมือง และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดศรี
พรหม หรือที่อยู่ในความดูแลของกองการศึกษา เทศบาลต าบลนาจะ
หลวย รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี เป็น
ต้น ฯลฯ และเพ่ือจ่ายเป็นค่าประปาค้างจ่าย 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ
น ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้ 
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ 
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ว2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 เรื่อง การแก้ไขปัญหาหนี้สาธารณูปโภคค้าง
ช าระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ 
ว1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางค่าสาธารณูปโภค 
ค้างจ่าย 
3)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ 
ว1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560  

   
ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 1,500 บาท 

      

  -เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการงบประมาณเพ่ือรองรับการบริการ
ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส าหรับเพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ที่
จ าเป็นต้องใช้ในกิจการของกองการศึกษาหรืออยู่ในความดูแลของเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย เช่น ค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่า
เช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ในระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) เป็นต้น ฯลฯ 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ
น ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้ 
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ 
ว2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 เรื่อง การแก้ไขปัญหาหนี้สาธารณูปโภคค้าง
ช าระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ 
ว1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางค่าสาธารณูปโภค 
ค้างจ่าย 
3)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ 
ว1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560 
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 10,486,843 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 3,216,240 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 3,216,240 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 2,121,120 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีให้กับข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ดังนี้  
- ครู/ครูผู้ดูแลเด็ก จ านวน 7 อัตรา  
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ
น ามาตั้งงบประมาณ ดังนี้ 
1)เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ 
ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว3886 ลง
วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว2786 ลง
วันที่ 8 พฤษภาคม 2562  

      

   
เงินวิทยฐานะ จ านวน 168,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่งครู จ านวน 4 อัตรา  อัตรา
ละ 3,500 บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงินทั้งสิ้น   
126,000 เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจ
ในการน ามาตั้งงบประมาณ ดังนี้ 
1)เป็นไปตามบัญชีอัตราเงินวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาแนบท้ายพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจ า
ต าแหน่ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่2) พ.ศ.2554 
2)เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ 
ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว3886 ลง
วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว2786 ลง
วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 891,120 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนหรือค่าตอบแทนพิเศษ
ให้กับพนักงานจ้าง  และเพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน ในกรณีพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ได้รับการเลื่อนค่าตอบแทนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัด   
ตั้งงบประมาณจากเงินรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมทบเพ่ิมในส่วน
ที่สูงกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร จ านวน 5 อัตรา ดังนี้ 
-พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก/ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  
(ผู้มีทักษะ) จ านวน 2 อัตรา เป็นเงิน 328,680 บาท (จ่ายจากงบประมาณ
ตามท่ีได้รับจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น  225,600 บาท เทศบาลสมทบ 12,840 บาท) เป็นเงิน 567,120 บาท 
-พนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ไม่ก าหนดคุณวุฒิ)  
จ านวน 3 อัตรา เป็นเงิน 324,000 บาท  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 891,120 บาท   
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ
น ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0809.4/
ว 1326 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560   
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น   พ.ศ.2541 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่3)  
พ.ศ.2543 
3)หนังสือส านักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138  
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว3886 ลง
วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว2786 ลง
วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 
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เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 36,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่าง ๆ ให้กับพนักงานจ้างที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มค่าครอง
ชีพชั่วคราว ต าแหน่ง ดังนี้ 
-พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่งผู้ดูแลเด็ก/ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  
(ผู้มีทักษะ) จ านวน 2 อัตรา เป็นเงิน 24,000 บาท  
-พนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่งผู้ดูแลเด็ก(ไม่ก าหนด
คุณวุฒิ) จ านวน 3 อัตรา เป็นเงิน 36,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 60,000 บาท 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ
น ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0809.4/
ว 1326 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560   
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2541 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
3)หนังสือส านักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138  
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว3886 ลง
วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว2786 ลง
วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 

      

  
งบด าเนินงาน รวม 3,626,603 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 54,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 10,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการตราวจประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ให้กรรมการคนหนึ่งได้รับค่าสมนาคุณ ค่าตอบแทนกรรมการ
ประเมินผลงานส าหรับวิทยฐานะช านาญการ(ประเมินผลงานด้าน
วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านคุณภาพการปฏิบัติงาน
และด้านผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่อัตราค่าสมนาคุณ 500 บาท ต่อผู้
เข้ารับการประเมิน 1 คน และค่าตอบแทนคณะกรรมการหรือบุคคล อ่ืนๆ ที่
ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ 
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-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ
น ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้ 
1)ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานและ
ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 44,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลของกองการศึกษาที่มีสิทธิ
ได้รับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและระเบียบของทางราชการที่เก่ียวข้อง 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ
น ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5862 ลง
วันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับ 
การเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 1,582,910 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

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

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ของครู ผู้ดูแลเด็ก บุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือศูนย์
อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ หรือที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลต าบลนาจะ
หลวย  เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่3) พ.ศ.2559 

      

    
02. โครงการ/กิจกรรม : จัดงานวันเด็ก จ านวน 122,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันเด็ก เช่น  
ค่าปูายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม  
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด ค่าของขวัญ เงินรางวัล รวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  
ที่เก่ียวข้องตามโครงการ ฯ  
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-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 335 ล าดับที่ 5 

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

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการแข่งขันทักษะวิชาการส าหรับ
เด็กปฐมวัย เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการด าเนินงาน ค่าตกแต่งสถานที่ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 
หน้า 338 ล าดับที่ 8 

      

    
04. โครงการ/กิจกรรม : เรียนรู้สู่โลกกว้างของเด็กปฐมวัยและผู้ปกครอง จ านวน 70,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้างของเด็กปฐมวัย
และผู้ปกครอง เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าปูาย
ประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าอาหารว่าง ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง
ตามโครงการฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์
ที ่3 หน้า 343 ล าดับที่ 9 

      

    
05. โครงการ/กิจกรรม : อบรมปูองกันภัยภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอบรมปูองกันภัยภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลต าบลนาจะหลวย เช่น ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าปูายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าอาหาร
ว่าง ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เก่ียวข้องตามโครงการฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
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-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ที่เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง
ฉบับที่4 ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 19 ล าดับที่ 5 

    
06. โครงการ/กิจกรรม : ค่าพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 

จ านวน 30,000 บาท 

    
07. โครงการ/กิจกรรม : ค่าอาหารกลางวัน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 

จ านวน 818,300 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการจัดหา 
อาหารกลางวัน โดยจัดสรรส าหรับเด็กเล็กอายุ 2-5 ปี ในศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กเทศบาลต าบลนาจะหลวย และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ 
ในวัดศรีพรหม จ านวน 167 คน อัตรามื้อละ 20 บาท ต่อคน  
จ านวน 245 วัน เป็นเงิน 818,300 บาท และด าเนินการบริหารค่าใช้จ่ายด้วย
วิธีการ ขั้นตอนในการเบิกหักผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ในนามของ
สถานศึกษา ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลนาจะหลวย และศูนย์
อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดศรีพรหม   
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ
น ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้ 1) พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14)  พ.ศ. 2562  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/
ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560  
4)ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0893.2/ว 1918  
ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 
5)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว3886 ลง
วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว2786 ลง
วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 
7)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว4110 ลงวันที่
14 กรกฎาคม 2563 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย
รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564(เฉพาะเทศบาลต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล) 

      



163 
 

เทศบัญญัติเทศบาลต าบลนาจะหลวย เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)   
ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 329 ล าดับที่ 1 

    

08. โครงการ/กิจกรรม : ค่าจัดการเรียนการสอน(ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

จ านวน 283,900 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(รายหัว)
ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน(รายหัว)ส าหรับปฐมวัย(อายุ2-5ปี)
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลนาจะหลวยและศูนย์อบรมเด็กก่อน
เกณฑ์ ในวัดศรีพรหม จ านวน 167 คน รายหัวละ 1,700 บาท จึงตั้งไว้  เป็น
เงิน 283,900 บาท ให้ด าเนินการบริหารค่าใช้จ่าย ด้วยวิธีการ ขั้นตอนในการ
เบิกหักผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ในนามของสถานศึกษา ได้แก่ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลนาจะหลวย และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด
ศรีพรหม โดยอาจก าหนดรายการจ่ายเป็นสื่อการเรียนการสอน หรือ วัสดุ
การศึกษา 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจ 
ในการน ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที่ 13)  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/
ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560  
4)หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่มท 0893.2/ว801  
ลงวันที่ 11 มีนาคม 2551 (การด าเนินการ สามารถก าหนดรายการเป็น 
ค่าสื่อการเรียนการสอน ค่าวัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก โดย
ค านึงถึงสัดส่วนที่เหมาะสมและกับบริบทของแต่ละ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 
5)หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที ่มท 0893.2/ว 1918  
ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552  
6)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว2786 ลง
วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย
รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
7)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว3886 ลง
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วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
8)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว2786 ลง
วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 
9)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว4110 ลงวันที่
14 กรกฎาคม 2563 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย
รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564(เฉพาะเทศบาลต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล) 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)   
ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 332 ล าดับที่ 3 

    
09. โครงการ/กิจกรรม : ค่าหนังสือเรียน(ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 

จ านวน 33,400 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อหนังสือเรียน จัดสรรส าหรับเด็กอายุ 3-
5 ป ีในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลนาจะหลวยและศูนย์อบรมเด็กก่อน
เกณฑ์ ในวัดศรีพรหม จ านวน 167 คน อัตราคนละ 200 บาท จึงตั้งไว้  เป็น
เงิน 33,400 บาท ให้ด าเนินการบริหารค่าใช้จ่าย ด้วยวิธีการ ขั้นตอนในการ
เบิกหักผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ในนามของสถานศึกษา ได้แก่ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลนาจะหลวย และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด
ศรีพรหม โดยอาจก าหนดรายการจ่ายเป็นสื่อการเรียนการสอน หรือ วัสดุ
การศึกษา 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจ 
ในการน ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที่ 13)  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/
ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560  
4)หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่มท 0893.2/ว801  
ลงวันที ่11 มีนาคม 2551 (การด าเนินการ สามารถก าหนดรายการเป็น 
ค่าสื่อการเรียนการสอน ค่าวัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก โดย
ค านึงถึงสัดส่วนที่เหมาะสมและกับบริบทของแต่ละ 
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ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 
5)หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที ่มท 0893.2/ว 1918  
ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552  
6)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว2786 ลง
วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย
รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
7)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว3886 ลง
วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
8)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว2786 ลง
วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 
9)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว4110 ลงวันที่
14 กรกฎาคม 2563 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย
รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564(เฉพาะเทศบาลต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล) 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)   
ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 332 ล าดับที่ 3 

    

10. โครงการ/กิจกรรม : ค่าอุปกรณ์การเรียน(ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

จ านวน 33,400 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน จัดสรรส าหรับเด็ก
อายุ 3-5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลนาจะหลวยและศูนย์อบรม
เด็กก่อนเกณฑ์ ในวัดศรีพรหม จ านวน 167 คน อัตราคนละ 200 บาท จึงตั้ง
ไว้  เป็นเงิน 33,400 บาท ให้ด าเนินการบริหารค่าใช้จ่าย ด้วยวิธีการ ขั้นตอน
ในการเบิกหักผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ในนามของ
สถานศึกษา ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลนาจะหลวย และศูนย์
อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดศรีพรหม โดยอาจก าหนดรายการจ่ายเป็นสื่อการ
เรียนการสอน หรือ วัสดุการศึกษา 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจ 
ในการน ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที่ 13)  พ.ศ. 2552  
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2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/
ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560  
4)หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่มท 0893.2/ว801  
ลงวันที่ 11 มีนาคม 2551 (การด าเนินการ สามารถก าหนดรายการเป็น 
ค่าสื่อการเรียนการสอน ค่าวัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก โดย
ค านึงถึงสัดส่วนที่เหมาะสมและกับบริบทของแต่ละ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 
5)หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที ่มท 0893.2/ว 1918  
ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552  
6)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว2786 ลง
วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย
รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
7)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว3886 ลง
วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
8)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว2786 ลง
วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 
9)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว4110 ลงวันที่
14 กรกฎาคม 2563 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย
รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564(เฉพาะเทศบาลต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล) 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)   
ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 332 ล าดับที่ 3 

    
11. โครงการ/กิจกรรม : ค่าเครื่องแบบเรียน(ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 

จ านวน 50,100 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน จัดสรรส าหรับเด็ก
อายุ 3-5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลนาจะหลวยและศูนย์อบรม
เด็กก่อนเกณฑ์ ในวัดศรีพรหม จ านวน 167 คน อัตราคนละ 300 บาท จึงตั้ง
ไว้  เป็นเงิน 50,100 บาท ให้ด าเนินการบริหารค่าใช้จ่าย ด้วยวิธีการ ขั้นตอน
ในการเบิกหักผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ในนามของ
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สถานศึกษา ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลนาจะหลวย และศูนย์
อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดศรีพรหม โดยอาจก าหนดรายการจ่ายเป็นสื่อการ
เรียนการสอน หรือ วัสดุการศึกษา 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจ 
ในการน ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้ 1) พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13)  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/
ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560  
4)หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่มท 0893.2/ว801  
ลงวันที่ 11 มีนาคม 2551 (การด าเนินการ สามารถก าหนดรายการเป็น 
ค่าสื่อการเรียนการสอน ค่าวัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก โดย
ค านึงถึงสัดส่วนที่เหมาะสมและกับบริบทของแต่ละ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 
5)หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที ่มท 0893.2/ว 1918  
ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552  
6)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว2786 ลง
วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย
รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
7)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว3886 ลง
วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
8)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว2786 ลง
วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 
9)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว4110 ลงวันที่
14 กรกฎาคม 2563 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย
รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564(เฉพาะเทศบาลต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล) 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)   
ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 332 ล าดับที่ 3 

        

 
      



168 
 

เทศบัญญัติเทศบาลต าบลนาจะหลวย เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

    

12. โครงการ/กิจกรรม : ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

จ านวน 71,810 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดสรรส าหรับเด็ก
อายุ 3-5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลนาจะหลวยและศูนย์อบรม
เด็กก่อนเกณฑ์ ในวัดศรีพรหม จ านวน 167 คน อัตราคนละ 430 บาท จึงตั้ง
ไว้  เป็นเงิน 71,810 บาท ให้ด าเนินการบริหารค่าใช้จ่าย ด้วยวิธีการ ขั้นตอน
ในการเบิกหักผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ในนามของ
สถานศึกษา ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลนาจะหลวย และศูนย์
อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดศรีพรหม โดยอาจก าหนดรายการจ่ายเป็นสื่อการ
เรียนการสอน หรือ วัสดุการศึกษา 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจ 
ในการน ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้ 1) พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13)  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/
ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560  
4)หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่มท 0893.2/ว801  
ลงวันที่ 11 มีนาคม 2551 (การด าเนินการ สามารถก าหนดรายการเป็น 
ค่าสื่อการเรียนการสอน ค่าวัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก โดย
ค านึงถึงสัดส่วนที่เหมาะสมและกับบริบทของแต่ละ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 
5)หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที ่มท 0893.2/ว 1918  
ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552  
6)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว2786 ลง
วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย
รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
7)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว3886 ลง
วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
8)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว2786 ลง
วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 
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9)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว4110 ลงวันที่
14 กรกฎาคม 2563 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย
รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564(เฉพาะเทศบาลต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล) 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)   
ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 332 ล าดับที่ 3 

   
ค่าวัสดุ รวม 1,989,693 บาท 

   
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 20,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวส าหรับ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลนาจะหลวย ที่จ าเป็นต้องใช้ในกิจการของ
กองการศึกษา  ซึ่งโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติ 
มีอายุการใช้งาน  ไม่ยืนนาน เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ 
 หรือไม่คงสภาพเดิมหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น  
ถาดหลุม  ช้อน ส้อม ถ้วย ชามแปรง ไม้กวาด เข่ง ผ้าปูโต๊ะ  แก้วน้ า  
จานรอง น้ ายาล้างห้องน้ า  น้ ายาล้างจาน  มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน  
หมอน ผ้าห่ม กระจกเงา น้ าจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้อง
ช าระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น   
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ
น ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536  
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ 
ค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0444  
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียด
ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   
ค่าอาหารเสริม (นม) จ านวน 1,950,693 บาท 
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  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) ส าหรับเด็กนักเรียนและเด็กเล็ก  
ตามรายการ ดังนี้ 
1. เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)โรงเรียนนาจะหลวย  
(กรป.กลางอุปถัมถ์) จ านวน 851 คน คนละ 7.37 บาท จ านวน 260 วัน  
เป็นเงิน 1,630,687 บาท   
2. เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) โดยจัดสรรส าหรับเด็กเล็ก 
อายุ 2-5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลนาจะหลวย  
และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ ในวัดศรีพรหม จ านวน 167 คน  
คนละ 7.37 บาท จ านวน 260 วัน  เป็นเงิน 320,006 บาท 
ค าชี้แจง : ทั้งนี้จะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ
น ามาตั้งงบประมาณ ดังนี้ 
1)เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนที่สุดที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว3886 ลง
วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว2786 ลง
วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 333 ล าดับที่ 4 

      

   
วัสดุการเกษตร จ านวน 5,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุการเกษตร ต่าง ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ในการจัดปรับปรุง
สวนหย่อม สวนสุขภาพ หน้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลนาจะ
หลวย และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดศรีพรหม และท่ีจ าเป็นต้องใช้ใน
กิจการของกองการศึกษา ฯลฯ  ซึ่งเป็นวัสดุการเกษตรโดยสภาพไม่คงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมด
ไป  แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพเดิม  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น เช่น สารเคมีปูองกันและก าจัดศัตรูพืชและสัตว์ พันธุ์พืช เมล็ดพันธุ์
พืช ปุย พันธุ์สัตว์ปีกและพันธุ์สัตว์น้ า อาหารสัตว์ น้ าเชื้อพันธุ์สัตว ์วัสดุเพาะ
ช า อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช เช่น ใบมีด เชือก ผ้าใบหรือผ้า
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พลาสติก หน้ากากปูองกันแก๊สพิษ สปริงเกลอร์ (Sprinkler) จอบหมุน จาน
พรวน ผานไถกระทะ เครื่องหยอดหรือหว่านเมล็ดพันธุ์ เครื่องท าความสะอาด
เมล็ดพันธุ์ เครื่องกระเทาะเมล็ดพืช คราดถ่ีพรวนดินระหว่าง
แถว กากน้ าตาล ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระพร้อมกัน เช่น  ค่าขนส่ง ค่า
ภาษ ีค่าติดตั้ง เป็นต้น 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ
น ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของ 
ที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย 
ตามงบประมาณ 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536  
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ 
ค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0444  
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียด
ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   
วัสดุการศึกษา จ านวน 14,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสมุดประจ าตัวเด็กนักเรียน ส าหรับศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กเทศบาลต าบลนาจะหลวย และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ 
ในวัดศรีพรหม 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ
น ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของ 
ที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 
 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536  
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ 
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ค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0444  
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียด
ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  
งบลงทุน รวม 240,000 บาท 

   
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 240,000 บาท 

   
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ       

    
01.  โครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงอาคารสถานที่ทั้งภายในและภายนอก จ านวน 140,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ทั้งภายในและ
ภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลต าบลนาจะหลวย 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ
น ามาตั้งงบประมาณ ดังนี้ 
1)เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ยุทธศาสตร์ที่3หน้าที่345
ล าดับที่10 

      

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

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างอาคารที่พักส าหรับผู้ปกครองศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลักเมือง สังกัดเทศบาลต าบลนาจะหลวย (เป็นไปตาม
แบบแปลนเทศบาลต าบลนาจะหลวย) 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ
น ามาตั้งงบประมาณ ดังนี้ 
1)เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่
14)พ.ศ.2562 
2)เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ที่เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่3หน้าที่15 
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งบเงินอุดหนุน รวม 3,404,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 3,404,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

    

01. โครงการ/กิจกรรม : อาหารกลางวัน โรงเรียนนาจะหลวย (กรป.กลาง
อุปถัมภ์) 
(อุดหนุนโรงเรียนนาจะหลวย (กรป.กลางอุปถัมภ์)) 

จ านวน 3,404,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนนาจะหลวย (กรป.กลางอุปถัมภ์) 
ตามโครงการอาหารกลางวัน จ านวน 851 คน คนละ  
20 บาท จ านวน 200 วัน เป็นเงิน 3,404,000 บาท     
ค าชี้แจง : ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจ 
ในการน ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้ 
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616   
ลงวันที่ 24  มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028   
ลงวันที่  6 มิถุนายน  2561  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0893.2/ว 1918  
ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 เรื่อง  แนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการน ารายได้ของสถานศึกษาไป
จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 
5)หนังสือกระทรงงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0893.3/ว 1658  
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 เรื่องแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการน ารายได้ 
ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 (ฉบับที ่2) 
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6)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว3886 ลง
วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
7)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว2786 ลง
วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 348 ล าดับที่ 13 
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งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ รวม 20,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 20,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

    
01. โครงการ/กิจกรรม : ห้องเรียนวัยเก๋า วัยทีน วัยละอ่อน จ านวน 10,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการห้องเรียนวัยเก๋า วัยทีน วัยละอ่อน เช่น  
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าปูายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่า
เครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่  ฯลฯ รวมถึง
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องตามโครงการ ฯ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 378 ล าดับที่ 13 

      

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

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการTo Be Number One เช่น  
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าปูายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่า
เครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่  ฯลฯ รวมถึง
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องตามโครงการ ฯ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 379 ล าดับที่ 14 
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แผนงานสาธารณสุข 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 3,452,360 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 3,106,060 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 3,106,060 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 974,560 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีให้แก่ 
พนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
จ านวน  3 อัตรา ดังนี้  
- นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
(ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
จ านวน 1 อัตรา เป็นเงิน 520,000 บาท 
- เจ้าพนักงานสาธารณสุข จ านวน 1 อัตรา เป็นเงิน 146,640 บาท 
- เจ้าพนักงานธุรการ จ านวน 1 อัตรา เป็นเงิน 307,920 บาท 
-เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้าน
การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   
เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 67,200 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่าง ๆ ให้แก่พนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงาน 
ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้แก่เงินค่าตอบแทนรายเดือน 
ต าแหน่งนักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม(ผู้อ านวยการกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จ านวน 1 อัตรา อัตรา
ละ 5,600 บาท จ านวน 12 เดือน  
-เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ 
ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 67,200 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของพนักงานเทศบาลที่ควรได้รับตามที่
ระเบียบก าหนด ต าแหน่งนักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จ านวน 1 อัตรา อัตรา
ละ 5,600 บาท จ านวน 12 เดือน  
-เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ 
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ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 1,823,760 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนหรือค่าตอบแทนพิเศษ
พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปที่ปฏิบัติงาน 
ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดังนี้  
1.ค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนหรือค่าตอบแทนพิเศษ 
พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 5 อัตรา ดังนี้ 
- พนักงานขับรถขยะ จ านวน 1 อัตรา เป็นเงิน 153,720 บาท 
- พนักงานประจ ารถขยะ จ านวน 4 อัตรา เป็นเงิน 590,040 บาท 
เป็นเงินทั้งสิ้น 743,760 บาท 
2.ค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนหรือค่าตอบแทนพิเศษ 
พนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 10 อัตรา ดังนี้ 
- คนงานทั่วไป จ านวน 8 อัตรา เป็นเงิน 864,000 บาท 
- คนงานทั่วไปท่ีปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถขยะ จ านวน 2 อัตรา  
เป็นเงิน 216,000 บาท 
เป็นเงินทั้งสิ้น 1,080,000 บาท 
-เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ 
ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   
เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 173,340 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้างของกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมท่ีมีสิทธิได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวตามสิทธิ ดังนี้ 
1.เงินเพ่ิมต่างๆ/เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว พนักงานจ้างตามภารกิจ  
  จ านวน 6 อัตรา ดังนี้ 
 - พนักงานขับรถขยะ จ านวน 1 อัตรา เป็นเงิน  5,700 บาท 
 - พนักงานประจ ารถขยะ  จ านวน 4 อัตรา เป็นเงิน 47,640 บาท 
เป็นเงินทั้งสิ้น 53,340 บาท 
2.เงินเพ่ิมต่างๆ/เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว พนักงานจ้างทั่วไป
จ านวน 10 อัตรา ดังนี้ 
- คนงานทั่วไป จ านวน 8 อัตรา เป็นเงิน 96,000 บาท 
- คนงานทั่วไปท่ีปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถขยะจ านวน 2 อัตรา  
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เป็นเงิน 24,000 บาท 
เป็นเงินทั้งสิ้น  120,000 บาท 
-เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ 
ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  
งบด าเนินงาน รวม 320,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 165,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 20,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ 
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้าง
ทั่วไป ตามค าสั่งเทศบาลต าบลนาจะหลวย ในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ
น ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 2409 ลงวันที ่17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

      

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 120,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลของกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมท่ีมีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและระเบียบของทาง
ราชการที่เก่ียวข้อง 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ
น ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5862 ลง1) พระราชบัญญัติ
เทศบาลพ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่13)  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
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3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอยและ
ค่าสาธารณูปโภควันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับ 
การเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
วันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับ 
การเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 25,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาล       
และลูกจ้างประจ า ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ที่มีสิทธิได้รับ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ
น ามาตัง้งบประมาณ  ดังนี้ 
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของ
พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  
2)ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร พ.ศ. 2560  
3)ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

    
01. กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 60,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง  ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่าน
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ทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่3) พ.ศ.2559 

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 50,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ทรัพย์สินต่าง ๆ 
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เพ่ือซ่อมแซม
และบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี เครื่อง
พ่นหมอกควัน เครื่องตัดหญ้า เครื่องปรับอากาศ  เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่อง
ปริ้นเตอร์ เครื่องโทรศัพท์ ฯลฯ 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ
น ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ที ่13)  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอยและ
ค่าสาธารณูปโภค 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 45,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 10,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุส านักงานต่าง ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ในกิจการ 
ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือ
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป  แปร
สภาพ หรือไม่คงสภาพเดิม หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา 
อันสั้น เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป  
เปฺก เข็มหมุด เทป พี วี ซี แบบใส กระดาษคาร์บอน กระดาษไข น้ ายาลบ
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กระดาษ ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟูม แบบพิมพ์ สมุดบัญชี  
สมุดประวัติข้าราชการ ตะแกรงวางเอกสาร ชอล์ก ผ้าส าลี  
แปรงลบกระดาน ขาตั้ง (กระดานด า) ตรายาง ซอง ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จาก
การซื้อหรือพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ ามัน ไข ขี้ผึ้ง ฯลฯ  
รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง  
เป็นต้น 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ
น ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของ 
ที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย 
ตามงบประมาณ 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536  
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ 
ค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0444  
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียด
ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 5,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ใน
กิจการ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือ
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปร
สภาพ หรือไม่คงสภาพเดิม หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น  เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง ผ้าปูโต๊ะ  ถ้วย ชาม ช้อน ส้อม แก้วน้ า จาน
รอง น้ ายาล้างห้องน้ า  น้ ายาล้างจาน  มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้า
ห่ม กระจกเงา  น้ าจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระพร้อม
กัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น  
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ
น ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
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จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536  
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ 
ค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0444  
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียด
ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 10,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่าง ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ใน
กิจการ ของกองการศึกษา  ซึ่งโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งาน ไม่ยืนนาน เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือไม่คง
สภาพเดิม  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น กระดาษ
เขียน โปสเตอร์  พู่กันและสี  ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียง
หรือภาพ(ภาพยนตร์ วีดีโอเทป แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวด าที่ได้จากการ
ล้าง อัด ขยายภาพถ่ายจากดาวเทียม ขากล้อง  
ขาตั้งเขียนภาพ กล่องและระวิงใส่ฟิล์มภาพยนตร์เครื่องกรอเทป  
เลนส์ซูม กระเปาใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระ 
พร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ
น ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536  
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ 
ค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0444  
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียด
ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 20,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ในกิจการ ของ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมี
อายุการใช้งานไม่ยืนนาน เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป  แปร
สภาพ หรือไม่คงสภาพเดิม หรือเปลี่ยนสภาพไป ในระยะเวลาอัน
สั้น เช่น หัวพิมพ์  แถบพิมพ์   เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก
ส าหรับเครื่องพิมพ์ เมนบอร์ด เมาส์ ปริ้นเตอร์ จอมอนิเตอร์ อุปกรณ์ที่
เกี่ยวเนื่องกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เมมโมรี่ชิป(RAM) แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล แผ่นแปูน
อักษรหรือแปูนพิมพ์ เครื่องกระจายสัญญาณ โปรแกรม แผ่นวงจรอีเลคทรอ
นิกส์ ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ติดต้ัง เป็นต้น  
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ
น ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536  
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ 
ค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0444  
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียด
ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  
งบลงทุน รวม 26,300 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 26,300 บาท 

   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       

    
01. รายการ : จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์(ส าหรับใช้ในกิจการงาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

จ านวน 26,300 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 เครื่อง เป็น
เงิน 22,000 บาท และเครื่องพิมพ์ จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 4,300 บาท
คุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
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-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ
น ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ                                                  
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0444 ลง
วันที่ 24 มกราคม 2561 เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดค า
ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
4) เป็นไปตามราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม                                            
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ที่เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่4 
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 569,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 429,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 120,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพ่ือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พ่ึงพิง  ฯลฯ 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ
น ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้ 
1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0812.2/ว 4253 ลง
วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เรื่อง โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพ่ือดูแล
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 224,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
01. โครงการ/กิจกรรม : ส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 

จ านวน 9,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส ารวจข้อมูล จ านวนสุนัข/แมว ทั้งท่ีมีเจ้าของ
และไม่มีเจ้าของ ตัวละ 6 บาทต่อปี โดยท าการส ารวจปีละ  
2 ครั้ง (ครั้งแรก ภายในเดือนธันวาคม และครั้งที่ 2 ภายในเดือน
มิถุนายน) โดยเป็นการตั้งจ่ายใกล้เคียงฐานข้อมูลตามจ านวนสุนัขและแมวใน
ปีงบประมาณท่ีผ่านมาจ านวน 1,700 ตัว  
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ
น ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
1)พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที่ 13)  พ.ศ. 2552 
2)พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3)พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
4)หนังสือกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท0810.5/ว0120  
ลงวันที่ 12 มกราคม 2560 เรื่อง แนวทางการด าเนินงานปูองกัน และควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
ที ่มท 0810.5/1745 ลงวันที ่31 สิงหาคม 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
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เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
ที ่มท 0810.5/1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 เรื่อง  
แนวทางการด าเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข
บ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  
เจ้าฟูาจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เพ่ิมเติม 
7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/
ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุข
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
8) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของ 
ทีจ่ัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย 
ตามงบประมาณ 
9) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536  
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ 
ค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค 
10) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0444  
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียด
ค าชี้แจงงบประมา 

      

  ณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 354-
355 ล าดับที่ 4 

      

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

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

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปูองกันไข้เลือดออกและไข้
มาลาเรีย ได้แก่ ค่าปูายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุและอุปกรณ์ เช่น ค่าจัดหา/ค่า
จัดซื้อทรายอะเบต ค่าจัดซื้อน้ ายาเคมีพ่นหมอกควัน ฯลฯ  
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ
น ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
1)พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที่ 13)  พ.ศ. 2552 
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2)พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3)พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
4)พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 
5)ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการส าคัญของโรคติดต่อที่
ต้องเฝูาระวัง พ.ศ. 2559 
6)ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ก าหนดให้แหล่งเพราะพันธุ์ยุงลายเป็น
เหตุร าคาญและแต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุขเพ่ิมเติม  
7)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/ว 4700  
ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2560 เรื่อง การควบคุมและปูองกันโรคท่ีมียุง 
เป็นพาหะน าโรค  
8)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/
ว 1732 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561 เรื่อง ขอเน้นย้ าแนวทางการด าเนินการ
ปูองกันโรคที่มียุงเป็นพาหะน าโรค  
9)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
ที ่มท 0810.5/1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
สาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
10) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
ที ่มท 0810.5/1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 เรื่อง แนวทางการด าเนิน
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า  
ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  
เจ้าฟูาจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  
11) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/
ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ 
ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
สาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น12) หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ13) หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561  
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค 
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  14) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0444  
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียด
ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3  
หน้า 350 ล าดับที่ 1 

      

    
02. โครงการ/กิจกรรม : ปูองกันโรคระบาดในสัตว์ จ านวน 30,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปูองกันโรคระบาดในสัตว์ ได้แก่ ค่าปูาย
ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุและอุปกรณ์ เช่น วัคซีนหรือน้ ายาเคมี น้ ายาต่างๆ สาย
ยาง ลูกยาง หลอดแก้ว ถุงมือ กระดาษกรอง จุกต่างๆ ปูนขาว ฯลฯ  รวมถึง
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เก่ียวข้องตามโครงการฯ 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ
น ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
1)พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ที ่13)  พ.ศ. 2552 
2)พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3)พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
4)พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 
5)ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการส าคัญของโรคติดต่อที่
ต้องเฝูาระวัง พ.ศ. 2559 
6)ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ก าหนดให้แหล่งเพราะพันธุ์ยุงลายเป็น
เหตุร าคาญและแต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุขเพ่ิมเติม  
7)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/ว 4700  
ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2560 เรื่อง การควบคุมและปูองกันโรคท่ีมียุงเป็นพาหะ
น าโรค  
8)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/
ว 1732 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561 เรื่อง ขอเน้นย้ าแนวทางการด าเนินการ
ปูองกันโรคที่มียุงเป็นพาหะน าโรค  
9) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
ที ่มท 0810.5/1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 เรื่อง แนวทางการด าเนิน
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า  
ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  
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เจ้าฟูาจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เพ่ิมเติม 
10) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/
ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ 
ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
สาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
11) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของ 
ที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย 
ตามงบประมาณ 
12) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536  
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ 
ค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค 
13) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0444  

      

  ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียด
ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์
ที ่3 หน้า 356 ล าดับที่ 5 

      

    
03. โครงการ/กิจกรรม : ปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ จ านวน 30,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ ได้แก่ ค่า
ปูายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุและอุปกรณ์ เช่น วัคซีนหรือน้ ายาเคมี น้ ายา
ต่างๆ สายยาง ลูกยาง หลอดแก้ว ถุงมือ กระดาษกรอง จุกต่างๆ ฯลฯ  รวมถึง
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เก่ียวข้องตามโครงการฯ 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ
น ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
1)พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13)   
พ.ศ. 2552 
2)พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3)พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
4)พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 
5)ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการส าคัญของโรคติดต่อที่
ต้องเฝูาระวัง พ.ศ. 2559 
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6)ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ก าหนดให้แหล่งเพราะพันธุ์ยุงลายเป็น
เหตุร าคาญและแต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุขเพ่ิมเติม  
7)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/ว 4700  
ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2560 เรื่อง การควบคุมและปูองกันโรคท่ีมียุงเป็นพาหะ
น าโรค  
8)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/
ว 1732 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561 เรื่อง ขอเน้นย้ าแนวทางการด าเนินการ
ปูองกันโรคที่มียุงเป็นพาหะน าโรค  
9) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/1042 ลง
วันที่ 10 เมษายน 2561 เรื่อง แนวทางการด าเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระ
เจ้าลูกเธอ เจ้าฟูาจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เพ่ิมเติม 
10) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
11) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536  
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ 
ค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค 
12) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0444  
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียด
ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์
ที ่3 หน้า 357 ล าดับที่ 6 

    
04. โครงการ/กิจกรรม : ฝึกอบรมผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหารสด 
ร้านอาหาร 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการ
ร้านค้า ร้านอาหาร สด ร้านอาหาร เช่น ค่าปูายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมา
รถยนต์ตามโครงการ ฯ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าของที่ระลึก ฯลฯรวมถึง
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  
ที่เก่ียวข้องตามโครงการ ฯ  
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ
น ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
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1)พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที่ 13)  พ.ศ. 2552 
2)พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของ 
ที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย 
ตามงบประมาณ 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย 
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ 
ค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0444  
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียด
ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์
ที ่3 หน้า 351 ล าดับที่ 2 

    
05. โครงการ/กิจกรรม : สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า จ านวน 65,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย  จากโรคพิษ
สุนัขบ้า เพ่ือด าเนินการในการจัดหา/จัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ในการ
ฉีด ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการขนส่งและค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บวัคซีนตาม
ระบบลูกโซ่ความเย็น(Cold Chain)  เพ่ือปูองกันและควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้า ตัวละ 30 บาท โดยเป็นการตั้งจ่ายใกล้เคียงฐานข้อมูลตามจ านวนสุนัขและ
แมวในปีงบประมาณที่ผ่านมาจ านวน 1,700 ตัว  
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ
น ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
1)พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที่ 13)  พ.ศ. 2552 
2)พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3)พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
4)หนังสือกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/
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ว 0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560 เรื่อง แนวทางการด าเนินงานปูองกัน และ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/1745 ลง
วันที่ 31 สิงหาคม 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/1042 ลง
วันที่ 10 เมษายน 2561 เรื่อง แนวทางการด าเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระ
เจ้าลูกเธอ เจ้าฟูาจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  
7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/
ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุข
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
8) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
9) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
10) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0444 ลง
วันที่ 24 มกราคม 2561 เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดค า
ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 354-
355 ล าดับที่ 4 

   
ค่าวัสดุ รวม 25,000 บาท 

   
วัสดุไฟฟูาและวิทยุ จ านวน 5,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุไฟฟูาและวิทยุต่าง ๆ  
ที่จ าเป็นต้องใช้ในกิจการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
ซึ่งโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งาน  
ไม่ยืนนาน เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพ
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เดิม  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น หลอดไฟ ปลั๊กไฟฟูา โคม
ไฟฟูา ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟูา สายไฟฟูา  สวิตซ์ไฟฟูา  
หลอดไฟฟูา เข็มขัดรัดสายไฟฟูา หลอดวิทยุทรานซิสเตอร์และชิ้นส่วนวิทยุ ลูก
ถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร์ มูฟวิ่งคอยส์ คอนเดนเซอร์  
ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่าย 
ที่ต้องช าระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจ 
ในการน ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของ 
ที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536 
 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ 
ค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0444  
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียด
ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   
วัสดุก่อสร้าง จ านวน 10,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุก่อสร้างส าหรับใช้ในกิจการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ
น ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0444  
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียด
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ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 10,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่
ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ค่า
จัดซื้อชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อใช้ในกิจการเทศบาลต าบลนาจะ
หลวย เช่น แอลกอฮอล์ ออกซิเจน น้ ายาต่าง ๆ เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์(รวม
ก ามะถัน กรด ด่าง) ถุงมือ กระดาษกรอง ส าลีและผ้าพันแผล ยาสามัญประจ า
บ้าน ฯลฯ   
โดยค่าใช้จ่ายข้างต้น ให้รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ    
3. รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี   
ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ
น ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
1)พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที่ 13)  พ.ศ. 2552 
2)พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของ 
ที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย 
ตามงบประมาณ 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536  
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ 
ค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0444  
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียด
ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      



195 
 

เทศบัญญัติเทศบาลต าบลนาจะหลวย เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 60,000 บาท 

   
ค่าไฟฟูา จ านวน 5,000 บาท 

      

  -เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการงบประมาณเพ่ือรองรับการบริการ
ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส าหรับเพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟูาที่อยู่ใน
กิจการหรืออยู่ในความดูแลของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบล
นาจะหลวย รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี เป็น
ต้น ฯลฯ และเพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟูาค้างจ่าย และค่าไฟฟูา สาธารณะ ส่วนที่เกิน
สิทธิ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ
น ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้ 
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0890.3/ 
ว2271 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง การปรับฐานค านวณสิทธิ 
การใช้ไฟฟูาสาธารณะของเทศบาล 
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ 
ว2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 เรื่อง การแก้ไขปัญหาหนี้สาธารณูปโภคค้าง
ช าระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ 
ว1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางค่าสาธารณูปโภค 
ค้างจ่าย 
4)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ 
ว1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560 

      

   
ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล จ านวน 50,000 บาท 

      

  -เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการงบประมาณเพ่ือรองรับการบริการ
ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส าหรับเพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ที่
จ าเป็นต้องใช้ในกิจการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมหรืออยู่ในความ
ดูแลของเทศบาลต าบลนาจะหลวย เช่น ค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ  
ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน  
ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  
เป็นต้น ฯลฯ 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ
น ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้ 
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ 
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ว2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 เรื่อง การแก้ไขปัญหาหนี้สาธารณูปโภคค้าง
ช าระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ 
ว1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางค่าสาธารณูปโภค 
ค้างจ่าย 
3)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ 
ว1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560 

   
ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 5,000 บาท 

      

  -เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการงบประมาณเพ่ือรองรับการบริการ
ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส าหรับเพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ที่
จ าเป็นต้องใช้ในกิจการหรืออยู่ในความดูแลของกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลนาจะหลวย เช่น ค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวง
ตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ในระบบบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) เป็นต้น ฯลฯ 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ
น ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้ 
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ 
ว2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 เรื่อง การแก้ไขปัญหาหนี้สาธารณูปโภคค้าง
ช าระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ 
ว1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางค่าสาธารณูปโภค 
ค้างจ่าย 
3)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ 
ว1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560 

      

  
งบเงินอุดหนุน รวม 140,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 140,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนเอกชน       

    
01. โครงการ/กิจกรรม : เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข ชุมชนห้วยโลก หมู่ที่ 7 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข ชุมชน
ห้วยโลก หมู่ที่ 7  ส าหรับการด าเนินโครงการ จ านวน 3 โครงการ ดังนี้ 
1) โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพ เด็กและผู้สูงอายุในชุมชน
ห้วยโลก  
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2) โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนในชุมชนห้วยโลก  
3) โครงการชุมชนร่วมใจปูองกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนห้วยโลก 

    
02. โครงการ/กิจกรรม : เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข ชุมชนหลักเมือง1 หมู่ที่ 8 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข ชุมชน
หลักเมือง1 หมู่ที่ 8  ส าหรับการด าเนินโครงการ จ านวน 3 โครงการ ดังนี้ 
1) โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพ เด็กและผู้สูงอายุในชุมชน
หลักเมือง1 
2) โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนในชุมชนหลักเมือง1 
3) โครงการชุมชนร่วมใจปูองกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนหลักเมือง1 

      

    
03. โครงการ/กิจกรรม : เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข ชุมชนหลักเมือง2 หมู่ที่ 8 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข ชุมชน
หลักเมือง 2 หมู่ที่ 8  ส าหรับการด าเนินโครงการ จ านวน 3 โครงการ ดังนี้ 
1) โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพ เด็กและผู้สูงอายุในชุมชน
หลักเมือง2 
2) โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนในชุมชนหลักเมือง2 
3) โครงการชุมชนร่วมใจปูองกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนหลักเมือง2 

      

    
04. โครงการ/กิจกรรม : เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข ชุมชนศรีพรหม หมู่ที่ 10 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข ชุมชนศรี
พรหมหมู่ที่10 ส าหรับการด าเนินโครงการ จ านวน 3 โครงการ ดังนี้1)โครงการ
ปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กและผู้สูงอายุในชุมชนศรีพรหม 
2) โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนในชุมชนศรีพรหม 
3) โครงการชุมชนร่วมใจปูองกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนศรีพรหม 

      

    
05. โครงการ/กิจกรรม : เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข ชุมชนกลางเมือง หมู่ที่ 11 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข ชุมชน
กลางเมือง หมู่ที ่11  ส าหรับการด าเนินโครงการ จ านวน 3 โครงการ ดังนี้ 
1) โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพ เด็กและผู้สูงอายุในชุมชน
กลางเมือง 
2) โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนในชุมชนกลางเมือง 
3) โครงการชุมชนร่วมใจปูองกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนกลางเมือง 
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06. โครงการ/กิจกรรม : เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข ชุมชนห้วยซันใต้ หมู่ที่ 12 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข ชุมชน
ห้วยซันใต้ หมู่ที่ 12  ส าหรับการด าเนินโครงการ จ านวน 3 โครงการ ดังนี้ 
1) โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพ เด็กและผู้สูงอายุในชุมชน
ห้วยซันใต้ 
2) โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนในชุมชนห้วยซันใต้ 
3) โครงการชุมชนร่วมใจปูองกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนห้วยซันใต้ 

      

    
07. โครงการ/กิจกรรม : เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข ชุมชนห้วยซันเหนือ หมู่ที่ 13 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข ชุมชน
ห้วยซันเหนือ หมู่ที่ 13  ส าหรับการด าเนินโครงการ จ านวน 3 โครงการ ดังนี้ 
1) โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพ เด็กและผู้สูงอายุในชุมชน
ห้วยซันเหนือ 
2) โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนในชุมชนห้วยซันเหนือ 
3) โครงการชุมชนร่วมใจปูองกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนห้วยซันเหนือ 
    การตั้งจ่ายเงินอุดหนุนดังกล่าว ตามรายการเงินอุดหนุนข้างต้น เทศบาล
ต าบลนาจะหลวย ตั้งจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข จ านวน 7 ชุมชน ชุมชน
ละ 20,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 140,000 บาท ตามระเบียบ และ หนังสือ
สั่งการ ดังนี้ -เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ และหนังสือสั่ง
การ ที่เป็นฐานอ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ ดังนี้  
1)พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที่ 13)  พ.ศ. 2552  
2)พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3)ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  เรื่อง  หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหารจังหวัด  
เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบลในการให้บริการสาธารณะ   
ลงวันที่  23  พฤศจิกายน  2552  
4)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
5)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/
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ว 1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุข
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 109 ลง
วันที่ 15 มกราคม 2560  เรื่อง  แนวทางการด าเนินโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุขเพ่ิมเติม    
7)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/
ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 388-
389  ล าดับที่ 6 
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แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 872,000 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 822,000 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 822,000 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 572,400 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีให้แก่พนักงาน
เทศบาลที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  
จ านวน 2 อัตรา ดังนี้  
- นักพัฒนาชุมชน จ านวน 1 อัตรา เป็นเงิน 323,040 บาท 
- เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน  จ านวน 1 อัตรา เป็นเงิน 249,360 บาท 
-เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ 
ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 249,600 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนหรือค่าตอบแทนพิเศษ
พนักงานจ้างตามภารกิจที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 
งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ต าแหน่งผู้ช่วยพัฒนาชุมชน  
จ านวน 1 อัตรา 
-เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ 
ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  
งบด าเนินงาน รวม 50,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

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

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ของศูนย์ช่วยเหลือ
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย ใน 3 ด้าน ดังนี้ 
1) ด้านการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัย  
2) ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต อาจจัดให้มีการด าเนินโครงการ/
กิจกรรมอันเกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริม ดังนี้ 
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    -การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและครอบครัวผู้มีรายได้น้อย  
การสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ของคนชรา คนพิการ รวมทัง้การบ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของ
ประชาชน เพ่ือให้ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีวิตและสามารถ
พ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 
    -การส่งเสริมการด าเนินโครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาสตรี ได้แก่ การ
ส่งเสริมภาวะผู้น าแก่สตรีในชุมชน และพัฒนาสตรี 
ในด้านต่างๆ การใหค้วามรู้เพ่ือพัฒนาครอบครัวแก่ประชาชนในพื้นท่ี  
การเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว การส่งเสริม 
การจัดตั้งศูนย์ให้การช่วยเหลือส าหรับนโยบายที่เน้นหนักและมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ ได้แก่  การเสริมสร้างความเข้มแข็งของบทบาทสตรี  
การยุติความรุนแรงในครอบครัว และการปูองกันและแก้ไขปัญหาการมี
เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
3) ด้านการปูองกันโรคติดต่อ 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ
น ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตาม
อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ 
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.7/ว6768  
ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 
5)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ 
ว2145 ลงวันที ่11 ตุลาคม 2560 
6)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว24  
ลงวันที่ 4 มกราคม 2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 
หน้า 360 ล าดับที่ 4 
 
 



202 
 

เทศบัญญัติเทศบาลต าบลนาจะหลวย เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

 
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 60,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 60,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

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

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุเช่น ค่าปูาย
ประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องตาม
โครงการ ฯ 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ
น ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้ 
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 359  ล าดับที่ 2 

      

    

02. โครงการ/กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลนาจะหลวย กิจกรรม การให้การสงเคราะห์ด้านคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
ในเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย กิจกรรม:การให้การสงเคราะห์ด้านคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน โดยเป็นการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่
เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ปุวยเรื้อรังและผู้ไร้ที่พ่ึงที่ได้รับ
ความเดือดร้อน เช่น ค่าสงเคราะห์เป็นเงิน ให้ได้ไม่เกิน 2,000 บาท/ราย/
ป ีหรือให้เป็นสิ่งของหรือทรัพย์สิน ให้ได้ไม่เกิน 2,000 บาท/ราย/ปี หรือให้
โดยการจัดหาอุปกรณ์อ านวยความสะดวกให้กับผู้พิการ(รถเข็นคนพิการ) ให้ได้
ไม่เกิน  4,000 บาท/ราย/ปี ค่าปูายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่าย
อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องตามโครงการ ฯ 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ
น ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้ 
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
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2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)   
ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 360  ล าดับที่ 3 
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แผนงานเคหะและชุมชน 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 3,572,700 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 2,371,200 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,371,200 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 462,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีให้แก่พนักงาน
เทศบาลที่ปฏิบัติงานของกองช่าง ต าแหน่งนักบริหารงานช่าง(ผู้อ านวยการกอง
ช่าง) จ านวน 1 อัตรา 
-เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ 
ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   
เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 67,200 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่าง ๆ ให้แก่พนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงานของกอง
ช่าง ได้แก่เงินค่าตอบแทนรายเดือนต าแหน่งนักบริหารงานช่าง(ผู้อ านวยการ
กองช่าง)  จ านวน 1 อัตรา อัตราละ 5,600 บาท จ านวน 12 เดือน  
-เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้าน
การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 67,200 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของพนักงานเทศบาลที่ควรได้รับตามที่
ระเบียบก าหนด ต าแหน่งนักบริหารงานช่าง(ผู้อ านวยการกองช่าง) 
จ านวน 1 อัตรา อัตราละ 5,600 บาท จ านวน 12 เดือน  
-เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ 
ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   
ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 218,280 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจ าปีให้แก่ลูกจ้างประจ าที่
ปฏิบัติงานของกองช่าง ต าแหน่งคนสวน จ านวน 1 อัตรา 
-เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ 
ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระ
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ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 1,453,440 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนหรือค่าตอบแทนพิเศษ
พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปที่ปฏิบัติงานของกองช่าง ดังนี้  
1.ค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนหรือค่าตอบแทนพิเศษ 
พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 6 อัตรา ดังนี้  
- ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ จ านวน 1 อัตรา เป็นเงิน 153,480 บาท 
- ผู้ช่วยนายช่างไฟฟูา จ านวน 1 อัตรา เป็นเงิน 151,080 บาท 
- คนสวน จ านวน 2 อัตรา เป็นเงิน 312,960 บาท 
- ช่างไม ้จ านวน 2 อัตรา เป็นเงิน 295,920 บาท 
เป็นเงินทั้งสิ้น  913,440 บาท 
2.ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่งคนงานทั่วไป จ านวน 5 อัตรา เป็น
เงิน 540,000 บาท 
-เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ 
ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   
เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 103,080 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้างของกองช่างที่มีสิทธิได้รับเงิน
เพ่ิมการครองชีพชั่วคราวตามสิทธิ 
1.เงินเพ่ิมต่างๆ/เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว  
พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 6 อัตรา ดังนี้ 
  - ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ จ านวน 1 อัตรา เป็นเงิน 5,940 บาท 
  - ผู้ช่วยนายช่างไฟฟูา จ านวน 1 อัตรา เป็นเงิน 8,340 บาท 
  - คนสวน จ านวน 2 อัตรา เป็นเงิน 5,880 บาท 
  - ช่างไม้ จ านวน 2 อัตรา เป็นเงิน 22,920 บาท 
เป็นเงินทั้งสิ้น  43,080 บาท 
2.เงินเพ่ิมต่างๆ/เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว พนักงานจ้างทั่วไป  
ต าแหน่งคนงานทั่วไป จ านวน 5 อัตรา  เป็นเงินทั้งสิ้น 60,000 บาท 
-เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้าน
การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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งบด าเนินงาน รวม 610,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ 
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้าง
ทั่วไป ของกองช่าง หรือตามค าสั่งเทศบาลต าบลนาจะหลวย ในการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการร่วมกับกองช่าง 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ
น ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

      

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 25,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างประจ า ของกองช่าง ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและ
ระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ
น ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้ 
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของ
พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  
2)ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร พ.ศ. 2560  
3)ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554 
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ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
01. กิจกรรม : การประกันภัยรถราชการ จ านวน 30,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประกันภัยรถจักรยานยนต์และรถยนต์
ราชการ ได้แก่ 
- รถกระเช้า 82-1256  
- รถตักหน้าขุดหลัง  
- รถ ขธธ 42  
ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว2633 
 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2552 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการ 
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการประกันภัยรถราชการ 

      

    
02. กิจกรรม : ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 40,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
1)ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมรังวัดที่ดินของเทศบาล หรือ 
ที่สาธารณะในความดูแล  
2)ค่าปักเสาพาดสายภายนอกสถานที่ไฟฟูาราชการ เพ่ือให้ราชการได้ใช้บริการ
ไฟฟูา  
3)ค่าจ้างเหมาเดินสายไฟและติดตั้งอุปกรณ์เพ่ิมเติม  
4)ค่าวางท่อประปา 
ภายนอกสถานที่ราชการ เพ่ือให้ราชการได้ใช้น้ าประปา  
5)ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปาและติดตั้งอุปกรณ์เพ่ิมเติม  
6)ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโทรศัพท์ ยกเว้นค่าตู้สาขา  
7)ค่าเครื่องโทรศัพท์พ่วงภายในและค่าเครื่องโทรศัพท์ภายใน  
8)ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  
9)ค่าระวางบรรทุก  
10)ค่าเช่าทรัพย์สิน  
11)ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  
12)ค่าบริการรับใช้  
13)ค่าจ้างเหมารถต่าง ๆ  
14)ค่าถ่ายเอกสาร  
15)ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร   
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16)ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างเหมาคนงานช่วยเหลือการปฏิบัติงาน
เฉพาะกิจ ค่าจ้างเหมาคนงานตัดต้นไม้ รวมถึงคา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ   
ที่เก่ียวข้องที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของเทศบาลต าบลนาจะหลวย 
17)ค่าจ้างเหมางานอื่น ๆ   ที่เข้าลักษณะงานจ้างเหมาบริการ ฯลฯ  
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ
น ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
 (ฉบับที่ 13)  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของ 
ที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย 
ตามงบประมาณ 

      

  4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536 
 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ 
ค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0444  
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียด
ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120  
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

    
01. โครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 40,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของกองช่าง ในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร  เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่
พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียม
ในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
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(ฉบับที่3) พ.ศ.2559 

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 50,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ทรัพย์สินต่าง ๆ  
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ได้แก่ 
- รถกระเช้า 82-1256  
- รถตักหน้าขุดหลัง  
- รถ ขธธ 42  
- เครื่องคอมพิวเตอร์  
- เครื่องปริ้นเตอร์  
- เครื่องปรับอากาศ  
- รถตัดหญ้า  
- เครื่องตัดหญ้า  
ฯลฯ 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ
น ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที่ 13)  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของ 
ที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย 
ตามงบประมาณ 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536  
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ 
ค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0444  
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียด
ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ค่าวัสดุ รวม 415,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 20,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุส านักงานต่าง ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ในกิจการ  
ของกองช่าง ซึ่งโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งาน  
ไม่ยืนนาน เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพ
เดิม  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  
เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เปฺก  
เข็มหมุด เทป พี ว ีซี แบบใส กระดาษคาร์บอน กระดาษไข น้ ายาลบ
กระดาษ ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟูม แบบพิมพ์ สมุดบัญชี สมุดประวัติ
ข้าราชการ ตะแกรงวางเอกสาร ชอล์ก ผ้าส าลี  
แปรงลบกระดานขาตั้ง (กระดานด า) ตรายาง ซอง ธงชาติ สิ่งพมิพ์ที่ได้จาก
การซื้อหรือพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ ามัน ไข  
ขี้ผึ้ง ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระ  พร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง 
 ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ
น ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของ 
ที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย 
ตามงบประมาณ 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536  
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ 
ค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0444  
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียด
ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 5,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ในกิจการ
ของกองช่าง  ซึ่งโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพเดิม หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง ผ้าปู
โต๊ะ  ถ้วย ชาม ช้อน ส้อม แก้วน้ า จานรอง น้ ายาล้างห้องน้ า  น้ ายาล้าง
จาน  มุง้ ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม กระจกเงา  น้ าจืดที่ซื้อจาก
เอกชน ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ติดต้ัง เป็นต้น 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ
น ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536  
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ 
ค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0444  
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียด
ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   
วัสดุก่อสร้าง จ านวน 200,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุงานก่อสร้างต่าง ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ในกิจการ  
ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย ซึ่งโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุ
การใช้งาน ไม่ยืนนาน เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือไม่คง
สภาพเดิม  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น แอสฟัลท์ติก
ส าเร็จรูป คอนกรีตผสมเสร็จ  ไม้ต่าง ๆ  
น้ ามันทาไม้  ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์  ปูนขาว ทราย อิฐหรือซีเมนต์
บล๊อก  กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ค้อน คีม ชะแลง จอบ เสียม สิ่ว ขวาน สว่าน เ
ลื่อย  กบไสไม้ เหล็กเส้น เครื่องวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง ท่อน้ า
บาดาล  ท่อน้ าและอุปกรณ์ประปา ท่อต่าง ๆ โถส้วม อ่างล้างมือ ราวพาด
ผ้า ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระพร้อมกัน  
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เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ
น ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของ 
ที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย 
ตามงบประมาณ 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536  
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ 
ค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0444 
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียด
ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 50,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ 
ในกิจการของกองช่าง ซึ่งโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุ 
การใช้งาน  ไม่ยืนนาน เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือ 
ไม่คงสภาพเดิม  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น แบตเตอรี่  
ยางนอก ยางใน  สายไมล์  เพลา  ตลับลูกปืน  น้ ามันเบรก  หัวเทียน   
ไขควง  นอตและสกรู  กระจกมองหน้ารถยนต์ หม้อน้ ารถยนต์   
กันชน  เบาะ  ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย  แม่แรง  กุญแจปากตาย  
กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัช  กระจกโค้งมน  
ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ  สัญญาณไฟฉุกเฉิน  กรวยจราจร  
แผงกั้นจราจร ฯลฯ หรือที่จ าเป็นต้องใช้ส าหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่
ใช้ในส่วนราชการหรือท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ   
ของกองช่าง ได้แก่  
- รถกระเช้า  
- รถตักหน้าขุดหลัง  
- รถจักรยานยนต์ ขธธ 42  
- รถตัดหญ้า  
- เครื่องตัดหญ้า ฯลฯ  
รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระพร้อมกันเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง  
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เป็นต้น 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ
น ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของ 
ที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536  
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ 
ค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0444 
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียด
ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 100,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ ามันดีเซล  
น้ ามันเบนซิน น้ ามันเครื่อง น้ ามันจาระบี ฯลฯ  ส าหรับ 
- รถกระเช้า  
- รถตักหน้าขุดหลัง  
- รถจักรยานยนต์ ขธธ 42  
- รถตัดหญ้า  
- เครื่องตัดหญ้า  
ฯลฯ  
หรือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่จ าเป็นต้องใช้ในกิจการของกองช่าง 
เช่น น้ ามันก๊าด น้ ามันเตา แก๊สหุงต้มถ่าน ก๊าส ฯลฯ  
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ
น ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของ 
ที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย 
ตามงบประมาณ 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536 
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 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ 
ค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0444  
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียด
ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

        

 
      

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 40,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ในกิจการ ของ
กองช่าง ซึ่งโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพเดิม  หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น หัวพิมพ์  แถบพิมพ์ เครื่องอ่านและ
บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์ เมนบอร์ด เมาส์ ปริ้น
เตอร์ จอมอนิเตอร์ อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวเนื่องกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เมมโมรี่ชิป
(RAM)  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  
เทปบันทึกข้อมูล แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง   สายเคเบิล  
แผ่นแปูนอักษรหรือแปูนพิมพ์ เครื่องกระจายสัญญาณ โปรแกรม   
แผ่นวงจรอีเลคทรอนิกส์ ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระพร้อมกัน  
เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น  
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ
น ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของ 
ที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย 
ตามงบประมาณ 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536  
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ 
ค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0444  
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียด
ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท 

   
ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล จ านวน 5,000 บาท 

      

  -เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการงบประมาณเพ่ือรองรับการบริการ
ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส าหรับเพื่อจ่ายเป็นค่าน้ าประปาที่ใช้ใน
กิจการยหรืออยู่ในความดูแลของกองช่าง เทศบาลต าบลนาจะหลวย รวมถึง
ค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี เป็นต้น ฯลฯ และเพ่ือ
จ่ายเป็นค่าประปาค้างจ่าย 

      

  
งบลงทุน รวม 591,500 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 191,500 บาท 

   
ครุภัณฑ์ส านักงาน       

    
01.  รายการ  : ค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบสองบาน จ านวน 11,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ2บาน จ านวน 1 เครื่อง เป็น
เงิน 11,000 บาท ราคาพร้อมอุปกรณ์ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ
น ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ                                                  
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0444 ลง
วันที่ 24 มกราคม 2561 เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดค า
ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
4) เป็นไปตามราคาฐานตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านัก
งบประมาณ 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ที่เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง
ฉบับที่4 หน้า 30 ล าดับที่ 2 
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ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว       

    
01.  รายการ : ค่าจัดซื้อตู้เย็น จ านวน 6,500 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เย็น จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 11,000 บาท ราคา
พร้อมอุปกรณ์ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ คุณลักษณะ 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ
น ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ                                                  
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0444 ลง
วันที่ 24 มกราคม 2561 เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดค า
ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
4) เป็นไปตามราคาฐานตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านัก
งบประมาณ 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ทีเ่พ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง
ฉบับที่4 หน้า 31 ล าดับที่ 3 

      

   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       

    
01. รายการ : จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์(ส าหรับใช้ในกิจการงานของกองช่าง) จ านวน 74,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับประมวลผลแบบ
ที ่2 จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 30,000 บาท และเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก
ส าหรับประมวลผล จ านวน 2 เครื่อง เครื่องละ 22,000 บาท เป็น
เงิน 44,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 74,000 บาท คุณลักษณะพ้ืนฐานตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ
น ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
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จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ                                                  
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0444 ลง
วันที่ 24 มกราคม 2561 เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดค า
ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
4) เป็นไปตามราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม                                            
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ที่เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่4  หน้า 28 ล าดับที่ 1 

   
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์       

    
01.  รายการ : ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์และทรัพย์สิน จ านวน 100,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ทรัพย์สินต่าง ๆ  
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ได้แก่ 
- รถกระเช้า 82-1256  
- รถตักหน้าขุดหลัง  
- รถ ขธธ 42  
- เครื่องคอมพิวเตอร์  
- เครื่องปริ้นเตอร์  
- เครื่องปรับอากาศ  
- รถตัดหญ้า  
- เครื่องตัดหญ้า  
ฯลฯ 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ
น ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที่ 13)  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
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3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของ 
ที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย 
ตามงบประมาณ 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536  
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ 
ค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0444  
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียด
ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

        

 
      

   
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 400,000 บาท 

   
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       

    
01. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมหรือปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 400,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมหรือปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ต่างๆ ที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลต าบลนาจะหลวย ถนน
ลูกรัง ถนนหินคลุก ถนน คสล. สะพาน ทางเท้า สันฝายห้วยโลก ฯลฯ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ที ่13)  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0444 ลง
วันที่ 24 มกราคม 2561 เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดค า
ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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งานไฟฟ้าถนน รวม 1,792,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 200,000 บาท 

   
ค่าวัสดุ รวม 200,000 บาท 

   
วัสดุไฟฟูาและวิทยุ จ านวน 200,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุไฟฟูาและวิทยุต่าง ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ในกิจการของ
กองช่าง ซึ่งโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งาน  
ไม่ยืนนาน เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพ
เดิม  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น หลอดไฟ ปลั๊กไฟฟูา โคม
ไฟฟูา ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟูา สายไฟฟูา  สวิตซ์ไฟฟูา  
หลอดไฟฟูา เข็มขัดรัดสายไฟฟูา หลอดวิทยุทรานซิสเตอร์และชิ้นส่วนวิทยุ ลูก
ถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร์ มูฟวิ่งคอยส์ คอนเดนเซอร์  
ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่าย 
ที่ต้องช าระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจ 
ในการน ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของ 
ที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536 
 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ 
ค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0444  
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียด
ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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งบลงทุน รวม 1,592,000 บาท 

   
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,592,000 บาท 

   
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค       

    
01.  โครงการ/กิจกรรม : ก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล3 
หมู่ที่ 11 

จ านวน 250,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 3 หมู่
ที ่11 จากถนนทางหลวงหมายเลข2248 – ถนนวิสูตรโยธาภิบาล8 ขนาดผิว
จราจรกว้างข้างละ 2.00 เมตร ระยะทาง 108 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 432 ตารางเมตร ดินถมไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร (ตามแบบ
มาตรฐาน ท1-01) 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 
14)พ.ศ.2562 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ที่เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่4  ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 11 ล าดับที่ 4 

      

    
02. โครงการ/กิจกรรม : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนห้วยโลก1 หมู่ที่ 7 จ านวน 497,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนห้วยโลก 1 หมู่ที ่7 จาก
ถนนห้วยโลก 2 – กม.ที0่+208 ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 208 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 832 ตารางเมตร ดินถมไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร (ตามแบบ
มาตรฐาน ท1-01) 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 
14)พ.ศ.2562 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ที่เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่4  ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 45 ล าดับที่ 2 

      

    
03. โครงการ/กิจกรรม : ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพัก ถนน
สุขาภิบาล2 หมู่ที่ 12 

จ านวน 845,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพัก ถนนสุขาภิบาล
2 หมู่ที่ 12 จากถนนทางหลวงหมายเลข2248 – ฉางข้าว ขนาดท่อระบาย
น้ า คสล. 0.60 x 1.00 เมตร ยาว 400 เมตร (ตามแบบมาตรฐานท้องถิ่น) 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 
14)พ.ศ.2562 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ที่เพ่ิมเติม
และเปลี่ยนแปลง ฉบับที่4  ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 47 ล าดับที่ 3 
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งานสวนสาธารณะ รวม 260,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 260,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

    
01. โครงการ/กิจกรรม : ชุมชนเทศบาลร่วมใจปรับภูมิทัศน์เทิดพระเกียรติวันแม่
แห่งชาติ 

จ านวน 40,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการชุมชนเทศบาลร่วมใจปรับภูมิทัศน์
เทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ เช่น ค่าปูายประชาสัมพันธ์
โครงการ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่าย
อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องตามโครงการ ฯ 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ
น ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที่ 13)  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง(ฉบับที่2)พ.ศ.2560 
4) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560  
ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/ว0263 
 ลงวันที่ 16 มกราคม 2561 
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/
ว 627 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์
ที ่4 หน้า 394 ล าดับที่ 4 

      

    
02. โครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย จ านวน 50,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขตเทศบาลต าบล
นาจะหลวย เช่น ค่าปูายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องตามโครงการ ฯ 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ
น ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
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(ฉบับที่ 13)  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง(ฉบับที่2)พ.ศ.2560 
4) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560  
ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/ว0263 
 ลงวันที่ 16 มกราคม 2561 
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/
ว 627 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์
ที ่4 หน้า 397 ล าดับที่ 7 

    
03. โครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ(สวนสวรรค์) จ านวน 50,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
(สวนสวรรค์) ชุมชนกลางเมือง หมู่ที่ 11 เช่น ค่าปูายประชาสัมพันธ์
โครงการ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่าย
อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องตามโครงการ ฯ 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ
น ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที่ 13)  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง(ฉบับที่2)พ.ศ.2560 
4) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560  
ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/ว0263 
 ลงวันที่ 16 มกราคม 2561 
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/
ว 627 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 
7)หนังสือจังหวัดอุบลราชธานี ด่วนที่สุด ที ่อบ 0023.3/ว3731 ลง
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วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 
8)หนังสือจังหวัดอุบลราชธานี ด่วนที่สุด ที ่อบ 0023.3/ว3731 ลง
วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 1  
หน้า 287  ล าดับที่ 1 

   
ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท 

   
วัสดุการเกษตร จ านวน 120,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุการเกษตรต่าง ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ในกิจการ ของกอง
ช่าง และดูแลบ ารุงรักษาสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ สวนสาธารณะ
ศาลหลักเมือง สวนสาธารณสนามเด็กเล่น หนึ่งถนนหนึ่งท้องถิ่น ซึ่งโดยสภาพ
ไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งาน  ไม่ยืนนาน เมื่อใช้แล้วย่อม
สิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพเดิม  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น เช่น สารเคมีปูองกันและก าจัดศัตรูพืชและสัตว์ พันธุ์
พืช เมล็ดพันธุ์พืช ปุย พันธุ์สัตว์ปีกและพันธุ์สัตว์น้ า อาหารสัตว์ น้ าเชื้อพันธุ์
สัตว์ วัสดุเพาะช า อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช เช่น ใบมีด เชือก ผ้าใบหรือผ้า
พลาสติก หน้ากากปูองกันแก๊สพิษ สปริงเกลอร์ (Sprinkler) จอบหมุน จาน
พรวน ผานไถกระทะ เครื่องหยอดหรือหว่านเมล็ดพันธุ์ เครื่องท าความสะอาด
เมล็ดพันธุ์ เครื่องกระเทาะเมล็ดพืช คราดถ่ีพรวนดินระหว่าง
แถว กากน้ าตาล ฯลฯ รวมถึง ค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษ ีค่าติดตั้ง เป็นต้น  
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ
น ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0444 
 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียด
ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 2,389,200 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 2,289,200 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 1,939,200 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
01. กิจกรรม : ค่าเช่าที่ก าจัดขยะ จ านวน 288,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าที่ก าจัดขยะเดือนละ 24,000 บาท จ านวน 12 เดือน  
เป็นเงิน 288,000 บาท 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ
น ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที่ 13)  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
ของบ้านเมือง(ฉบับที่2)พ.ศ.2560 
4) ) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก  
ที ่มท 0891.4/ว 407 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่4 หน้า400 

      

    
02. กิจกรรม : ค่าจ้างเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จ านวน 1,400,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ กรณีจ้างบุคคลธรรมดาช่วยเหลือการ
ปฏิบัติงานเฉพาะกิจเฉพาะครั้งคราวที่มีความจ าเป็นในการส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ปกติของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยไม่ถือเป็น
ลูกจ้าง ซึ่งจ่ายเป็น ค่าจ้างเหมาบริการในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นกิจการในอ านาจ
หน้าที่ เช่น ค่าจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอย หรือสิ่งปฏิกูล ค่าจ้างเหมาลอก
คลองระบายน้ า และค่าจ้างเหมางานอ่ืน ๆ ที่เข้าลักษณะงานจ้างเหมา
บริการ ฯลฯ  
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ
น ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที่ 13)  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
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3) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง(ฉบับที่2)พ.ศ.2560 
4) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560  
ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/ว0263  
ลงวันที่ 16 มกราคม 2561 
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/
ว 627 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 
7)เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ 0313.4/ว 1452  
ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541 
8) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0891.4/
ว 407 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 4  
หน้า 400 ล าดับที่ 10 

        

 
      

    
03. กิจกรรม : การประกันภัยรถราชการ จ านวน 6,500 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประกันภัยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ราชการ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้แก่   
- รถจักรยานยนต์ ขลฉ 569 
- รถขยะเขียว 82-4457  
- รถขยะเขียว 82-2537  
- รถขยะเหลือง 82-4183   
ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว2633  
ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2552 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการ 
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการประกันภัยรถราชการ 
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

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

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ การบริหารจัดการขยะในครัวเรือน เป็น
ค่าใช้จ่ายในการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการมูลฝอยโดยใช้
หลัก 3R เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ
สาธิต ค่าจัดหาจุดรองรับขยะอันตราย ค่าวัสดุอุปกรณ์ด าเนินงาน ค่าปูาย
ประชาสัมพันธ์โครงการ รวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องตามโครงการ ฯ 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ
น ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้ 
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)   
ยุทธศาสตร์ที่ 4 หน้า 390 ล าดับที่ 1 

      

    
02. โครงการ/กิจกรรม : ก าจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ าห้วยซัน จ านวน 50,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก าจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ าห้วยซัน  
เช่น ค่าปูายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ฯลฯ  
รวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องตามโครงการฯ  
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ
น ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที่ 13)  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง(ฉบับที่2)พ.ศ.2560 
4) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560  
ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/ว0263  
ลงวันที่ 16 มกราคม 2561 
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6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/
ว 627 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 
8) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0891.4/
ว 407 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  ยุทธศาสตร์ที่ 4  
หน้า 391 ล าดับที่ 1 

        

 
      

    
03. โครงการ/กิจกรรม : ก าจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ าห้วยโลก จ านวน 50,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก าจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ าห้วยโลก  
เช่น ค่าปูายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่าย
อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องตามโครงการฯ   
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ
น ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที่ 13)  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง(ฉบับที่2)พ.ศ.2560 
4) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560  
ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/ว0263 
 ลงวันที่ 16 มกราคม 2561 
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/
ว 627 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 
8) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0891.4/
ว 407 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  ยุทธศาสตร์ที่ 4  
หน้า 392 ล าดับที่ 2 
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ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 94,700 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ทรัพย์สินต่าง ๆ  
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพ่ือ
ซ่อมแซม  และบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ได้แก่  
- รถจักรยานยนต์ ขลฉ 569 
- รถขยะเขียว 82-4457  
- รถขยะเขียว 82-2537  
- รถขยะเหลือง 82-4183   
ฯลฯ 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ
น ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของ 
ที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย 
ตามงบประมาณ 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536  
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ 
ค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0444  
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียด
ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 350,000 บาท 

   
วัสดุไฟฟูาและวิทยุ จ านวน 10,000 บาท 

   
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 20,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ใน
กิจการ งานก าจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ซึ่งโดยสภาพไม่คงทนถาวร
หรือตามปกติ มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมด
ไป แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก  ยางใน  สายไมล์  เพลา  ตลับลูกปืน   
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น้ ามันเบรก  หัวเทียน  ไขควง  นอตและสกรู  กระจกมองหน้ารถยนต์ หม้อน้ า
รถยนต์  กันชน  เบาะ  ฟิล์มกรองแสง  เข็มขัดนิรภัย   
แม่แรง  กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัช   
กระจกโค้งมนล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน  กรวย
จราจร ฯลฯ หรือที่จ าเป็นต้องใช้ส าหรับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ที่ใช้ใน
ส่วนราชการ ได้แก่  
- รถจักรยานยนต์ ขลฉ 569 
- รถขยะเขียว 82-4457  
- รถขยะเขียว 82-2537  
- รถขยะเหลือง 82-4183   
ฯลฯ 
- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ
น ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของ 
ที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย 
ตามงบประมาณ 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536  
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ 
ค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0444  
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียด
ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 250,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ ามันดีเซล  
น้ ามันก๊าด น้ ามันเบนซิน น้ ามันเตา น้ ามันเครื่อง น้ ามันจาระบี ฯลฯ  
เป็นต้น หรือที่จ าเป็นต้องใช้ในกิจการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
การก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หรือที่จ าเป็นต้องใช้ส าหรับรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ราชการ ได้แก่  
- รถจักรยานยนต์ ขลฉ 569 
- รถขยะเขียว 82-4457  
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- รถขยะเขียว 82-2537  
- รถขยะเหลือง 82-4183   
ฯลฯ 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ
น ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของ 
ที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย 
ตามงบประมาณ 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536  
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ 
ค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0444  
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียด
ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   
วัสดุเครื่องแต่งกาย จ านวน 50,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายต่าง ๆ ที่จ าเป็น 
ในการปฏิบัติหน้าที่ก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จ าเป็นต้องใช้ในกิจการของ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ซึ่งโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติ มี
อายุการใช้งานไม่ยืนนาน เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง  
หมดไป แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพเดิม  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา 
อันสั้น เช่น ถุงมือ รองเท้า  ผ้าปิดจมูก เสื้อแขนยาว กางเกง ผ้า หมวก  
ผ้าผูกคอ เสื้อสะท้อนแสง ฯลฯ 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ
น ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของ 
ที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย 
ตามงบประมาณ 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536 
 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
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พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ 
ค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0444  
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียด
ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   
วัสดุอื่น จ านวน 20,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุอื่นๆที่ไม่เข้าลักษณะวัสดุ 
ตามประเภทรายจ่าย เช่น  
- ถังขยะ ตามโครงการ/รายการ : จัดซื้อถังขยะ  
- มิเตอร์น้ า-ไฟ  
- หัวเชื่อมแก๊ส 
- หัววาลว์เปิดปิดแก๊ส 
ฯลฯ  
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ
น ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของ 
ที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0444 ลง
วันที่ 24 มกราคม 2561 เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดค า
ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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งบลงทุน รวม 100,000 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 100,000 บาท 

   
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์       

    
01. รายการ : ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์และทรัพย์สิน จ านวน 100,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ทรัพย์สินต่าง ๆ  
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพ่ือ
ซ่อมแซม  และบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ได้แก่  
- รถจักรยานยนต์ ขลฉ 569 
- รถขยะเขียว 82-4457  
- รถขยะเขียว 82-2537  
- รถขยะเหลือง 82-4183   
ฯลฯ 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ
น ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที่ 13)  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523  
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอย ค่า
วัสดุและค่าสาธารณูปโภค 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 120,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 110,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

    
01.โครงการ/กิจกรรม :ฝึกอาชีพให้กับประชาชน  หลักสูตร “การท าขนม” จ านวน 40,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอาชีพให้กับประชาชนหลักสูตร “การ
ท าขนม” (ขนมสอดไส้ ขนมต้ม สังขยา วุ้นกะทิสด สาคูไส้
หมู) เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าปูายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่า
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ด าเนินงาน รวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องตาม
โครงการ ฯ 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ
น ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้ 
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)   
ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้า 306  ล าดับที่ 3 

      

    
02. โครงการ/กิจกรรม : ฝึกอาชีพให้กับประชาชน หลักสูตร “เลี้ยงกบ” จ านวน 20,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอาชีพให้กับประชาชนหลักสูตร “เลี้ยง
กบ” เช่น ค่าปูายประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากร   
ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ด าเนินงาน รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องตามโครงการฯ ฯลฯ เพ่ือการปูองกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด  
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ
น ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้ 
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)   
ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้า 304  ล าดับที่ 1 

    
03.โครงการ/กิจกรรม :ฝึกอาชีพให้กับประชาชน หลักสูตร “เพาะเห็ด” จ านวน 30,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอาชีพให้กับประชาชนหลักสูตร “เพาะ
เห็ด”  เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าปูายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่า
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ด าเนินงาน รวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องตาม
โครงการ ฯ 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ
น ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้ 
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)   
ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้า 305  ล าดับที่ 2 

      

    
04.โครงการ/กิจกรรม :ฝึกอาชีพให้กับประชาชน หลักสูตร “การท าบรรจุภัณฑ์” จ านวน 20,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอาชีพให้กับประชาชนหลักสูตร “การ
ท าบรรจุภัณฑ์” เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าปูายประชาสัมพันธ์
โครงการ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ด าเนินงาน รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องตามโครงการ ฯ 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ
น ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้ 
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)   
ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้า 307  ล าดับที่ 4 
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งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

    
01.โครงการ/กิจกรรม : ขอรับเงินอุดหนุนเพ่ือการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์อ านวยการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดอุบลราชธานี ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพ่ือการปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐาน
อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ ดังนี้  
1)พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที่ 13)  พ.ศ. 2552  
2)พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้า 440 ล าดับที่ 13 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 380,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 380,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

    
01. โครงการ/กิจกรรม:จัดการแข่งขันกีฬาไทยสี่เผ่าชาวคุ้มเทศบาลต้านยาเสพติด จ านวน 150,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาไทยสี่เผ่าชาวคุ้ม 
เทศบาลต้านยาเสพติด ได้แก่ ค่าชุดกีฬา ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าใช้จ่ายอื่น ได้แก่ ค่า
เช่าหรือค่าเตรียมสนามแข่งขัน ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจ า
สนาม ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันกีฬา ค่าตอบแทนกรรมการ
ตัดสิน ค่าจัดท าปูายชื่อหรือทีมผู้เข้าร่วมแข่งขันและหรือค่าจัดท าเกียรติบัตร
หรือประกาศเกียรติคุณ  ค่าโล่หรือถ้วยรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการแข่งขัน เพ่ือ
เป็นการประกาศเกียรติคุณ เงินหรือของรางวัลเพื่อมอบให้ผู้ชนะการ
แข่งขัน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  เช่น การจัดพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันกีฬา ริ้วขบวน กีฬา
สาธิต ค่าเวชภัณฑ์และอุปกรณ์เวชภัณฑ์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ได้แก่ ค่า
สถานที่จัดงาน เช่น ค่าเช่าหรือค่าบ ารุง ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่
จ าเป็นในการจัดงาน รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อถอน เช่น เครื่อง
โปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง เต็นท ์เวท ี ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาความ
ปลอดภัย เช่น ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยหรืออ่ืนๆ ค่าจ้างเหมาท าความ
สะอาด ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่ ค่าสาธารณูปโภค
ต่างๆ เช่น กระแสไฟฟูา  
น้ าประปา โทรทัศน์ รวมถึง ค่าติดตั้ง ค่าเช่าอุปกรณ์ และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  
ค่าเช่าหรือค่าบริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาที่จัดงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์  
รวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องตามโครงการฯ ฯลฯ 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ
น ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
1)พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที่ 13)  พ.ศ. 2552 
2)พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 376 ล าดับที่ 11 

    
02. โครงการ/กิจกรรม : จัดการแข่งขันกีฬาภูจองคัพต้านยาเสพติด จ านวน 150,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาภูจองคัพ 
ต้านยาเสพติด ได้แก่ ค่าชุดกีฬา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าใช้จ่ายอื่น ได้แก่ ค่าเช่าหรือค่าเตรียม
สนามแข่งขัน ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจ าสนาม ค่าตอบแทน
เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันกีฬา ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าจัดท าปูายชื่อ
หรือทีมผู้เข้าร่วมแข่งขันและหรือค่าจัดท าเกียรติบัตรหรือประกาศเกียรติ
คุณ  ค่าโล่หรือถ้วยรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการแข่งขัน เพ่ือเป็นการประกาศ
เกียรติคุณ เงินหรือของรางวัลเพ่ือมอบให้ผู้ชนะการแข่งขัน ค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ  เช่น การจัดพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันกีฬา  
ริ้วขบวน กีฬาสาธิต ค่าเวชภัณฑ์และอุปกรณ์เวชภัณฑ์   ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
สถานที่ ได้แก่ ค่าสถานที่จัดงาน เช่น ค่าเช่าหรือค่าบ ารุง ค่าเช่าหรือค่าบริการ
วัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการจัดงาน รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อถอน เช่น เครื่อง
โปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง เต็นท ์เวท ี ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาความ
ปลอดภัย เช่น ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยหรืออ่ืนๆ ค่าจ้างเหมาท าความ
สะอาด ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่  
ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น กระแสไฟฟูา น้ าประปา โทรทัศน์ รวมถึงค่า
ติดต้ัง ค่าเช่าอุปกรณ์ และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ค่าเช่าหรือค่าบริการรถสุขา ตลอด
ระยะเวลาที่จัดงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
 ที่เก่ียวข้องตามโครงการฯ ฯลฯ 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจ 
ในการน ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
1)พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที่ 13)  พ.ศ. 2552 
2)พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
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-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 375 ล าดับที่ 10 

        

 
      

   
ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท 

   
วัสดุกีฬา จ านวน 80,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬาส าหรับใช้ในกิจการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย เช่น ลูกฟุตบอล ตาข่ายวอลเล่ย์บอล 
ลูกวอลเล่ย์บอล ตะกร้อ ตาข่ายตะกร้อ ฯลฯ 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ
น ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536  
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ 
ค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0444 
 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียด
ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 630,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 630,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 630,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

    
01. โครงการ/กิจกรรม : จัดงานประเพณีวันออกพรรษา จ านวน 30,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีวันออกพรรษา  
เช่น ค่าปูายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ  รวมถึงค่าใช้จ่าย 
อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องตามโครงการฯ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 370 ล าดับที่ 6 

      

    
02. โครงการ/กิจกรรม : จัดงานประเพณีลอยกระทง จ านวน 150,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง เช่น 
ค่าปูายประชาสัมพันธ์ เงินรางวัลประกวดกระทง ค่าจัดท าโล่ส าหรับ 
ผู้ชนะการประกวดกระทง เงินรางวัลประกวดนางงาม ค่าขันน้ า 
พานรอง ค่าสายสะพาย  ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินประกวด 
กระทง ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินนางงาม ค่าจัดสถานที่  
ค่าวัสดุอุปกรณ์ด าเนินงาน ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
ตามโครงการฯ    
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 364 ล าดับที่ 1 

      

    
03. โครงการ/กิจกรรม : จัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ จ านวน 30,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ หรือค่าใช้จ่าย
ในกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องในการการจัดกิจกรรมท าบุญตักบาตรวันขึ้นปี
ใหม่ และกิจกรรมอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องเช่น ค่าปูายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์
ด าเนินงาน ค่าอาหาร  
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ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องตามโครงการฯ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 371 ล าดับที่ 7 

    
04. โครงการ/กิจกรรม : จัดงานประเพณีสงกรานต์ จ านวน 150,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ เช่น 
ค่าปูายประชาสัมพันธ์ เงินรางวัลประกวดขบวนแห่ ค่าจัดท าโล่ 
ส าหรับผู้ชนะการประกวดขบวนแห่ เงินรางวัลประกวดนางงาม 
สงกรานต์ ค่าขันน้ าพานรอง ค่าสายสะพาย  ค่าตอบแทน 
คณะกรรมการตัดสินประกวดขบวนแห่ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 
ตัดสินนางงามสงกรานต์ ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ด าเนินงาน ฯลฯ 
รวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องตามโครงการฯ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 365 ล าดับที่ 2 

      

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

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ เช่น 
ค่าปูายประชาสัมพันธ์  เงินรางวัลประกวดขบวนแห่เอ้บั้งไฟ ค่าตอบแทน
คณะกรรมการตัดสินประกวดขบวนแห่เอ้บั้งไฟ ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์
ด าเนินงาน ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องตามโครงการฯ   
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 366 ล าดับที่ 3 

      

    
06. โครงการ/กิจกรรม : จัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา จ านวน 70,000 บาท 

        -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา        
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เช่น ค่าปูายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่าย 
อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องตามโครงการฯ   
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์
ที ่3 หน้า 367 ล าดับที่ 4 

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

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดท าต้นเทียนพรรษา เช่น 
ค่าปูายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมารถยนต์ตามโครงการ ฯ ค่าท่ีพัก 
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าวัสดุอุปกรณ์ด าเนินงาน ค่าจ้างเหมาจัดท า 
ต้นเทียน ค่าจ้างเหมาขบวนแห่ ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 
ตามโครงการฯ   
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย 
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม 
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์
ที ่3 หน้า 368 ล าดับที่ 5 

      

    
08. โครงการ/กิจกรรม : ฮีตสิบสอง คองสิบสี่ จ านวน 100,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฮีตสิบสอง คองสิบสี่ เช่น ค่าปูาย
ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ด าเนินงาน ค่าจ้างเหมาขบวนแห่ ฯลฯ รวมถึง
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องตามโครงการฯ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3  
หน้า 380 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน รวม 2,539,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 20,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
01. กิจกรรม :ค่าจ้างด าเนินงานอันเก่ียวเนื่องในงานส ารวจออกแบบและควบคุม
งานก่อสร้าง /ค่าจ้างออกแบบ/ค่าวิศวกรรับรอง 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างออกแบบ/ค่าวิศวกรรับรอง  หรือค่าใช้จ่ายในการ 
จ้างด าเนินงานอันเกี่ยวกับงานก่อสร้าง หรือ ค่าจ้างออกแบบ/ค่าวิศวกร
รับรอง ในงานส ารวจออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง กรณีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีความจ าเป็นต้องจ้างเอกชนด าเนินงานโครงการหรือการ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และไม่มีพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างหรือพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปฏิบัติงานซึ่งเป็นงานหรือโครงการใหม่ หรือมีต าแหน่งพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ลูกจ้างหรือพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีปฏิบัติงาน
นั้น แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่ก าหนด เนื่องจากปริมาณ
งานมาก หรือมีต าแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างหรือพนักงานจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานนั้น ต่อมาต าแหน่งว่างลงหรือถูกยุบ
เลิกต าแหน่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจด าเนินการจ้างเอกชนที่เป็นนิติ
บุคคลหรือบุคคลธรรมดาด าเนินงานส ารวจออกแบบและควบคุมการ
ก่อสร้าง และออกแบบ และมีวิศวกรรับรอง  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ หนังสือการ ดังนี้  
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 16 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่3)พ.ศ.2543 
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120  
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์
ที ่1 หน้า 295 ล าดับที่ 9 
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งบลงทุน รวม 2,519,000 บาท 

   
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,519,000 บาท 

   
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค       

    
01.  ก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางวิสูตรโยธาภิบาล ชุมชน 
หลักเมือง  หมู่ที่ 8 

จ านวน 498,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางวิสูตรโยธาภิ
บาล ชุมชนหลักเมือง  หมู่ที่ 8  จากถนนวิสูตรโยธาภิบาล 14 – กม.
ที ่0+215 หมู่ที ่8 ขนาดผิวจราจรกว้างข้าง
ละ 2.00 เมตร ระยะทาง 215 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 860 ตารางเมตร ดินถมไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร (ตามแบบ
มาตรฐาน ท1-01) 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 
14)พ.ศ.2562 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ที่เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่4  ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 43 - 44 ล าดับที่ 1 

      

    
02.  ก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนวิเศษโกสินทร์ หมู่ที่ 10 จ านวน 763,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนวิเศษโกสินทร์ หมู่
ที ่10 จากถนนทางหลวงหมายเลข2248 – ถนนวิสูตรโยธาภิบาล1(ฝั่งด้านวัด
ศรีพรหม) หมู่ที่ 10 ขนาดผิวจราจร
กว้าง 2.00 เมตร ระยะทาง 659 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 1,318 ตารางเมตร ดินถมไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร (ตามแบบ
มาตรฐาน ท1-01) 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 
14)พ.ศ.2562 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 
1 หน้า 139 ล าดับที่ 9 

      

    
03.  ก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกลางเมือง หมู่ที่ 11 จ านวน 498,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกลางเมือง หมู่
ที ่11 จากโรงน้ าดื่มปฺอปซ่า –  กม.ที ่0+215 ชุมชนกลางเมือง หมู่ที ่11 ผิว
จราจรกว้างข้างละ 2.00 เมตร ระยะทาง 215 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 860 ตารางเมตร ดินถมไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร (ตามแบบ
มาตรฐาน ท1-01) 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 
14)พ.ศ.2562 
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-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ที่เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่4  ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 7 ล าดับที่ 1 

    
04.  ก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมปรับปรุงผิวจราจรเดิม ถนน
นิเวศน์ ชุมชนห้วยซันเหนือ  หมู่ที่ 13 

จ านวน 710,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมปรับปรุงผิว
จราจรเดิม ถนนนิเวศน์ จากสะพาน คสล. – ถนนวิเชียร  
ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 169.00 เมตร ช่วงที่ 2 ผิว
จราจรกว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 45.0 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 1,036.00 ตารางเมตร ดินถมไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร (ตามแบบ
มาตรฐาน ท1-01) 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 
14)พ.ศ.2562 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ที่เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที2่  ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 8 ล าดับที่ 4 

      

    
05. เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้(ค่าK) จ านวน 50,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้(ค่า K) 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที ่ก(กวจ) 0405.2/ 
ว110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการ 
ก าหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้(ค่าK)ไว้ในสัญญา 
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แผนงานงบกลาง 

 
งบกลาง รวม 12,059,417 บาท 

  
งบกลาง รวม 12,059,417 บาท 

   
งบกลาง รวม 12,059,417 บาท 

   
ค่าช าระหนี้เงินต้น จ านวน 620,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าช าระหนี้เงินต้น โครงการก่อสร้างอาคารส านักงานเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย ตามสัญญากู้เงิน เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล สัญญา
เลขที่ 857/15/2554 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน  2553 จ านวนวงเงินกู้
ทั้งสิ้น 9,519,524  บาท ช าระงวดที่ 8 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี  ก าหนด
ส่งใช้คืนภายใน 15 ปี   

      

   
ค่าช าระดอกเบี้ย จ านวน 195,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าช าระดอกเบี้ย โครงการก่อสร้างอาคารส านักงานเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย ตามสัญญากู้เงิน เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล สัญญา
เลขที่ 857/15/2554 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน  2553 จ านวนวงเงินกู้
ทั้งสิ้น 9,519,524  บาท ช าระงวดที่ 8  อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อ
ป ี ก าหนดส่งใช้คืนภายใน 15 ปี 

      

   
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ านวน 363,120 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละห้าของ
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง โดยจ่ายเป็นค่าสมทบ เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคมของพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลนาจะหลวย ที่เทศบาลจะต้อง
จ่ายให้แก่พนักงานจ้าง  เป็นเงิน 340,560 บาท  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าสมทบ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตามท่ีกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดสรรให้พนักงานจ้าง(ผู้ดูแลเด็ก)ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์  เป็นเงิน 22,560 บาท  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าสมทบ เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ ที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบ
ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย  โดยค านวณจากค่าตอบแทนที่ต้องจ่ายเพ่ิมเป็น
ส่วนต่างจากเงินอุดหนุนทั่วไปที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจัดสรร
ให ้ ในกรณีพนักงานจ้างตามภารกิจ ได้รับการเลื่อนค่าตอบแทนตามมาตรฐาน
ทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้นสังกัด  ตั้งงบประมาณจากเงินรายได้ขององค์กรปกครองส่วน
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ท้องถิ่นสมทบเพ่ิมในส่วนที่สูงกว่างบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือ 
สั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ ดังนี้ 
1)พระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ.2533  
2)ตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.5/
ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557  
3)หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว81 ลง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2557   
4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0893 .4/ว276  
ลงวันที่ 21 มกราคม 2554 

   
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จ านวน 13,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินทดแทนรายปีในอัตราร้อยละ 0.20 ของค่าจ้างโดยประมาณ
ทั้งปี เพื่อให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้าง ที่ประสบอันตราย เจ็บปุวย ตาย หรือสูญ
หาย อันเนื่องมาจากการท างานให้นายจ้าง 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน(ฉบับที่2)พ.ศ.2561 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 
0808.2/ว4172 ลงวันที่ 24 ธนัวาคม 2561 

      

   
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จ านวน 7,348,800 บาท 

      

  -เพ่ือด าเนินการในการรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุที่มี
อายุ 60 ปี บริบูรณ์ข้ึนไปที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 และได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
ไว้ ตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ โดยจ่ายอัตราเบี้ยยัง
ชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดส าหรับผู้สูงอายุ โดยผู้สูงอายุ 60-69 ปี   
จะได้รับ 600 บาทต่อเดือน จ านวน 503 คน, ผู้สูงอายุ 70-79 ปี   
จะได้รับ 700 บาทต่อเดือน  จ านวน 306 คน  ,ผู้สูงอายุ 80-89 ปี   
จะได้รับ 800 บาทต่อเดือน จ านวน 108 คน  ,ผู้สูงอายุ 90 ปีขึ้นไป   
จะได้รับ 1,000 บาทต่อเดือน จ านวน 10 คน  และผู้ลงทะเบียนรายใหม่  
จะได้รับ 600 บาทต่อเดือน จ านวน 56  คน ทั้งนี้ เทศบาลต าบลนาจะ
หลวย จึงตั้งงบประมาณตามบัญชีรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุของเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย โดยจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ให้แก่ผู้สูงอายุที่มีภูมิล าเนาในเขต
พ้ืนที่เทศบาลต าบลนาจะหลวย ในอัตราเบี้ยยังชีพ ที่ควรได้รับตามสิทธิของ 
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แต่ละช่วงอายุ ตามฐานข้อมูลจ านวนผู้สูงอายุตามประกาศบัญชี  ผู้มีสิทธิรับ
เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จ านวน 927 คน ให้
ได้รับเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคนละ 12 เดือน เป็น
เงิน 7,514,400 บาท  
-เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็น 
ฐานอ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือ 
การยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548    
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน 
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 118  
ลงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2556 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 2076 ลง
วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนส าหรับ
โครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการ
สนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการ
สร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.
2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 381 ล าดับที่ 1 

   
เบี้ยยังชีพคนพิการ จ านวน 2,361,600 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ให้แก่ผู้พิการที่มีภูมิล าเนาในเขตพ้ืนที่เทศบาล
ต าบลนาจะหลวย ตามโครงการสวัสดิการคนพิการ และตามบัญชีรายชื่อผู้มี
สิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลต าบลนาจะหลวย ในอัตราเบี้ยความ
พิการที่ควรได้รับตามสิทธิ จ านวน 186 คน จึงตั้งไว้เพ่ือจ่ายเงินเบี้ยความ
พิการ คนละ 800 บาท ต่อเดือน จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 1,785,600 บาท  
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- เพ่ือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ให้แก่ผู้พิการที่มีภูมิล าเนาในเขตพ้ืนที่เทศบาล
ต าบลนาจะหลวย ตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย ที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชีรายชื่อระหว่างปีงบประมาณ โดยคาด
ว่าจะมีผู้มาลงทะเบียนภายในปีงบประมาณ 2564เป็นการประมาณการไว้ตาม
สมควรระหว่างปีงบประมาณ จ านวน 60 คน จึงประมาณการตั้งไว้ให้ได้รับ 
เงินเบี้ยความพิการ เป็นเงิน 576,000 บาท รวมจ านวน 247 คน ให้ได้รับเป็น
เงินสงเคราะห์เบี้ยความพิการ คนละ 12 เดือน เป็นเงิน 2,361,600 บาท 
-เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจใน
การน ามาตั้งงบประมาณ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือ 
การยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน 
เบี้ยยังชีพความพิการ ให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2553 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 118  
ลงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2556 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ 
ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0891.3/ว 3609  
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการจ่ายเบี้ยความพิการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการให้คน
พิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2553(ฉบับที่2)พ.ศ.2559   
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 2076 ลง
วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนส าหรับ
โครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการ
สนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการ
สร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.
2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 382 ล าดับที่ 2 
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เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ จ านวน 156,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ให้แก่ผู้ปุวยเอดส์ที่แพทย์รับรองและท าการวินิจฉัย
แล้วรวมทั้งต้องเป็นบุคคลที่มีภูมิล าเนาในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลนาจะหลวยมี
รายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ หรือถูกทอดทิ้ง หรือขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู
หรือไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ ตามโครงการสวัสดิการผู้ปุวย
เอดส์ จึงตั้งไว้ให้ได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ปุวยโรค
เอดส์ จ านวน 20 คน คนละ 500 บาท จ านวน 12 เดือน เป็น
เงิน 126,000 บาท  
-เพ่ือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ให้แก่ผู้ปุวยเอดส์ที่มีภูมิล าเนาในเขตพ้ืนที่เทศบาล
ต าบลนาจะหลวย ตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ผู้ปุวยเอดส์ของ
เทศบาลต าบลนาจะหลวย ที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชีรายชื่อระหว่าง
ปีงบประมาณ โดยเป็นการประมาณการไว้ตามสมควรระหว่าง
ปีงบประมาณ จึงประมาณการตั้งไว้ให้ได้รับเงินสงเคราะห์ผู้ปุวย
เอดส์ จ านวน 12 คน เป็นเงิน 36,000 บาท  
รวมจ านวน 32 คน ให้ได้รับเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ปุวยโรคเอดส์ คน
ละ 12 เดือน เป็นเงิน 156,000 บาท  
-เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจใน
การน ามาตั้งงบประมาณ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อ 
การยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 16 และ ข้อ 17   
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 2076 ลง
วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนส าหรับ
โครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการ
สนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการ
สร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 384 ล าดับที่ 3 
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ส ารองจ่าย จ านวน 68,745 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินส ารองจ่าย ซึ่งจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉิน 
หรือจ าเป็นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของเทศบาลหรือในกรณีไม่ได้ 
ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย โดยเป็นการตั้งไว้
ตามความเหมาะสม และจ าเป็น เพ่ือใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มี 
สาธารณภัยเกิดข้ึน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการเผชิญเหตุสาธารณภัย 
ตลอดปี เช่น อุทกภัย น้ าปุาไหลหลาก แผ่นดินถล่มภัยแล้ง ไฟปุา  
อัคคีภัย ภัยหนาวและภัยพิบัติอ่ืน ฯลฯ  หรือบรรเทาปัญหา 
ความเดือด ร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านั้น เช่น จ่ายเป็น 
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ข้าวสาร อาหารแห้ง ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ,ค่า
วัสดุก่อสร้าง ,ค่าวัสดุส านักงาน ,ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 
หรือการแพทย์ ,ค่าจ้างเหมาบริการ ,เงินช่วยเหลือ หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
จ าเป็นในการสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชน และในการช่วยเหลือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนและจังหวัดที่ประสบสาธารณภัย  ในการสงเคราะห์
ผู้ประสบภัยที่เกิดจากสาธารณภัยต่าง ๆ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือ 
สั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้ 
1)พระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย   ด่วนมาก  ที ่ มท  0313. 4 /ว 667  ลง
วันที่ 12  มีนาคม   2545  เรื่อง  การช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4224   
ลงวันที่ 10  ตุลาคม  2554   เรื่องการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย   
น้ าท่วมฉับพลัน  น้ าปุาไหลหลาก  และน้ าล้นตลิ่ง 
4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0808.2/ว 3215 ลงวนัที่  
6 มิถุนายน 2559  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือ
ช่วยเหลือประชาชน กรณีเกิดสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว 76  ลง
วันที่ 13  มกราคม  2558  เรื่อง  การเตรียมการปูองกันและแก้ไขปัญหาภัย
หนาว  
6)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 0684  
ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติ 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการช่วยเหลือองค์กรปกครอง 
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ส่วนท้องถิ่นอ่ืนและจังหวัดที่ประสบสาธารณภัยตามพระราชบัญญัติปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 
7)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.4/ว 526  
ลงวันที่ 8 มีนาคม 2560 
8)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/
ว 6768 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 

      

  9)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  ที่  มท  0810.4/
ว  1064  ลงวันที่  31 พฤษภาคม 2560  เรื่อง การเตรียมการปูองกัน 
และแก้ไขปัญหาปูองกันอุทกภัย  น้ าท่วมฉับพลัน  น้ าปุาไหลหลาก   
และดินถล่ม ปี 2560 
10)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  ที ่ มท  0810.4/
ว  1073  ลงวันที่ 15 มิถุนายน  2560     
11)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.4/
ว 1520 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2560   
12)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560   
13)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0810.4/ว 608  
ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 เรื่อง การปูองกันและแก้ไขปัญหาไฟปุาและหมอก
ควัน ปี 2561 14)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0810.4/ว 1077 ลงวันที่ 17 เมษายน 2561 

      

   
รายจ่ายตามข้อผูกพัน       

    
01. โครงการ/กิจกรรม : สมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ
พ้ืนที่ในเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย 

จ านวน 180,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล 
ต าบลนาจะหลวย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าบริการสาธารณสุข 
ที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือ 
สั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้ 
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/
ว 2199  ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552  
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 1514  
ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2554  
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3)หนังสือกระทรวง มหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0891.3/ว1263  
ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  ยุทธศาสตร์
ที ่3 หน้า 387 ล าดับที่ 5 

    
02. กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการจัดจราจร จ านวน 50,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดจราจร โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ประเภทค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบกก่อนทั้งจ านวน  
หากมีความจ าเป็น ให้ตั้งจ่ายจากรายได้ประเภทอ่ืนอีกได้  
ตามความเหมาะสมและประหยัด และให้ตั้งค่าใช้จ่ายได้เฉพาะส าหรับกิจการ
เพ่ือจัดหาอุปกรณ์ในสิ่งที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง  
ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการจัดหา/จัดซื้อ/จัดจ้าง รายการ ดังนี้ 
- ค่าทาสีตีเส้นจราจร  
- ค่าแผงกั้นจราจร 
- ค่าจัดท าปูายสัญญาณไฟจราจร หรือ 
  ค่าอุปกรณ์ท่ีใช้ในการควบคุมการจราจร  
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มีลักษณะดังกล่าว ฯลฯ  
          ในการนี้ ให้เทศบาลพิจารณาสิ่งที่ถือว่าไม่เกี่ยวกับการจราจร  
หรือสิ่งที่ประชาชนไม่ได้รับประโยชน์โดยตรง หากจะด าเนินการให้ 
ขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาล โดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัด  
ก่อนตั้งงบประมาณ รายการ ดังนี้ 
- การก่อสร้างอาคารเก็บรถ  
- การจัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง  
- ค่าใช้จ่ายส าหรับการฝึกอบรมเกี่ยวกับจราจร  
- การจัดซื้อรถจักรยานยนต์ หรือ การจัดซื้อรถยนต์  
- การจัดซื้อไซเรนติดรถจักรยานยนต์  
- การก่อสร้างตู้เวรยามของต ารวจ  
- การจัดซื้อไฟหยุดตรวจ  
- การจัดซื้อวัสดุหรือครุภัณฑ์ส านักงาน  
- การจ้างลูกจ้างช่วยปฏิบัติงานของทั้งต ารวจจราจรและขนส่ง 
เป็นต้น ฯลฯ  
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0313.4/ 
ว3203 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2539 เรื่อง การตั้งงบประมาณและ 
เบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการจัดจราจร 
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-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  ยุทธศาสตร์ที่ 6               
หน้า 441 ล าดับที่ 1 

    
03. กิจกรรม : เงินบ ารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จ านวน 54,040 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินบ ารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยในอัตราร้อย
ละ1/6 ของรายรับจริงในปีที่ผ่านมาไม่รวมเงินกู้เงินจ่ายขาด และเงินอุดหนุน
ทุกประเภทรายรับจริง ปี พ.ศ.
2561 จ านวน 32,358,555.69 บาท (32,358,555.69 x 0.00167= 54,038.7
9) 
จึงตั้งไว้เป็นเงิน 54,040 บาท 
-เป็นไปตามหนังสือสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
(ส.ท.ท.) ที ่ส.ท.ท. 562/2555 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2555 

      

   
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จ านวน 649,112 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญให้แก่พนักงานเทศบาล  
ค านวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละสองของรายได้ประจ าปี  
โดยไม่รวมรายรับประเภทพันธบัตร เงินกู ้เงินที่มีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุน  
เทศบาลต าบลนาจะหลวย ได้ตั้งประมาณการรายรับประจ าปี พ.ศ. 2563  
ไว้ทั้งสิ้น จ านวน 58,383,600 บาท หักเงินอุดหนุน 26,000,000 บาท  
เหลือไว้ ค านวณร้อยละสองของ 32,383,600 บาท = 647,672 บาท 
จึงตั้งไว้ เป็นเงิน 647,672 บาท  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2500 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2546   
3) หนังสือส านักงานกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น   
ด่วนมาก ที ่มท 0808.5/ว 29 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม  2560   
เรื่อง ซักซ้อมการส่งเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
ส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
4) หนังสือส านักงานกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น   
ด่วนมาก ที ่มท 0808.5/ว 30 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม  2560 
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เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
 

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 
 
 

 
แผนงาน 

 แผนงานงบกลาง 
แผนงาน

อุตสาหกรรม
และการโยธา 

แผนงานการ
ศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน 

แผนงานเคหะ
และชุมชน 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 

แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

รวม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบกลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบกลาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ค่าช าระดอกเบี้ย 195,000                   195,000 

รายจ่ายตามข้อผูกพัน                       

01. โครงการ/กิจกรรม : สมทบระบบหลักประกนัสุขภาพในระดับท้องถ่ินหรือพื้นที่
ในเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย 

180,000                   180,000 

02. กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการจัดจราจร 50,000                   50,000 

03. กิจกรรม : เงินบ ารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 54,040                   54,040 

เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ 156,000                   156,000 

ค่าช าระหนี้เงินต้น 620,000                   620,000 

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 363,120                   363,120 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 7,348,800                   7,348,800 

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 13,000                   13,000 

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน (กบท.) 649,112                   649,112 

ส ารองจ่าย 68,745                   68,745 

เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,361,600                   2,361,600 
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 

 

 
แผนงาน 

 
 

แผนงานงบกลาง 
แผนงาน

อุตสาหกรรม
และการโยธา 

แผนงานการ
ศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน 

แผนงานเคหะ
และชุมชน 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 

แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

รวม 

              

งบบุคลากร 

เงินเดือน 
(ฝ่าย
การเมือง) 

เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก                   180,000 180,000 

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                   1,555,200 1,555,200 

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล 

                  207,360 207,360 

เงินเดือนนายก/รองนายก                   725,760 725,760 

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก                   180,000 180,000 

เงินเดือน 
(ฝ่ายประจ า) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง         1,453,440 249,600 1,823,760 1,369,080 484,440 1,916,880 7,297,200 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน         67,200   67,200     84,000 218,400 

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง         103,080   173,340 77,460 8,340 129,780 492,000 

เงินเดือนพนักงาน         462,000 572,400 974,560 3,601,440 772,440 4,941,120 11,323,960 

เงินวิทยฐานะ               168,000     168,000 

ค่าจ้างลูกจ้างประจ า         218,280         1,015,920 1,234,200 

เงินประจ าต าแหน่ง         67,200   67,200 42,000   228,000 404,400 
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 

 

 
แผนงาน 

 
 

แผนงานงบกลาง 
แผนงาน

อุตสาหกรรม
และการโยธา 

แผนงานการ
ศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน 

แผนงานเคหะ
และชุมชน 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 

แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

รวม 

              

 
งบด าเนินงาน 

 
ค่าตอบแทน 

 
 
 

 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร         25,000   25,000 44,000   132,000 226,000 

ค่าเบี้ยประชุม                   15,000 15,000 

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน             120,000 10,000   95,000 225,000 

ค่าเช่าบ้าน             120,000 72,000   264,000 456,000 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ         5,000   20,000 5,000   10,000 40,000 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                       

01. กิจกรรม : การประกันภัยรถราชการ         30,000     1,000     31,000 

01. กิจกรรม : ค่าเช่าที่ก าจัดขยะ         288,000           288,000 

01. กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการโฆษณาและเผยแพร่โครงการหรือกิจกรรมของ
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 

                  80,000 80,000 

01. กิจกรรม :ค่าจ้างด าเนินงานอันเกี่ยวเนื่องในงานส ารวจออกแบบและควบคุมงาน
ก่อสร้าง /ค่าจ้างออกแบบ/ค่าวิศวกรรับรอง 

  20,000                 20,000 

01. โครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงระบบบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์                   20,000 20,000 

01. โครงการ/กิจกรรม : ส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 

            9,000       9,000 

02. กิจกรรม : ค่าจ้างเหมาบริการ         40,000           40,000 

02. กิจกรรม : ค่าจ้างเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล         1,400,000           1,400,000 

02. กิจกรรม : ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการโฆษณาและเผยแพร่
โครงการหรือกิจกรรมในกิจการของกองคลัง 

                  10,000 10,000 

02. กิจกรรม : จัดหาสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อบริการประชาชน                   8,000 8,000 

03.  กิจกรรม : การประกันภัยรถราชการ                   5,500 5,500 

03. กิจกรรม : การประกันภัยรถราชการ         6,500         1,500 8,000 

04. กิจกรรม : การปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตส านักงานเทศบาลต าบลนาจะหลวย                   10,000 10,000 

04. โครงการ/กิจกรรม : การปรับปรุงระบบแผนที่ภาษี                   45,000 45,000 

05. กิจกรรม : จ้างเหมาถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม เย็บเล่ม เย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ                   10,000 10,000 

06. กิจกรรม : จ้างเหมาสูบส้วมหรือตักสิ่งปฏิกูล                   10,000 10,000 
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07. กิจกรรมย่อย : จ้างเหมาบริการ                   150,000 150,000 

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ               5,000   50,000 55,000 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                       

01. กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ             60,000       60,000 

01. โครงการ/กิจกรรม : การบริหารจัดการขยะในครัวเรือน         50,000           50,000 

01. โครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ         40,000     150,000   474,000 664,000 

01. โครงการ/กิจกรรม : จัดการแข่งขันกีฬาไทยสี่เผ่าชาวคุ้มเทศบาลต้านยาเสพติด     150,000               150,000 

01. โครงการ/กิจกรรม : จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ           50,000         50,000 

01. โครงการ/กิจกรรม : จัดงานประเพณีวันออกพรรษา     30,000               30,000 

01. โครงการ/กิจกรรม : ชุมชนเทศบาลร่วมใจปรับภูมิทัศน์เทิดพระเกียรติวันแม่
แห่งชาติ 

        40,000           40,000 

01. โครงการ/กิจกรรม : ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน"                   50,000 50,000 

01. โครงการ/กิจกรรม : ปูองกันโรคไข้เลือดออกและโรคไข้มาลาเรีย             80,000       80,000 

01. โครงการ/กิจกรรม : ปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่  “7 
วันอันตราย” 

                75,000   75,000 

01. โครงการ/กิจกรรม : ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

                135,000   135,000 

01. โครงการ/กิจกรรม : ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลต าบลนาจะหลวย           50,000         50,000 

01. โครงการ/กิจกรรม : ห้องเรียนวัยเก๋า วัยทีน วัยละอ่อน               10,000     10,000 

01.โครงการ/กิจกรรม :ฝึกอาชีพให้กับประชาชน  หลักสูตร “การท าขนม” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      40,000             40,000 
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02. โครงการ/กิจกรรม : To Be Number One               10,000     10,000 

02. โครงการ/กิจกรรม : ก าจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ าห้วยซัน         50,000           50,000 

02. โครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกต้ัง                   500,000 500,000 

02. โครงการ/กิจกรรม : จัดการแข่งขันกีฬาภูจองคัพต้านยาเสพติด     150,000               150,000 

02. โครงการ/กิจกรรม : จัดงานประเพณีลอยกระทง     150,000               150,000 

02. โครงการ/กิจกรรม : จัดงานวันเด็ก               122,000     122,000 

02. โครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย         50,000           50,000 

02. โครงการ/กิจกรรม : ปูองกันโรคระบาดในสัตว์             30,000       30,000 

02. โครงการ/กิจกรรม : ปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
“7 วันอันตราย” 

                75,000   75,000 

02. โครงการ/กิจกรรม : ฝึกอบรม อปพร. เนื่องในวัน อปพร.                 30,000   30,000 

02. โครงการ/กิจกรรม : ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเสียภาษีทุกประเภทให้กับ
ผู้ประกอบการ 

                  20,000 20,000 

02. โครงการ/กิจกรรม : ฝึกอาชีพให้กับประชาชน หลักสูตร “เลี้ยงกบ”       20,000             20,000 

02. โครงการ/กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย กิจกรรม การให้การสงเคราะห์ด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          10,000         10,000 
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03. โครงการ/กิจกรรม : ก าจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ าห้วยโลก         50,000           50,000 

03. โครงการ/กิจกรรม : แข่งขันทักษะวิชาการส าหรับเด็กปฐมวัย               10,000     10,000 

03. โครงการ/กิจกรรม : จัดงานประเพณีวันข้ึนปีใหม่     30,000               30,000 

03. โครงการ/กิจกรรม : จัดงานพระราชพิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที9่ 

                  50,000 50,000 

03. โครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ(สวนสวรรค์)         50,000           50,000 

03. โครงการ/กิจกรรม : ปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ             30,000       30,000 

03. โครงการ/กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีของเทศบาลต าบล    
นาจะหลวย 

                  20,000 20,000 

03.โครงการ/กิจกรรม :ฝึกอาชีพให้กับประชาชน หลักสูตร “เพาะเห็ด” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      30,000             30,000 
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04. โครงการ/กิจกรรม : จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที1่0 

                  70,000 70,000 

04. โครงการ/กิจกรรม : จัดงานประเพณีสงกรานต์     150,000               150,000 

04. โครงการ/กิจกรรม : ฝึกอบรมผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหารสด ร้านอาหาร             10,000       10,000 

04. โครงการ/กิจกรรม : เรียนรู้สู่โลกกว้างของเด็กปฐมวัยและผู้ปกครอง               70,000     70,000 

04.โครงการ/กิจกรรม :ฝึกอาชีพให้กับประชาชน หลักสูตร “การท าบรรจุภัณฑ์”       20,000             20,000 

05. โครงการ/กิจกรรม : จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟประจ าปี     50,000               50,000 

05. โครงการ/กิจกรรม : จัดงานวันเทศบาล                   50,000 50,000 

05. โครงการ/กิจกรรม : สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า             65,000       65,000 

05. โครงการ/กิจกรรม : อบรมปูองกันภัยภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย 

              10,000     10,000 

06. โครงการ/กิจกรรม : ค่าพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 

              30,000     30,000 

06. โครงการ/กิจกรรม : จัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา     70,000               70,000 

06. โครงการ/กิจกรรม : จัดงานวันพ่อแห่งชาติ                   50,000 50,000 

07. โครงการ/กิจกรรม : ค่าอาหารกลางวัน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 

              818,300     818,300 

07. โครงการ/กิจกรรม : จัดงานวันแม่แห่งชาติ                   50,000 50,000 

07. โครงการ/กิจกรรม : จัดท าต้นเทียนพรรษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    50,000               50,000 
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08. โครงการ/กิจกรรม : ค่าจัดการเรียนการสอน(ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 

              283,900     283,900 

08. โครงการ/กิจกรรม : ฝึกอบรม “เรียนรู้ประชาธิปไตยใส่ใจการเลือกต้ัง”                   10,000 10,000 

08. โครงการ/กิจกรรม : ฮีตสิบสอง คองสิบสี่     100,000               100,000 

09. โครงการ/กิจกรรม : ค่าหนังสือเรียน(ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก) ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 

              33,400     33,400 

09. โครงการ/กิจกรรม : จัดกิจกรรมตามโครงการอันเกี่ยวเนื่องในการปกปูอง
สถาบันส าคัญของชาติ โดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์ 

                  20,000 20,000 

10. โครงการ/กิจกรรม : ค่าอุปกรณ์การเรียน(ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 

              33,400     33,400 

10. โครงการ/กิจกรรม : จัดหาพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  2,000 2,000 
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11. โครงการ/กิจกรรม : ค่าเครื่องแบบเรียน(ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 

              50,100     50,100 

11. โครงการ/กิจกรรม : ฝึกอบรม “กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
เสริมสร้างธรรมาภิบาล” 

                  10,000 10,000 

12. โครงการ/กิจกรรม : ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 

              71,810     71,810 

12.โครงการ/กิจกรรม : ฝึกอบรมให้ความรู้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาลและประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับ “พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ.2540” 

                  10,000 10,000 

13.โครงการ/กิจกรรม : ธรรมะพัฒนาจิตใจสานสายใยชุมชน "สร้างวัฒนธรรมสุจริต 
ตามวิถีพุทธ" 

                  30,000 30,000 

14.โครงการ/กิจกรรม : ประกวดค าขวัญ ต่อต้านการทุจริต                   5,000 5,000 

15.โครงการ/กิจกรรม : วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราชและ
วันที่ระลึกถึงมหาจักรีบรมราชวงศ์ 

                  50,000 50,000 

16.โครงการ/กิจกรรม : วันฉัตรมงคล                   50,000 50,000 

17.โครงการ/กิจกรรม : จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าฯพระบรมราชินี 

                  70,000 70,000 

18.โครงการ/กิจกรรม : วันปิยมหาราช                   50,000 50,000 

19.โครงการ/กิจกรรม : วันท้องถ่ินไทย                   28,000 28,000 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        144,700   50,000 15,000 50,000 110,000 369,700 
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ค่าวัสดุ 

วัสดุเครื่องแต่งกาย         50,000       30,000   80,000 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง         70,000     2,000 15,000 30,000 117,000 

วัสดุคอมพิวเตอร์         40,000   20,000 30,000   150,000 240,000 

วัสดุไฟฟูาและวิทยุ         210,000   5,000     20,000 235,000 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น         350,000     5,000 100,000 140,000 595,000 

วัสดุกีฬา     80,000               80,000 

วัสดุเครื่องดับเพลิง                 20,000   20,000 

วัสดุงานบ้านงานครัว         5,000   5,000 20,000   35,000 65,000 

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์             10,000       10,000 

ค่าอาหารเสริม (นม)               1,950,693     1,950,693 

วัสดุการเกษตร         120,000     5,000   20,000 145,000 

วัสดุก่อสร้าง         200,000   10,000     20,000 230,000 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่             10,000     20,000 30,000 

วัสดุส านักงาน         20,000   10,000 20,000   150,000 200,000 

วัสดุอื่น         20,000           20,000 

วัสดุการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              14,000     14,000 
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ค่า
สาธารณูปโภค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                   36,000 36,000 

ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล         5,000   50,000 20,000   100,000 175,000 

ค่าไฟฟูา             5,000 30,000   400,000 435,000 

ค่าบริการไปรษณีย์             5,000 1,500   44,000 50,500 

ค่าบริการโทรศัพท ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  10,000 10,000 



265 
 

เทศบัญญัติเทศบาลต าบลนาจะหลวย เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

 
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 

 

 
แผนงาน 

 
 

แผนงานงบกลาง 
แผนงาน

อุตสาหกรรม
และการโยธา 

แผนงานการ
ศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน 

แผนงานเคหะ
และชุมชน 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 

แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

รวม 

              

งบลงทุน 

ค่าครุภัณฑ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครุภัณฑ์ส านักงาน                       

01.  รายการ  : ค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบสองบาน         11,000           11,000 

01.  รายการ : จัดซื้อเครื่องดูดฝุุน(ส าหรับใช้ในส านักงาน)                   14,000 14,000 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                       

01. รายการ : จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์(ส าหรับใช้ในกิจการงานของกองช่าง)         74,000           74,000 

01. รายการ : จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ (ส าหรับใช้ในกิจการงาน
วิเคราะห์นโยบายและแผน) 

                  24,600 24,600 

01. รายการ : จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์(ส าหรับใช้ในกิจการงาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

            26,300       26,300 

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                       

01.  รายการ : ค่าจัดซื้อตู้เย็น         6,500           6,500 

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                       

01.  รายการ : ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์และทรัพย์สิน         100,000           100,000 

01. รายการ : ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์และทรัพย์สิน         100,000       100,000 100,000 300,000 
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ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ                       

01.  โครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงอาคารสถานที่ทั้งภายในและภายนอก               140,000     140,000 

02.  โครงการ/กิจกรรม : ก่อสร้างอาคารที่พักส าหรับผู้ปกครอง               100,000     100,000 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                       

01.  ก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางวิสูตรโยธาภิบาล ชุมชนหลัก
เมือง  หมู่ที่ 8 

  498,000                 498,000 

01.  โครงการ/กิจกรรม : ก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล3 หมู่
ที่ 11 

        250,000           250,000 

02.  ก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนวิเศษโกสินทร์ หมู่ที่ 10   763,000                 763,000 

02. โครงการ/กิจกรรม : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนห้วยโลก1 หมู่ที่ 7         497,000           497,000 

03.  ก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกลางเมือง หมู่ที่ 11   498,000                 498,000 

03. โครงการ/กิจกรรม : ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพัก ถนน
สุขาภิบาล2 หมู่ที่ 12 

        845,000           845,000 

04.  ก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมปรับปรุงผิวจราจรเดิม ถนน
นิเวศน์ ชุมชนห้วยซันเหนือ  หมู่ที่ 13 

  710,000                 710,000 

05. เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้(ค่าK)   50,000                 50,000 

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                       

01. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมหรือปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง         400,000           400,000 
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 

 

 
แผนงาน 

 
 

แผนงานงบกลาง 
แผนงาน

อุตสาหกรรม
และการโยธา 

แผนงานการ
ศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน 

แผนงานเคหะ
และชุมชน 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 

แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

รวม 

              

งบเงิน
อุดหนุน 

เงินอุดหนุน 

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                       

01.โครงการ/กิจกรรม : ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

                  30,000 30,000 

เงินอุดหนุนเอกชน                       

01. โครงการ/กิจกรรม : เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข ชุมชนห้วยโลก หมู่ที่ 7 

            20,000       20,000 

02. โครงการ/กิจกรรม : เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข ชุมชนหลักเมือง1 หมู่ที่ 8 

            20,000       20,000 

03. โครงการ/กิจกรรม : เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข ชุมชนหลักเมือง2 หมู่ที่ 8 

            20,000       20,000 

04. โครงการ/กิจกรรม : เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข ชุมชนศรีพรหม หมู่ที่ 10 

            20,000       20,000 

05. โครงการ/กิจกรรม : เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข ชุมชนกลางเมือง หมู่ที่ 11 

            20,000       20,000 

06. โครงการ/กิจกรรม : เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข ชุมชนห้วยซันใต้ หมู่ที่ 12 

            20,000       20,000 

07. โครงการ/กิจกรรม : เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข ชุมชนห้วยซันเหนือ หมู่ที่ 13 

            20,000       20,000 

เงินอุดหนุนส่วนราชการ                       

01. โครงการ/กิจกรรม : อาหารกลางวัน โรงเรียนนาจะหลวย (กรป.กลางอุปถัมภ์)
(อุดหนุนโรงเรียนนาจะหลวย (กรป.กลางอุปถัมภ์)) 

              3,404,000     3,404,000 

01.โครงการ/กิจกรรม : ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด       10,000             10,000 

รวม 12,059,417 2,539,000 1,010,000 120,000 8,013,900 932,000 4,021,360 12,855,083 1,895,220 15,202,620 58,648,600 
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ภาคผนวก 
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ประกาศเทศบาลต าบลนาจะหลวย 

เรื่อง  ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
……………………….. 

 
   ด้ วย  เทศบาลต าบลนาจะหลวย  ได้ จั ดท า เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ าย  ประจ าปี                                                              
งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดย สภาเทศบาลต าบลนาจะหลวย มีมติเห็นชอบ ในคราวประชุมสภาเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2563 
และผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้เห็นชอบ  เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2563 ตามหนังสืออ าเภอ         
นาจะหลวย ที่ อบ 0023.20/ว1673 ลงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2563 แล้วนั้น  
 

   อาศัยอ านาจ ตามความใน มาตรา 62,63 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 62 วรรคสาม และข้อ 2 แห่งเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย จึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ เทศบาลต าบลนาจะหลวย ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย เพ่ือให้ประชาชน
สามารถเข้าตรวจดู แผนงาน โครงการ ในเว็บไซต์ www.nachaluay.go.th 
 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่  วันที่ 1 เดือนตุลาคม พุทธศักราช 2563 เป็นต้นไป 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่   30   เดอืนกันยายน  พุทธศักราช 2563 
 
 
 

  สิบต ารวจโท สุทธนา เติมจติร 
                                      (สุทธนา เติมจิตร) 
                                ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ 
                            นายกเทศมนตรีต าบลนาจะหลวย  

 
 
 
 
 

 

http://www.najaluay.co.th/

