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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
 งานกีฬาและนันทนาการ รวม 685,000 บาท 
  งบบุคลากร รวม 495,000 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 495,000 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 330,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี
ให้แก่ พนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงานของกอง
การศึกษา ได้แก่  
  -นักสันทนาการ จ านวน 1  
ต าแหน่งและอัตราปรากฏตามแผนอัตราก าลัง 
สามปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566) และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ จ านวน 12 เดือน  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542     
2) หนังสือส านักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  
เรื่องซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 165,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนหรือ
ค่าตอบแทนพิเศษ พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไปที่ปฏิบัติงานกองการศึกษา  
    - ผูช้่วยเจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน  
ต าแหน่งและอัตราปรากฏตามแผนอัตราก าลังสาม
ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566) และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
ปัจจุบัน โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ จ านวน 12 เดือน       
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542    2) หนังสือส านักงาน กจ.กท.และ  
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ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
 เรื่องซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  งบด าเนินงาน รวม 190,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

      

    
01. โครงการ/กิจกรรม : จัดการแข่งขันกีฬาไทยสี่เผ่าชาวคุ้ม
เทศบาลต้านยาเสพติด 

จ านวน 50,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาไทยสี่
เผ่าชาวคุ้ม เทศบาลต้านยาเสพติด เช่น่ ค่าถ้วยรางวัล เงิน
รางวัล เงินรางวัล ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ตัดสิน
กีฬา ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ รวมถึงค่าใช้จ่าย
อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องตามโครงการฯ ฯลฯ            
- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐาน
อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ ดังนี้        
    1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที 13) พ.ศ.2552         
    2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครอง        
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542         
     3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร        
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559        
     4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/5547 ลง
วันที่ 28 กันยายน 2561        
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-
2570) ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ หน้าที่ 232 ล าดับที ่11   
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02. โครงการ/กิจกรรม : จัดการแข่งขันกีฬาภูจองคัพต้าน 
ยาเสพติด 

จ านวน 90,000 บาท 

      

  

       -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬา
ภูจองคัพต้านยาเสพติด เช่น ค่าถ้วยรางวัล เงิน
รางวัล ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินกีฬา ค่าอาหาร  
ค่าเครื่องดื่ม  ค่าวัสดุอุปกรณ์ รวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้องตามโครการฯ ฯลฯ        
     - เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็น
ฐานอ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ ดังนี้        
    1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที 13) พ.ศ.2552         
    2. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครอง    ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542         
     3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัด  งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร        
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559        
     4.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/5547  
ลงวันที่ 28 กันยายน 2561        
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -
2570) ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ หน้าที่ 230 ล าดับที ่10        

      

   ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท 
   วัสดุกีฬา จ านวน 50,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬาส าหรับใช้ในกิจการเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย   เช่นตาข่ายกีฬา เช่น ตาข่ายตระ
กร้อ วอลเลย์บอล เป็นต้น  ลูกปิงปอง ลูกแบดมินตัน  
ลูกเทนนิส  ลูกฟุตบอล  ลูกแชร์บอล แผ่นโยคะ ตระ
กร้อ นกหวีด  ห่วงยาง ไม่ตีปิงปอง ไม่แบดมินตัน   
ไม้เทนนิส  เชือกกระโดด ดาบสองมือ ตะกร้าหวายแช์
บอล นาฬิกาจับเวลา นวม  ลกูทุ่มน้ าหนัก เสาตาข่าย
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กีฬา เช่น เสาตาข่ายตระกร้อ เสาตาข่ายวอลเลย์บอล ห่วง
บาสเก็ตบอลเหล็ก กระดานแสดงผลการแข่งขัน  
ลูกเปตอง เบาะมวยปล้ า ยูโด ฯลฯ        
    - เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็น
ฐานอ านาจในการน ามา ตั้งงบประมาณ ดังนี้       
      1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัด  งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร       
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559       
     2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว1248  ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559        
     3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/1536  
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง  หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561รื่อง การก าหนด
หลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    4)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 1,516,200 บาท 

  งบด าเนินงาน รวม 1,016,200 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 1,016,200 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

      

    01. โครงการ/กิจกรรม : จัดงานประเพณีวันออกพรรษา จ านวน 30,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีวันออก
พรรษา  เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์
ด าเนินงาน ค่าอาหาร เครื่องดื่มรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  
ที่เก่ียวข้องตามโครงการฯ ฯลฯ       
     1) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการการ
เบิกจ่ายคา่ใช้จ่ายในการจัด       
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กร       
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559       
    2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
      เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   
(พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ หน้าที่ 223 ล าดับที่ 6       
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีวันออก
พรรษา  เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์
ด าเนินงาน ค่าอาหาร เครื่องดื่มรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  
ที่เก่ียวข้องตามโครงการฯ ฯลฯ       
     1) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด       
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559     
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      2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
      เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   
(พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ หน้าที่ 223 ล าดับที่ 6       

    02. โครงการ/กิจกรรม : จัดงานประเพณีลอยกระทง จ านวน 96,200 บาท 

      

  

      - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณี
ลอยกระทง เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ เงิน
รางวัล ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินเงินรางวัล ค่าจัด
สถานที ่ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นใน
โครงการ ฯลฯ        
   1)   เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและ
การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559       
    2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1095  ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์
ที ่6  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ หน้าที่ 213 ล าดับที ่1       

      

    03. โครงการ/กิจกรรม : จัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ จ านวน 30,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปี
ใหม่เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์
ด าเนินงาน ค่าอาหาร เครื่องดื่ม รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  
ที่เก่ียวข้องตามโครงการฯ ฯลฯ       
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    1) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและ
การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559       
    2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   
(พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ 3  แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ หน้าที่ 225 ล าดับที่ 7       

    04. โครงการ/กิจกรรม : จัดงานประเพณีสงกรานต์ จ านวน 80,000 บาท 

      

  

    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีวัน
สงกรานต์เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ เงินรางวัล
ประกวดขบวนแห่ ค่าจัดท าโล่รางวัลส าหรับผู้ชนะการ
ประกวดขบวนแห่ เงินรางวัลประกวดนางงามสงกรานต์  
ค่าจัดสถานที่ค่าวัสดุอุปกรณ์ด าเนินงาน รวมถึงค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องตามโครงการฯ ฯลฯ        
   1) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา 
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559        
    2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   
(พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ หน้าที่ 215 
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    05. โครงการ/กิจกรรม : จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟประจ าปี จ านวน 200,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ
ประจ าปี  เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ เงิน
รางวัล ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุ
อุปกรณ ์ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จ าเป็นในโครงการ ฯลฯ        
   1) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด       
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559       
    2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ที่มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น   
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์
ที ่2  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ หน้าที่ 217 ล าดับที ่3       

      

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

      

  

      - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีวัน
เข้าพรรษาเช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ด าเนินงานโครงการ ค่าใช้จ่ายในการ       
เช่าเครื่องเสียง รถแห่ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าถ้วย
รางวัล โล่รางวัล เงินรางวัล   ปัจจัยถวายพระ ค่าจัด
สถานที ่ตกแต่งสถานที่หล่อเทียนพรรษา ค่าจัด
นิทรรศการ ค่าน้ าดื่ม และวัสดุอื่น ๆ 
 ที่จ าเป็นในการด าเนินโครงการฯ ฯลฯ        
    1) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด   งาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร       
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559       
    2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
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วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น       
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   
(พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนัทนาการ หน้าที ่219 ล าดับที่ 4       

    07. โครงการ/กิจกรรม : จัดท าต้นเทียนพรรษา จ านวน 500,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดท าต้นเทียน
พรรษา เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าจ้างเหมา
รถยนต์ตามโครงการฯ ค่าที่พัก  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
 ค่าวัสดุอุปกรณ์ด าเนินงาน ค่าจ้างเหมาจัดท าต้น
เทียน ค่าจ้างเหมาขบวนแห่ รวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้องตามโครงการฯ ฯลฯ        
      1)เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและ
การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร       
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559       
    2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   
(พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ 2      
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ หน้าที่ 220 ล าดับที ่5       

      

    08. โครงการ/กิจกรรม : ฮีตสิบสอง คองสิบสี่ จ านวน 30,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานฮีตสิบสองคองสิบ
สี่เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์
ด าเนินงานโครงการ ค่าใช้จ่ายในการเช่าเครื่องเสียง  
รถแห ่ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าถ้วยรางวัล โล่
รางวัล เงินรางวัล  ปัจจัยถวายพระ ค่าจัดสถานที่ ตกแต่ง
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สถานที่หล่อเทียนพรรษา ค่าจัดนิทรรศการ   ค่าน้ าดื่ม และ
วัสดุอื่น ๆ  
ที่จ าเป็นในการด าเนินโครงการฯ ฯลฯ        
    1) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด  งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและ
การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร       
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559       
    2) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์
ที ่2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ หน้าที่ 237 ล าดับที ่15 

  งบลงทุน รวม 500,000 บาท 
   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 500,000 บาท 
   ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ       
    1.โครงการ/กิจกรรม : ก่อสร้างซุ้มประตูเมือง จ านวน 500,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างซุ้มประตูเมือง  ขนาด 12 เมตร  
ถนนวิสูตรโยธาภิบาล หมู่ที ่10 ต าบลนาจะหลวย 
อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี    
(ตามแบบแปลนที่ก าหนด) 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐาน
อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
1) เป็นไปตามพระราชบญัญัตเิทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข
เพิ่มเตมิถึง (ฉบับท่ี14) พ.ศ.2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1837 ลงวันท่ี 11 กันยายน 2560 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0444  
ลงวันท่ี 24 มกราคม 2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)  
ที่เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1  หน้า 11 ล าดับที ่1 

      

 


