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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 2,000,260 บาท 
  งบบุคลากร รวม 1,188,960 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,188,960 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 369,240 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีให้แก่พนักงานเทศบาล
ต าแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ต าแหน่งและอัตราปรากฏ
ตามแผนอัตราก าลังสามปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566) และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึงปัจจุบัน โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ จ านวน 12 เดือน  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542     
2) หนังสือส านักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 807,720 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนหรือ
ค่าตอบแทน พิเศษ พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปท่ีปฏิบัติงานของ
งาน ป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย ได้แก่ 
    - ผูช้่วยพนักงานดับเพลิง  
    - พนักงานดับเพลิง  
    - พนักงานวิทยุ  
    - พนักงานขับรถยนต์   
    - คนงานทั่วไปปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์  
  ต าแหน่งและอัตราปรากฏตามแผนอัตราก าลังสาม
ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566) และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน โดยค านวณ
ตั้งจ่ายไว้ จ านวน 12 เดือน  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542      
2) หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 
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   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 12,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้างทั่วไปส านักปลัดเทศบาล ที่มีสิทธิ
ได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวตามสิทธิ ต าแหน่งและอัตราปรากฏตามแผน
อัตราก าลังสามปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566) และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
ปัจจุบัน โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ จ านวน 12 เดอืน  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542     
2) หนังสือส านักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  งบด าเนินงาน รวม 285,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 108,000 บาท 
   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 50,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าป่วยการชดเชยการงานที่เสียไปให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือนในการปฏิบัติหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือการรักษาความ
สงบเรียบร้อยตามกฎหมาย ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการน ามาตั้ง
งบประมาณ  ดังนี้  
1)พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ที ่13)  พ.ศ. 2552      
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 

      

   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานอกเวลาราชการให้กับพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจ า  พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ของงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ส านักปลัดเทศบาล 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการน ามาตั้ง
งบประมาณ  ดังนี้  
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานอก
เวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 2409 ลง
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 
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 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขอององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559   

   ค่าเช่าบ้าน จ านวน 48,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงาน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส านัก
ปลัดเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและระเบียบของทาง
ราชการที่เก่ียวข้อง 
  -เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการน ามา
ตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5862  
ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการเบิกจ่ายเงินค่า
เช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

      

   ค่าใช้สอย รวม 177,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
01.กิจกรรม : เพ่ิมประสิทธิภาพการโฆษณาและเผยแพร่โครงการหรือกิจกรรมของของ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสาร เพ่ิมประสิทธิภาพการโฆษณา
และเผยแพร่โครงการ/กิจกรรม ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้ม ีความ
หลากหลายและทั่วถึง ได้แก ่ทาง วิทยุกระจายเสียง  
โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เช่น ค่าจัดท า  เอกสาร แผ่น
พับ จดหมาย ข่าววารสาร หรือรายงาน กิจการ ค่าจ้างเหมา  ปรับปรุงและพัฒนา
ระบบเว็บไซต์ของ เทศบาล และค่าจ้างเหมาโฆษณาและ  เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร เกี่ยวกับ ผลการด าเนินงานของเทศบาล ค่าจ้างเหมา  จัดท าป้าย  หรือการ
ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการน ามาตั้ง
งบประมาณ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที ่13)  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1095  
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ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค 
5)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 7120 ลง
วันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

    02. กิจกรรม : การประกันภัยรถยนต์ราชการ จ านวน 2,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประกันภัยรถยนต์และรถจักรยานยนต์
ราชการ  ได้แก่ รถดับเพลิง  ป 9184 ป 9185 รถยนต์ อปพร.บน 4793 รถบรรทุก
น้ า    ผ 2480  และรถจักรยานยนต์ ใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว2633 ลง
วันที่ 14 สิงหาคม 2552 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การประกันภัยรถราชการ 

      

   รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 10,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการงบประมาณเพ่ือรองรับการบริการ
ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
1.ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มาตรวจงาน นิเทศงานเยี่ยมชม
หรือศึกษาดูงาน และผู้มีส่วนร่วมหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับบุคคล
หรือ คณะบุคคล  โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มค่า
ของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการ
ด้วย และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จ าเป็นต้องจ่ายที่เก่ียวกับการรับรองการต้อนรับ
บุคคล กลุ่มบุคคล หรือคณะบุคคล ที่มานิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือ
ทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล ฯลฯ- เพ่ือจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมส าหรับ   ผู้มา
ประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมและผู้มีส่วนร่วมหรือเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง ซึ่งเข้าร่วม
ประชุม ในการประชุมต่าง ๆ ในกิจการของเทศบาล ได้แก่ 
- การประชุมราชการภายในหน่วยงานประจ าเดือน 
- การประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะท างานต่าง ๆ ที่ได้รับ
แต่งตั้งตามกฎหมาย  ระเบียบ  หนังสือสั่งการระทรวงมหาดไทย หรือค าสั่งของ

      



202 
 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- การประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้น 
-การประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อบูรณาการจัดท าแผนชุมชน หรือเรื่องอ่ืนที่
กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด 
- การประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- การประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับส่วนราชการ หน่วยงานอื่นของ
รัฐหรือเอกชน 
-  การประชุมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการเทศบาล ฯลฯ โดยจ่ายเป็น
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มต่าง ๆ ค่าเครื่องใช้ในการ เลี้ยงรับรองและ
ค่าบริการอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นเกี่ยวข้องกับการเลี้ยงรับรองในการประชุม ฯลฯ   
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท  0808.4/ว 2381 ลง
วันที่  28  กรกฎาคม  2548  เรื่อง  การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่า
รับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งไว้ไม่เกินร้อยละ 1 ของ
รายได้จริงในปีงบประมาณท่ีล่วงมาโดยไม่รวม รายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจ เงินกู ้เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินท่ีมีผู้อุทิศให้ รายได้จริงของเทศบาลต าบล
นาจะหลวย ปี พ.ศ.2564 จ านวน 61,028,523.56 บาท ตั้งจ่ายได้ไม่เกินร้อย
ละ 1 = 610,286  จึงตั้งไว้ 10,000 บาท 
- หนังสือที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่  5    กุมภาพันธ์  2563  เรื่อง  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0810.3/ว1239 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ       
    01. โครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 10,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของส านักปลัดเทศบาล ใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่
พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการ
ใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่3) พ.ศ.2559 

      

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

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นลงทะเบียนในการฝึกอบรม 
 - เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจใน  
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การน ามาตั้งงบประมาณ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

    03.  โครงการ : ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ "7 วันอันตราย" จ านวน 60,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลส าคัญตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปี
ใหม ่“7 วันอันตราย” เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเบี้ยเลี้ยง  อปพร. ค่าวัสดุ
อุปกรณ ์ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องในการตั้งด่านเฝ้าระวังและป้องกัน
ภัยต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในพ้ืนที่ในช่วงเทศกาลปีใหม่ตามโครงการ ฯ  
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการน ามาตั้ง
งบประมาณ  ดังนี้  
1)พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที ่13)  พ.ศ. 25522)พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0804.5/ว 1634  
ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 
3)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0804.5/ว 4202   
ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 3892 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 
4)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.4/ว 1123   
ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.4/ว 1123   
ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.4/ว 4024   
ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563 
7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.4/ว 694   
ลงวันที่ 2 เมษายน 2564 
8) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.4/ว 3048    
ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2564 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ 4 หน้า 310  
ล าดับที่ 3 
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04.  โครงการ/กิจกรรม : ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศบาลสงกรานต์  " 
7 วันอันตราย" 

จ านวน 60,000 บาท 

      

  

 -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  ในช่วง
เทศกาลส าคัญตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ “7 วันอันตราย” เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่าเบี้ยเลี้ยง อปพร. ค่าวัสดุอุปกรณ ์ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องในการ
ตั้งด่านเฝ้าระวังและป้องกันภัยต่าง ๆ ที่อาจเกิดข้ึนในพ้ืนที่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์
ตามโครงการ ฯ 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการน ามาตั้ง
งบประมาณ  ดังนี้  
1)พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบบั
ที ่13)  พ.ศ. 25522)พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0804.5/ว 1634  
ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 
3)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0804.5/ว 4202   
ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 3892 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 
4)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.4/ว 1123   
ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.4/ว 1123   
ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.4/ว 4024   
ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563 
7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.4/ว 694   
ลงวันที่ 2 เมษายน 2564 
8) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.4/ว 3048    
ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2564 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่4 หน้า 311  
ล าดับที่ 4 
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  งบลงทุน รวม 526,300 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 526,300 บาท 
   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       
    01.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส านักงาน ส าหรับประมวลผล จ านวน 22,000 บาท 

    02. จัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์แบบฉีดหมึก จ านวน 4,300 บาท 

   ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์       
    01.รายการ : ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์และทรัพย์สิน จ านวน 500,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ทรัพย์สินต่าง ๆที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของส านักปลัดเทศบาล เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น โต๊ะ
ท างาน เก้าอ้ีท างาน  เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์  
เครื่องเสียงรถยนต์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องปั่น
ไฟ เครื่องโทรศัพท์ เครื่องโทรสาร  รถยนต์ อปพร.บน 4793  กล้อง วงจรปิด
(CCTV)   ฯลฯ 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการน ามาตั้ง
งบประมาณ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที ่13)  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1095      
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่า
สาธารณูปโภค 
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งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 2,782,800 บาท 

  งบบุคลากร รวม 610,800 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 610,800 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 490,800 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีให้แก่พนักงานเทศบาล
ต าแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต าแหน่งและอัตราปรากฏ
ตามแผนอัตราก าลังสามปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566) และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึงปัจจุบัน โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ จ านวน 12 เดือน  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542     
2) หนังสือส านักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 108,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนหรือ
ค่าตอบแทน พิเศษ พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปท่ีปฏิบัติงานของ
งาน ป้องกันและบรรเทา                  
สาธารณภัย  ได้แก่ 
     - คนงานทั่วไปปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ 
ต าแหน่งและอัตราปรากฏตามแผนอัตราก าลังสาม
ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566) และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน โดยค านวณ
ตั้งจ่ายไว้ จ านวน 12 เดือน  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542     
2) หนังสือส านักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 12,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้างงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย ส านักปลัดเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวตาม
สิทธิ ได้แก่   คนงานทั่วไปปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์  
ต าแหน่งและอัตราปรากฏตามแผนอัตราก าลังสาม
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ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566) และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน โดยค านวณ
ตั้งจ่ายไว้ จ านวน 12 เดือน  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542     
2) หนังสือส านักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  งบด าเนินงาน รวม 902,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 48,000 บาท 
   ค่าเช่าบ้าน จ านวน 48,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงาน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส านัก
ปลัดเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและระเบียบของทาง
ราชการที่เก่ียวข้อง 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการน ามาตั้ง
งบประมาณ  ดังนี้  
1)ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5862  
ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการเบิกจ่ายเงินค่า
เช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

      

   ค่าใช้สอย รวม 665,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ       

    

01.  โครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
       -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของส านักปลัดเทศบาล ใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่
พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที3่) พ.ศ.2559 

จ านวน 10,000 บาท 

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

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นลงทะเบียนในการฝึกอบรม 
- เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจใน การน ามา
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ตั้งงบประมาณ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

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

      

  

 -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรม อปพร. เนื่องในวัน อปพร.ของ
เทศบาลต าบลนาจะหลวย เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่า
เครื่องดื่ม ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องตามโครงการ ฯ 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการน ามาตั้ง
งบประมาณ  ดังนี้  
1)พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที ่13)  พ.ศ. 2552 
2)พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3)ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติว่าด้วย ค่าใช้จ่าย
ของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560  
4)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 
5)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 7271 ลง
วันที่ 26 ธันวาคม 2560 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครอง
ส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 
6)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
7)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 440  
ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563     
8)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสมัครป้องภัยฝ่ายพล
เรือน พ.ศ. 2553     
9) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน พ.ศ. 2553                                 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ 4 หน้า 323  ล าดับที่ 12 
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04. โครงการ/กิจกรรม : /ฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชนและ
สถานศึกษา 

จ านวน 30,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชน
และสถานศึกษา ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย เช่น ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องตาม
โครงการ ฯ 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการน ามาตั้ง
งบประมาณ  ดังนี้  
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0810.6/ว3188 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ 4 หน้า 312 ล าดับที่ 5 

      

    
05.โครงการ/กิจกรรม : ฝึกอบรมและฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการตามแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

จ านวน 50,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ฝึกอบรมและฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการตามแผน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่า
เครื่องดื่ม ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องตามโครงการ ฯ 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการน ามาตั้ง
งบประมาณ  ดังนี้  
1)พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ที ่13)  พ.ศ. 2552 
2)พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3)ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติว่าด้วย ค่าใช้จ่าย
ของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560  
4)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 
5)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 7271 ลง
วันที่ 26 ธันวาคม 2560 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 
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6)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
7) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน พ.ศ. 2553 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ 4 หน้า 313 ล าดับที่ 6 

    
06. โครงการ/กิจกรรม : ฝึกอบรมและฝึกซ้อมแผนช่วยเหลือผู้ประสบภัยร่วมกับ
หน่วยงานอื่น 

จ านวน 30,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ฝึกอบรมและฝึกซ้อมแผนช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยร่วมกับหน่วยงานอื่น   เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่า
เครื่องดื่ม ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องตามโครงการ ฯ 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการน ามาตั้ง
งบประมาณ  ดังนี้  
1)พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ที ่13)  พ.ศ. 2552 
2)พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3)ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติว่าด้วย ค่าใช้จ่าย
ของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560  
4)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 
5)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 7271  
ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 
6)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
7) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน พ.ศ. 2553 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ 4 หน้า 319 ล าดับที่ 9  

      

     จ านวน 30,000 บาท 
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07.โครงการ/กิจกรรม : ฝึกอบรมอาสาสมัครดับไฟป่าและ  ซักซ้อมการป้องกันไฟป่า
โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ฝึกอบรมอาสาสมัครดับไฟป่าและซักซ้อมการ
ป้องกันไฟป่าโดยใช้ชุมชนเป็นฐานเช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่า
เครื่องดื่ม ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องตามโครงการ ฯ 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการน ามาตั้ง
งบประมาณ  ดังนี้  
1)พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที ่13)  พ.ศ. 2552 
2)พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3)ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติว่าด้วย ค่าใช้จ่าย
ของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560  
4)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 
5)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 7271  
ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 
6)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
9) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน พ.ศ. 2553 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ 4 หน้า 330 ล าดับที่ 18 

      

    
08.โครงการ/กิจกรรม : พัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

จ านวน 300,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ พัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องตาม
โครงการ ฯ 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการน ามาตั้ง
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งบประมาณ  ดังนี้  
1)พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที ่13)  พ.ศ. 2552 
2)พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3)ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติว่าด้วย ค่าใช้จ่าย
ของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560  
4)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 
5)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 7271 ลง
วันที่ 26 ธันวาคม 2560 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 
6)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
7) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน พ.ศ. 2553 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ 4 หน้า 314 ล าดับที่ 7 

    09.โครงการ/กิจกรรม : ฝึกอบรมสมาชิก อปพร.(รายใหม่) จ านวน 100,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามฝึกอบรมสมาชิก อปพร.(รายใหม่) ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องตาม
โครงการ ฯ 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการน ามาตั้ง
งบประมาณ  ดังนี้  
1)พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที ่13)  พ.ศ. 2552 
2)พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3)ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติว่าด้วย ค่าใช้จ่าย
ของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560  
4)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 
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5)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 7271 ลง
วันที่ 26 ธันวาคม 2560 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 
6)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
7) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน พ.ศ. 2553 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ 4 หน้า 316 ล าดับที่ 8 

    10.โครงการ/กิจกรรม : ออกตรวจและระงับอัคคีภัย ตาม พ.ร.บ. นายตรวจ จ านวน 10,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามฝึกอบรมสมาชิก อปพร.(รายใหม่) ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องตาม
โครงการ ฯ 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการน ามาตั้ง
งบประมาณ  ดังนี้  
1)พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที ่13)  พ.ศ. 2552 
2)พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3)ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติว่าด้วย ค่าใช้จ่าย
ของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560  
4)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 
5)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 7271  
ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 
6)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
7) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน พ.ศ. 2553 

      



214 
 

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ 4 หน้า 328 ล าดับที่ 16 

    11.โครงการ/กิจกรรม : รณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ จ านวน 15,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามฝึกอบรมสมาชิก อปพร.(รายใหม่) ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องตาม
โครงการ ฯ 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการน ามาตั้ง
งบประมาณ  ดังนี้  
1)พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที ่13)  พ.ศ. 2552 
2)พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดกจิกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬา ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ 4 หน้า 320 

      

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 50,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ทรัพย์สิน  
ต่าง ๆที่อยู่ในความรับผิดชอบของส านักปลัดเทศบาล เพ่ือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่น โต๊ะท างาน เก้าอ้ีท างาน  เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ เครื่อง
เสียงรถยนต์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องปั่น
ไฟ เครื่องโทรศัพท์ เครื่องโทรสาร รถดับเพลิง ป 9184 ป 9185 รถยนต์  รถบรรทุก
น้ า ผ 2480  เติมน้ ายาดับเพลิง ถังดับเพลิง รถดับเพลิงเอนกประสงค์(คัน
เล็ก รุ่น SUPER-V620) กล้องวงจรปิด(CCTV) ฯลฯ 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการน ามาตั้ง
งบประมาณ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
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ที ่13)  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1095   
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที ่มท 0808.2/ว 3523  
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา 
ค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้
สอย ค่าวัสดุและค่าสาธารณูปโภค  

   ค่าวัสดุ รวม 189,000 บาท 
   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 15,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ใน กิจการ
ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ซึ่งโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติ
มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือไม่คง
สภาพเดิม หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยาง
ใน  สายไมล์  เพลา ตลับลูกปืน  น้ ามันเบรก  หัวเทียน  ไขควง  นอตและ สก
ร ู กระจกมองหน้ารถยนต์ หม้อน้ ารถยนต์  กันชน  เบาะ  ฟิล์มกรองแสง เข็มขัด
นิรภัย  แม่แรง  กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัช  กระจก
โค้งมน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ  สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร แผง
กั้นจราจร ฯลฯ หรือที่จ าเป็นต้องใช้ส าหรับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ที่ใช้ในส่วน
ราชการหรือท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้แก่  
รถ ผ 2480 รถดับเพลิง ป 9184 ป 9185 รถยนต์ อปพร.บน 4793 รถดับเพลิง
เอนกประสงค์(คันเล็ก รุ่น SUPER-V620) ฯลฯ  รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระพร้อม
กัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการน ามาตั้ง
งบประมาณ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1095  
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ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท  0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562  
 4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1358  
ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563ส่วนท้องถิ่น 

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 100,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของ รถดับเพลิง ป 9184 ป 9185
รถบรรทุกน้ า ผ 2480 รถยนต์ อปพร.บน 4793 รถดับเพลิงเอนกประสงค์(คัน
เล็ก รุ่น SUPER-V620) ฯลฯ เช่น น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน น้ ามันเครื่อง น้ ามัน
จาระบ ีฯลฯ เป็นต้น หรือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ในกิจการ
ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น น้ ามันก๊าด น้ ามันเตา แก๊สหุง
ต้ม ถ่าน ก๊าส ฯลฯ 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการน ามาตั้ง
งบประมาณ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท  0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562  
 4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1358 ลง
วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 

      

   วัสดุเครื่องแต่งกาย จ านวน 54,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุเครื่องแต่งกายต่าง ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ในกิจการของงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  หรือเพ่ือจ่ายเป็นค่าตัดชุด อปพร. ครบชุด ส าหรับ
สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน(อปพร.) สังกัดเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย ที่ผ่านการคัดเลือก ซึ่งโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไม่ยืนนาน เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพ
เดิม หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น รองเท้า ถุงมือดับเพลิง รวมถึง
ค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น ฯลฯ   
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-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการน ามาตั้ง
งบประมาณ  ดังนี้  
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536  
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค 
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0444  
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดค า
ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที ่ มท 0808.2/ว 3795   
ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนและค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  
(อปพร.) 
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 

   วัสดุเครื่องดับเพลิง จ านวน 20,000 บาท 

      

  

-เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายวัสดุเครื่องดับเพลิง หรือเพ่ือจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุเครื่องดับเพลิงต่าง ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ในกิจการของ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพ
เดิม หรือเปลี่ยนสภาพไป ในระยะเวลาอันสั้น เช่น หัวฉีดดับเพลิง สายดับเพลิง ท่อ
ดูดน้ า ข้อต่อ น้ ายาดับเพลิง เครื่องดับเพลิงหรือถังดับเพลิงเคมี ตะกร้าหวายกรอง
ผง ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าติดตั้ง  
เป็นต้น 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการน ามาตั้ง
งบประมาณ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1095  
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ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท  0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562  
 4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1358  
ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563  

  งบลงทุน รวม 1,270,000 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 1,270,000 บาท 
   ครุภัณฑ์โรงงาน       
    01.จัดเลื่อยยนต์ จ านวน 8,000 บาท 

      

  

    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเลื่อยยนต์ ขนาดตัวเครื่องไม่เกิน 1 แรงม้า บาร์โซ่ไม่
เกิน 12 นิ้ว เครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ พร้อมอุปกรณ์จ านวน 1 เครื่อง  
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการน ามาตั้ง
งบประมาณ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2566-2570)  หน้า 570 ล าดับที่ 8 

      

   ครุภัณฑ์อ่ืน       
    01.จัดซื้อเครื่องสูบน้ า จ านวน 12,000 บาท 

      

  

    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ า ขนาดไม่ต่ ากว่า 4 แรงม้า พร้อมสายยางท่อ
เข้า-ออก ขนาด 3 นิ้ว ยาว 8 เมตร จ านวน 1 เครื่อง  
 -เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการน ามาตั้ง
งบประมาณ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1095  
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ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2566-2570)  หน้า 565 ล าดับที่ 3 

    
02.จัดซื้อเครื่องถ่าง เครื่องค้ า เครื่องตัดก าลังสายไฮดรอลิค ลอกสปริง  
และอุกรณ์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

จ านวน 750,000 บาท 

      

  

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ า ขนาดไม่ต่ ากว่า 4 แรงม้า พร้อมสายยางท่อ
เข้า-ออก ขนาด 3 นิ้ว ยาว 8 เมตร จ านวน 1 เครื่อง  
 -เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการน ามาตั้ง
งบประมาณ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ –  
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องถ่าง เครื่องค้ า เครื่องตัดก าลังสายไฮดรอลิค ลอก
สปริง และอุกรณ์อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง   
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการน ามาตั้ง
งบประมาณ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2566-2570)  หน้า 564  ล าดับที่ 2 
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ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 

    01. รายการ : ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์และทรัพย์สิน จ านวน 500,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ทรัพย์สินต่าง ๆที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของส านักปลัดเทศบาล เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น โต๊ะ
ท างาน เก้าอ้ีท างาน  เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์  
เครื่องเสียงรถยนต์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องปั่น
ไฟ เครื่องโทรศัพท์ เครื่องโทรสาร รถดับเพลิง ป 9184 ป 9185 รถยนต์ อปพร.
บน 4793 รถบรรทุกน้ า ผ 2480  เติมน้ ายาดับเพลิง ถังดับเพลิง รถดับเพลิง
เอนกประสงค์ 
(คันเล็ก รุ่น SUPER-V620) กล้อง  
 วงจรปิด(CCTV)  ติดตั้งเคนไฮโดลิคพร้อมกระเช้า พร้อมอุปกรณ์ประกอบ  ติดต้ัง
ชุดบังคับพวงมาลัย พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ฯลฯ 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการน ามาตั้ง
งบประมาณ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที ่13)  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1095      
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่า
สาธารณูปโภค 

      

 


