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696,893 696,893

72,534 72,534

232,716 232,716

9,310 9,310

8,043,600 8,043,600

2,272,800 2,272,800

126,000 126,000

400,000 400,000

1,086,030 1,086,030

180,000 180,000

50,000 50,000

แผนงานการ

รักษาความสงบ

ภายใน

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงานสังคม

สงเคราะห์

แผนงานเคหะ

และชุมชน

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงานสร้าง

ความเข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงานการ

ศาสนา วัฒนธรรม

 และนันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

รวม
แผนงาน

งบ/รายจ่าย/ประเภท

รายจ่าย
แผนงานงบกลาง

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป

งบกลาง งบกลาง

ค่าช าระหน้ีเงินกู้

ค่าช าระดอกเบ้ีย

เงินสมทบกองทุน

ประกันสังคม
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ

เบ้ียยังชีพความพิการ

เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์

เงินส ารองจ่าย

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ

บ านาญข้าราชการส่วน

ท้องถ่ิน (ก.บ.ท.)

01. โครงการ/กิจกรรม : 

สมทบระบบหลักประกัน

สุขภาพในระดับท้องถ่ินหรือ

พ้ืนท่ีในเขตเทศบาลต าบลนา

จะหลวย

02. กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายใน

การจัดจราจร
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แผนงานการ

รักษาความสงบ

ภายใน

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงานสังคม

สงเคราะห์

แผนงานเคหะ

และชุมชน

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงานสร้าง

ความเข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงานการ

ศาสนา วัฒนธรรม

 และนันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

รวม
แผนงาน

งบ/รายจ่าย/ประเภท

รายจ่าย
แผนงานงบกลาง

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป

54,400 54,400

725,760 725,760

180,000 180,000

180,000 180,000

207,360 207,360

1,555,200 1,555,200

5,791,920 860,040 3,977,880 1,270,560 679,320 549,000 13,458,720

งบกลาง งบกลาง

03. กิจกรรม : เงินบ ารุง

สมาคมสันนิบาตเทศบาล

แห่งประเทศไทย

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่าย

การเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง

นายก/รองนายก

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/

รองนายก

ค่าตอบแทนรายเดือน

เลขานุการ/ท่ีปรึกษา

นายกเทศมนตรี นายก

องค์การบริหารส่วนต าบล

ค่าตอบแทนประธานสภา/

รองประธานสภา/สมาชิก

สภา/เลขานุการสภาองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน

เงินเดือน (ฝ่าย

ประจ า)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ

พนักงานส่วนท้องถ่ิน 330,000
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แผนงานการ

รักษาความสงบ

ภายใน

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงานสังคม

สงเคราะห์

แผนงานเคหะ

และชุมชน

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงานสร้าง

ความเข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงานการ

ศาสนา วัฒนธรรม

 และนันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

รวม
แผนงาน

งบ/รายจ่าย/ประเภท

รายจ่าย
แผนงานงบกลาง

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป

84,000 67,200 67,200 218,400

228,000 50,000 67,200 67,200 412,400

941,200 248,160 1,189,360

1,076,560 915,720 1,024,000 324,000 278,520 3,527,148 7,310,948

60,000 24,000 80,000 36,000 175,560 375,560

230,000 230,000

198,000 198,000

365,000 50,000 10,000 425,000

20,000 5,000 25,000

35,000 10,000 3,000 20,000 5,000 5,000 78,000

432,000 96,000 80,000 168,000 48,000 824,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่าย

ประจ า)

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของ

ข้าราชการ หรือพนักงาน

ส่วนท้องถ่ิน

เงินประจ าต าแหน่ง

ค่าจ้างลูกจ้างประจ า

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 165,000

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน

จ้าง

เงินวิทยฐานะ

เงินอ่ืน ๆ

งบ

ด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ

อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน

ค่าเบ้ียประชุม

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน

นอกเวลาราชการ

ค่าเช่าบ้าน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
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แผนงานการ

รักษาความสงบ

ภายใน

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงานสังคม

สงเคราะห์

แผนงานเคหะ

และชุมชน

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงานสร้าง

ความเข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงานการ

ศาสนา วัฒนธรรม

 และนันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

รวม
แผนงาน

งบ/รายจ่าย/ประเภท

รายจ่าย
แผนงานงบกลาง

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป

165,000 70,000 25,000 25,000 285,000

25,000 25,000

30,000 30,000

80,000 80,000

1,500 1,500

8,000 8,000

งบ

ด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

ข้าราชการ/พนักงาน/

ลูกจ้างประจ า

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

ผู้บริหารท้องถ่ิน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ

01. กิจกรรม : ค่าจ้างเหมา

บริการเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการโฆษณา

และเผยแพร่โครงการหรือ

กิจกรรมในกิจการของกอง

คลัง

01. กิจกรรม : เพ่ิม

ประสิทธิภาพการโฆษณา

และเผยแพร่โครงการหรือ

กิจกรรมของเทศบาลต าบล

นาจะหลวย

02. กิจกรรม : การ

ประกันภัยรถราชการ

02. กิจกรรม : จัดหาส่ือ

ส่ิงพิมพ์เพ่ือบริการประชาชน
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แผนงานการ

รักษาความสงบ

ภายใน

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงานสังคม

สงเคราะห์

แผนงานเคหะ

และชุมชน

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงานสร้าง

ความเข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงานการ

ศาสนา วัฒนธรรม

 และนันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

รวม
แผนงาน

งบ/รายจ่าย/ประเภท

รายจ่าย
แผนงานงบกลาง

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป

5,500 5,500

39,000 39,000

10,000 10,000

125,000 125,000

10,000 10,000

30,000 30,000

190,000 190,000

240,000 10,000 15,000 265,000

งบ

ด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

03.  กิจกรรม : การ

ประกันภัยรถราชการ

03. โครงการ/กิจกรรม : 

การปรับปรุงระบบแผนท่ีภาษี

04. กิจกรรม : การปรับปรุง

ระบบอินเทอร์เน็ตส านักงาน

เทศบาลต าบลนาจะหลวย

04. จ้างเหมาบริการ

05. กิจกรรม : จ้างเหมาถ่าย

เอกสาร เข้าเล่ม เย็บเล่ม 

เย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ

06. กิจกรรม : จ้างเหมาสูบ

ส้วมหรือตักส่ิงปฏิกูล

07. กิจกรรมย่อย : จ้าง

เหมาบริการ

รายจ่ายเก่ียวกับการรับรอง

และพิธีการ

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการ

ปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย

อ่ืน ๆ
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แผนงานการ

รักษาความสงบ

ภายใน

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงานสังคม

สงเคราะห์

แผนงานเคหะ

และชุมชน

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงานสร้าง

ความเข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงานการ

ศาสนา วัฒนธรรม

 และนันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

รวม
แผนงาน

งบ/รายจ่าย/ประเภท

รายจ่าย
แผนงานงบกลาง

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป

10,000 10,000

20,000 20,000

458,000 10,000 70,000 20,000 60,000 618,000

20,000 100,000 5,000 20,000 145,000

50,000 50,000

20,000 20,000

งบ

ด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

01. กิจกรรม : จ้างเหมาถ่าย

เอกสาร เข้าเล่ม เย็บเล่ม 

เย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ

02.โครงการ/กิจกรรม : 

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม

01. โครงการ/กิจกรรม : 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป

ราชการ

02. โครงการ/กิจกรรม : 

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม

03. โครงการ/กิจกรรม : จัด

งานพระราชพิธีวันคล้ายวัน

สวรรคตพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอ

ดุลยเดช รัชกาลท่ี9

03. โครงการ/กิจกรรม : 

เพ่ิมประสิทธิภาพในการ

จัดเก็บภาษีของเทศบาล

ต าบลนาจะหลวย
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แผนงานการ

รักษาความสงบ

ภายใน

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงานสังคม

สงเคราะห์

แผนงานเคหะ

และชุมชน

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงานสร้าง

ความเข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงานการ

ศาสนา วัฒนธรรม

 และนันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

รวม
แผนงาน

งบ/รายจ่าย/ประเภท

รายจ่าย
แผนงานงบกลาง

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป

100,000 100,000

20,000 20,000

80,000 80,000

58,000 58,000

งบ

ด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

04. โครงการ/กิจกรรม : จัด

กิจกรรมเน่ืองในโอกาสวัน

เฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี10

04. โครงการ/กิจกรรม : 

ฝึกอบรมให้ความรู้เก่ียวกับ

การเสียภาษีทุกประเภท

ให้กับผู้ประกอบการ

05. โครงการ/กิจกรรม : /

ฝึกอบรมเพ่ือการาพัฒนา

องค์ความรู้เก่ียวกับการ

ปฏิบัติงานของเทศบาล

ต าบลนาจะหลวย ให้แก่ 

ผู้บริหาร สมาชิกสภา

เทศบาล ข้าราชการและ

พนักงานเทศบาล ในการ

ปฏิบัติงานในระบบบัญชี

คอมพิวเตอร์ของเทศบาล

ต าบลนาจะหลวย (e-LAAS)

05. โครงการ/กิจกรรม : จัด

งานวันเทศบาล
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แผนงานการ

รักษาความสงบ

ภายใน

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงานสังคม

สงเคราะห์

แผนงานเคหะ

และชุมชน

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงานสร้าง

ความเข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงานการ

ศาสนา วัฒนธรรม

 และนันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

รวม
แผนงาน

งบ/รายจ่าย/ประเภท

รายจ่าย
แผนงานงบกลาง

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป

50,000 50,000

70,000 70,000

200,000 200,000

30,000 30,000

2,000 2,000

งบ

ด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

06. โครงการ/กิจกรรม : จัด

งานวันพ่อแห่งชาติ

07. โครงการ/กิจกรรม : จัด

งานวันแม่แห่งชาติ

08. โครงการ/กิจกรรม : จัด

กิจกรรมตามโครงการอัน

เก่ียวเน่ืองในการปกป้อง

สถาบันส าคัญของชาติ 

โดยเฉพาะสถาบัน

พระมหากษัตริย์

08. โครงการ/กิจกรรม : 

ฝึกอบรม “เรียนรู้

ประชาธิปไตยใส่ใจการ

เลือกต้ัง”

09. โครงการ/กิจกรรม : 

จัดหาพวงมาลัย  ช่อดอกไม้ 

กระเช้าดอกไม้
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แผนงานการ

รักษาความสงบ

ภายใน

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงานสังคม

สงเคราะห์

แผนงานเคหะ

และชุมชน

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงานสร้าง

ความเข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงานการ

ศาสนา วัฒนธรรม

 และนันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

รวม
แผนงาน

งบ/รายจ่าย/ประเภท

รายจ่าย
แผนงานงบกลาง

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป

50,000 50,000

30,000 30,000

50,000 50,000

70,000 70,000

50,000 50,000

30,000 30,000

งบ

ด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

10. โครงการ/กิจกรรม : วัน

พระบาทสมเด็จพระพุทธ

ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและ

วันท่ีระลึกถึงมหาจักรีบรม

ราชวงค์

11. โครงการ/กิจกรรม : 

ฝึกอบรม “กฎหมายวิธี

ปฏิบัติราชการทางปกครอง 

เสริมสร้างธรรมาภิบาล”

11. โครงการ/กิจกรรม : วัน

ฉัตรมงคล

12. โครงการ/กิจกรรม : จัด

กิจกรรมเน่ืองในโอกาสวัน

เฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรม

ราชินี

13. โครงการ/กิจกรรม : วัน

ปิยมาหาราช

14. โครงการ/กิจกรรม : วัน

ท้องถ่ินไทย
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แผนงานการ

รักษาความสงบ

ภายใน

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงานสังคม

สงเคราะห์

แผนงานเคหะ

และชุมชน

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงานสร้าง

ความเข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงานการ

ศาสนา วัฒนธรรม

 และนันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

รวม
แผนงาน

งบ/รายจ่าย/ประเภท

รายจ่าย
แผนงานงบกลาง

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป

250,000 250,000

30,000 30,000

40,000 40,000

350,000 350,000

220,000 50,000 150,000 300,000 720,000

20,000 20,000

งบ

ด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

15. โครงการ/กิจกรรม  : 

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม

19.โครงการ/กิจกรรม : 

อบรมคณะกรรมการ

ด าเนินการจัดหาพัสดุ

20.โครงการ/กิจกรรม : 

ธรรมะพัฒนาจิตใจสานสาย

ใจชุมชน(สร้างวัฒนธรรม

สุจิตรตามวิถีพุทธ)

21.โครงการ/กิจกรรม : /

จัดการเลือกต้ังผู้บริหาร 

สมาชิกสภาเทศบาล

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม

01.กิจกรรม : เพ่ิม

ประสิทธิภาพการโฆษณา

และเผยแพร่โครงการหรือ

กิจกรรมของของงานป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย
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แผนงานการ

รักษาความสงบ

ภายใน

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงานสังคม

สงเคราะห์

แผนงานเคหะ

และชุมชน

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงานสร้าง

ความเข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงานการ

ศาสนา วัฒนธรรม

 และนันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

รวม
แผนงาน

งบ/รายจ่าย/ประเภท

รายจ่าย
แผนงานงบกลาง

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป

2,000 2,000

10,000 10,000

25,000 25,000

60,000 60,000

60,000 60,000

30,000 30,000

30,000 30,000

งบ

ด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

02. กิจกรรม : การ

ประกันภัยรถยนต์ราชการ

01.  โครงการ/กิจกรรม : 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป

ราชการ

02.  โครงการ/กิจกรรม : 

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม

03.  โครงการ : ป้องกันและ

ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง

เทศกาลปีใหม่ "7 วัน

อันตราย"
04.  โครงการ/กิจกรรม : 

ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง

ถนนในช่วงเทศบาล

สงกรานต์  " 7 วันอันตราย"
04.  โครงการ/กิจกรรม : 

ฝึกอบรม อปพร. เน่ืองในวัน

 อปพร.

05. โครงการ/กิจกรรม : /

ฝึกอบรมการป้องกันและ

ระงับอัคคีภัยในชุมชนและ

สถานศึกษา



352

แผนงานการ

รักษาความสงบ

ภายใน

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงานสังคม

สงเคราะห์

แผนงานเคหะ

และชุมชน

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงานสร้าง

ความเข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงานการ

ศาสนา วัฒนธรรม

 และนันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

รวม
แผนงาน

งบ/รายจ่าย/ประเภท

รายจ่าย
แผนงานงบกลาง

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป

50,000 50,000

30,000 30,000

30,000 30,000

300,000 300,000

100,000 100,000

งบ

ด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

06.โครงการ/กิจกรรม : 

ฝึกอบรมและฝึกซ้อม

แผนปฏิบัติการตามแผน

ป้องกันและบรรเทาสาธารณ

ภัย

07. โครงการ/กิจกรรม : 

ฝึกอบรมและฝึกซ้อมแผน

ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ร่วมกับหน่วยงานอ่ืน

08.โครงการ/กิจกรรม : 

ฝึกอบรมอาสาสมัครดับไฟ

ป่าและ  ซักซ้อมการป้องกัน

ไฟป่าโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน

09.โครงการ/กิจกรรม : 

พัฒนาศักยภาพและศึกษาดู

งานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงานป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

10.โครงการ/กิจกรรม : 

ฝึกอบรมสมาชิก อปพร.(ราย

ใหม่)
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แผนงานการ

รักษาความสงบ

ภายใน

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงานสังคม

สงเคราะห์

แผนงานเคหะ

และชุมชน

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงานสร้าง

ความเข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงานการ

ศาสนา วัฒนธรรม

 และนันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

รวม
แผนงาน

งบ/รายจ่าย/ประเภท

รายจ่าย
แผนงานงบกลาง

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป

10,000 10,000

15,000 15,000

1,000 30,000 31,000

70,000 70,000

30,000 30,000

30,000 30,000

720,300 720,300

งบ

ด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

11.โครงการ/กิจกรรม : 

ออกตรวจและระงับอัคคีภัย 

ตาม พ.ร.บ. นายตรวจ

12.โครงการ/กิจกรรม : 

รณรงค์ส่งเสริมการสวม

หมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์

01. กิจกรรม : การ

ประกันภัยรถราชการ

02. โครงการ/กิจกรรม : จัด

งานวันเด็ก

02.โครงการ/กิจกรรม :

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม

03. โครงการ/กิจกรรม : 

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม

07. โครงการ/กิจกรรม : 

ค่าอาหารกลางวัน ตาม

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย

การบริหารสถานศึกษา
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แผนงานการ

รักษาความสงบ

ภายใน

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงานสังคม

สงเคราะห์

แผนงานเคหะ

และชุมชน

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงานสร้าง

ความเข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงานการ

ศาสนา วัฒนธรรม

 และนันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

รวม
แผนงาน

งบ/รายจ่าย/ประเภท

รายจ่าย
แผนงานงบกลาง

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป

20,000 20,000

351,000 351,000

9,000 9,000

40,000 40,000

100,000 100,000

30,000 30,000

80,000 80,000

30,000 30,000

งบ

ด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมพัฒนาการ

และทักษะการเรียนรู้ของเด็ก

ในศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาล

ต าบลนาจะหลวย
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย

บริหารสถานศึกษา (ศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก)

01. โครงการ/กิจกรรม : 

ส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์

และข้ึนทะเบียนสัตว์ตาม

โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
01. กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายใน

การเดินทางไปราชการ

01. โครงการ/กิจกรรม : 

ป้องกันโรคไข้เลือดออกและ

โรคไข้มาลาเรีย

02. โครงการ/กิจกรรม : 

ป้องกันโรคระบาดในสัตว์

03. โครงการ/กิจกรรม : 

ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

04. โครงการ/กิจกรรม : 

ฝึกอบรมผู้ประกอบการ

ร้านค้า ร้านอาหารสด 

ร้านอาหาร
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แผนงานการ

รักษาความสงบ

ภายใน

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงานสังคม

สงเคราะห์

แผนงานเคหะ

และชุมชน

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงานสร้าง

ความเข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงานการ

ศาสนา วัฒนธรรม

 และนันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

รวม
แผนงาน

งบ/รายจ่าย/ประเภท

รายจ่าย
แผนงานงบกลาง

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป

54,000 54,000

2,000 2,000

20,000 20,000

10,000 10,000

100,000 100,000

200,000 200,000

288,000 288,000

200,000 200,000

1,861,500 1,861,500

งบ

ด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

05. โครงการ/กิจกรรม : 

สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 

จากโรคพิษสุนัขบ้า

06. โครงการ/กิจกรรม : 

ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า

ตัวอย่าง

07.  โครงการ/กิจกรรม :  

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป

ราชการ

08.  ค่าลงทะเบียนในการ

ฝึกอบรม

01.  โครงการ/กิจกรรม : 

จัดกิจกรรม วันผู้สูงอายุ

03. โครงการ/กิจกรรม : 

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

เทศบาลต าบลนาจะหลวย

01. กิจกรรม : ค่าเช่าท่ี

ก าจัดขยะ

02. กิจกรรม : ค่าจ้างเหมา

บริการ

02. กิจกรรม : ค่าจ้างเหมา

บริการเก็บขยะมูลฝอยและ

ส่ิงปฏิกูล
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แผนงานการ

รักษาความสงบ

ภายใน

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงานสังคม

สงเคราะห์

แผนงานเคหะ

และชุมชน

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงานสร้าง

ความเข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงานการ

ศาสนา วัฒนธรรม

 และนันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

รวม
แผนงาน

งบ/รายจ่าย/ประเภท

รายจ่าย
แผนงานงบกลาง

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป

6,500 6,500

100,000 100,000

60,000 60,000

70,000 70,000

60,000 60,000

50,000 50,000

100,000 100,000

60,000 60,000

งบ

ด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

03. กิจกรรม : การ

ประกันภัยรถราชการ

01. โครงการ/กิจกรรม : 

การบริหารจัดการขยะใน

ครัวเรือน

01. โครงการ/กิจกรรม : 

ชุมชนเทศบาลร่วมใจปรับ

ภูมิทัศน์เทิดพระเกียรติวัน

แม่แห่งชาติ
02. โครงการ/กิจกรรม : 

ก าจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ าห้วย

ซัน

02. โครงการ/กิจกรรม : 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขต

เทศบาลต าบลนาจะหลวย

03. โครงการ/กิจกรรม : 

ก าจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ าห้วย

โลก

03. โครงการ/กิจกรรม : 

ปรับปรุงสวนสาธารณะ

เฉลิมพระเกียรติ(สวนสวรรค์)

04.โครงการ/กิจกรรม : 

ปรับภูมิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ

เน่ืองในวันคล้ายวันพระราช 
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แผนงานการ

รักษาความสงบ

ภายใน

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงานสังคม

สงเคราะห์

แผนงานเคหะ

และชุมชน

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงานสร้าง

ความเข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงานการ

ศาสนา วัฒนธรรม

 และนันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

รวม
แผนงาน

งบ/รายจ่าย/ประเภท

รายจ่าย
แผนงานงบกลาง

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป

60,000 60,000

30,000

30,000

50,000

30,000

90,000

96,200

30,000

งบ

ด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

05.โครงการ/กิจกรรม :ปรับ

ภูมิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ

เน่ืองในวันเฉลิมพระชน      

  
01.โครงการ/กิจกรรม :

ฝึกอบรมอาชีพให้กับ

ประชาชน หลักสูตร "การ

เพาะเห็ด"

30,000

02.โครงการ/กิจกรรม : 

ฝึกอบรมอาชีพให้กับ

ประชาชน หลักสูตร การ

ท าอาหาร

30,000

01. โครงการ/กิจกรรม : 

จัดการแข่งขันกีฬาไทยส่ีเผ่า

ชาวคุ้มเทศบาลต้านยาเสพติด
50,000

01. โครงการ/กิจกรรม : จัด

งานประเพณีวันออกพรรษา 30,000

02. โครงการ/กิจกรรม : 

จัดการแข่งขันกีฬาภูจองคัพ

ต้านยาเสพติด
90,000

02. โครงการ/กิจกรรม : จัด

งานประเพณีลอยกระทง 96,200

03. โครงการ/กิจกรรม : จัด

งานประเพณีวันข้ึนปีใหม่ 30,000



358

แผนงานการ

รักษาความสงบ

ภายใน

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงานสังคม

สงเคราะห์

แผนงานเคหะ

และชุมชน

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงานสร้าง

ความเข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงานการ

ศาสนา วัฒนธรรม

 และนันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

รวม
แผนงาน

งบ/รายจ่าย/ประเภท

รายจ่าย
แผนงานงบกลาง

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป

80,000

200,000

50,000

500,000

30,000

200,000 200,000

180,000 40,000 70,000 20,000 310,000

20,000 2,000 5,000 310,000 337,000

50,000 1,946,000 50,000 10,000 2,056,000

20,000 30,000 50,000 220,000 320,000

23,000 15,000 5,000 70,000 113,000

115,000 100,000 10,000 550,000 775,000

งบ

ด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

04. โครงการ/กิจกรรม : จัด

งานประเพณีสงกรานต์ 80,000

05. โครงการ/กิจกรรม : จัด

งานประเพณีบุญบ้ังไฟ

ประจ าปี
200,000

06. โครงการ/กิจกรรม : จัด

งานประเพณีวันเข้าพรรษา 50,000

07. โครงการ/กิจกรรม : 

จัดท าต้นเทียนพรรษา 500,000

08. โครงการ/กิจกรรม :   ฮี

ตสิบสอง คองสิบส่ี 30,000

01.  กิจกรรม : ค่าจ้าง

ด าเนินงานอันเก่ียวเน่ืองใน

งานส ารวจออกแบบและ

ควบคุมงานก่อสร้าง/ค่าจ้าง

ออกแบบ/ค่าวิศวกรรับรอง

ค่าวัสดุ

วัสดุส านักงาน

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุก่อสร้าง

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน
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แผนงานการ

รักษาความสงบ

ภายใน

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงานสังคม

สงเคราะห์

แผนงานเคหะ

และชุมชน

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงานสร้าง

ความเข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงานการ

ศาสนา วัฒนธรรม

 และนันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

รวม
แผนงาน

งบ/รายจ่าย/ประเภท

รายจ่าย
แผนงานงบกลาง

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป

20,000 18,209 20,000 60,000 118,209

30,000 30,000 20,000 80,000

130,000 35,000 50,000 40,000 255,000

54,000 100,000 154,000

20,000 20,000

50,000 100,000

10,000 10,000

30,000 30,000

50,000 50,000

600,000 35,000 5,000 640,000

100,000 30,000 80,000 5,000 215,000

10,000 10,000

30,000 3,000 5,000 38,000

50,000 25,000 75,000

10,000 10,000

250,000 500,000 750,000

8,000 8,000

งบ

ด าเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วัสดุคอมพิวเตอร์

วัสดุเคร่ืองแต่งกาย

วัสดุเคร่ืองดับเพลิง

วัสดุกีฬา 50,000

วัสดุการศึกษา

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ

การแพทย์วัสดุอ่ืน

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า

ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล

ค่าบริการโทรศัพท์

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการส่ือสารและ

โทรคมนาคม

ค่าเช่าพ้ืนท่ีเว็บไซต์ และ

ค่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวข้อง

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง

ครุภัณฑ์

01. รายการ : ค่าบ ารุงรักษา

และปรับปรุงครุภัณฑ์และ

ทรัพย์สิน

ครุภัณฑ์โรงงาน

02.จัดเล่ือยยนต์
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แผนงานการ

รักษาความสงบ

ภายใน

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงานสังคม

สงเคราะห์

แผนงานเคหะ

และชุมชน

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงานสร้าง

ความเข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงานการ

ศาสนา วัฒนธรรม

 และนันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

รวม
แผนงาน

งบ/รายจ่าย/ประเภท

รายจ่าย
แผนงานงบกลาง

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป

22,000 22,000

4,300 4,300

12,000 12,000

750,000 750,000

500,000 500,000

46,000 46,000

50,000 50,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ

อิเล็กทรอนิกส์

01.จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์

ส านักงาน ส าหรับประมวลผล02. จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์

คอมพิวเตอร์แบบฉีดหมึก

ครุภัณฑ์อ่ืน

01.จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ า

02.จัดซ้ือเคร่ืองถ่าง เคร่ือง

ค้ า เคร่ืองตัดก าลังสายไฮ

ดรอลิค ลอกสปริง และอุ

กรณ์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง

01.รายการ : ค่าบ ารุงรักษา

และปรับปรุงครุภัณฑ์และ

ทรัพย์สิน

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ

ขนส่ง

01.  รายการ : จัดซ้ือกระ

กระบะโครงเหล็กลากพ่วง

รถตัดหญ้า

ครุภัณฑ์การเกษตร

01.จัดซ้ืออุปกรณ์ต่อพ่วง

เคร่ืองตัดหญ้าแทรกเตอร์

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
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แผนงานการ

รักษาความสงบ

ภายใน

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงานสังคม

สงเคราะห์

แผนงานเคหะ

และชุมชน

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงานสร้าง

ความเข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงานการ

ศาสนา วัฒนธรรม

 และนันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

รวม
แผนงาน

งบ/รายจ่าย/ประเภท

รายจ่าย
แผนงานงบกลาง

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป

29,900 29,900

7,500 7,500

12,000 12,000

6,400 6,400

22,000 22,000

4,300 4,300

200,000 100,000 300,000

340,000 340,000

500,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

01. รายการ : จัดซ้ือเคร่ือง

มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์

02.รายการ  :  จัดซ้ือล าโพง

เอนกประสงค์

01.โครงการ : จัดซ้ือเคร่ือง

ตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน

02.โครงการ  :  จัดซ้ือตู้เย็น

01. รายการ : จัดซ้ือเคร่ือง

คอมพิวเตอร์

02. รายการ: จัดซ้ือ

เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก

01.  รายการ : ค่า

บ ารุงรักษาและปรับปรุง

ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

01. จัดซ้ืออุปกรณ์ไฟฟ้าและ

วิทยุ

ค่าท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างอาคาร หรือส่ิง

ปลูกสร้างต่าง ๆ

1.โครงการ/กิจกรรม : 

ก่อสร้างซุ้มประตูเมือง 500,000

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ
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แผนงานการ

รักษาความสงบ

ภายใน

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงานสังคม

สงเคราะห์

แผนงานเคหะ

และชุมชน

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงานสร้าง

ความเข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงานการ

ศาสนา วัฒนธรรม

 และนันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

รวม
แผนงาน

งบ/รายจ่าย/ประเภท

รายจ่าย
แผนงานงบกลาง

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป

724,000 724,000

494,000 494,000

397,000 397,000

1,232,100 1,232,100

165,000 165,000

165,000 165,000

งบลงทุน

ค่าท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง

01. โครงการก่อสร้างถนน 

คสล. สายทาง ถนนห้วยโลก

 หมู่ท่ี7

02.โครงการก่อสร้างขยาย

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายทาง ถนนเถาว์ถวิลย์  

หมู่ท่ี8

03.โครงการก่อสร้างขยาย

ไหล่ทาง คสล. สายทาง ถนน

เถาว์ถวิลย์  หมู่ท่ี11

04.โครงการก่อสร้างขยาย

ไหล่ทาง คสล. สายทาง 

ถนนสุขาภิบาล1  หมู่ท่ี12

05.โครงการก่อสร้างระบบ

ระบายน้ าไร้ท่อ (ด้วยระบบ

ธนาคารน้ าใต้ดิน)

06.โครงการก่อสร้างระบบ

ระบายน  าไร้ท่อ (ด้วยระบบ

ธนาคารน  าใต้ดิน) ถนนวิสูตร

โยธาภิบาล3 หมู่ท่ี10
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แผนงานการ

รักษาความสงบ

ภายใน

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงานสังคม

สงเคราะห์

แผนงานเคหะ

และชุมชน

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงานสร้าง

ความเข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงานการ

ศาสนา วัฒนธรรม

 และนันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

รวม
แผนงาน

งบ/รายจ่าย/ประเภท

รายจ่าย
แผนงานงบกลาง

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป

164,000 164,000

123,000 123,000

317,000 317,000

200,000 200,000

50,000 50,000

งบลงทุน

ค่าท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง

07.โครงการก่อสร้างระบบ

ระบายน  าไร้ท่อ (ด้วยระบบ

ธนาคารน  าใต้ดิน)  ถนน

วิสูตรโยธาภิบาล5 หมู่ท่ี10

08.โครงการก่อสร้างระบบ

ระบายน้ าไร้ท่อ (ด้วยระบบ

ธนาคารน้ าใต้ดิน)         

สายทางถนนวิสูตรโยธาภิ

บาล9 หมู่ท่ี10

09.โครงการก่อสร้างระบบ

ระบายน้ าไร้ท่อ (ด้วยระบบ

ธนาคารน้ าใต้ดิน)         

สายทางถนนสุขาภิบาล1 

หมู่ท่ี13

ค่าปรับปรุงท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง

01. ค่าบ ารุงรักษาและ

ซ่อมแซมหรือปรับปรุงท่ีดิน

และส่ิงก่อสร้าง

ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับ

ราคาได้ (ค่า K)

01.  กิจกรรม:เงินชดเชย

สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า

K)
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แผนงานการ

รักษาความสงบ

ภายใน

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงานสังคม

สงเคราะห์

แผนงานเคหะ

และชุมชน

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงานสร้าง

ความเข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงานการ

ศาสนา วัฒนธรรม

 และนันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

รวม
แผนงาน

งบ/รายจ่าย/ประเภท

รายจ่าย
แผนงานงบกลาง

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป

30,000 30,000

3,654,000 3,654,000

10,000

13,224,283 16,842,000 4,783,060 12,910,389 3,216,060 1,360,840 10,063,268 4,231,100 68,902,200

งบเงิน

อุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน

01.โครงการ/กิจกรรม : 

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

ตามอ านาจหน้าท่ีของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

01. โครงการ/กิจกรรม : 

อาหารกลางวัน โรงเรียนนา

จะหลวย (กรป.กลาง

อุปถัมภ์)(อุดหนุนโรงเรียน

นาจะหลวย (กรป.กลาง

อุปถัมภ์))

01. โครงการ/กิจกรรม : 

ขอรับเงินอุดหนุนเพ่ือการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหายา

เสพติด

10,000

รวม 70,000 2,201,200


