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แผนงานการศึกษา 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,028,000 บาท 
  งบบุคลากร รวม 1,614,000 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,614,000 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 1,200,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีให้แก่ พนักงาน
เทศบาลที่ปฏิบัติงานของกองการศึกษา    
  -ผู้อ านวยการกองการศึกษา  
  -นักวิชาการศึกษา   
  -เจ้าพนักงานธุรการ  
ต าแหน่งและอัตราปรากฏตามแผนอัตราก าลังสาม
ป ี(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570) และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน โดย
ค 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/ว138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้าน
การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 50,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของพนักงานเทศบาลที่ควรได้รับตามระเบียบที่
ก าหนดต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองการศึกษา จ านวน 12 เดือน       
ต าแหน่งและอัตราปรากฏตามแผนอัตราก าลังสาม
ป ี(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570) และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน โดย
ค 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/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  
เรื่องซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 324,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนหรือ
ค่าตอบแทน      
พิเศษพนักงานจ้างทั่วไปที่ปฏิบัติงานของกองการศึกษา  
ต าแหน่งและอัตราปรากฏตามแผนอัตราก าลังสาม
ป ี(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570) และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน โดย
ค 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/ว138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558  
เรื่องซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 40,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้างของกองการศึกษาที่มีสิทธิ ได้รับ
เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวตามสิทธิ พนักงานจ้างทั่วไป  ต าแหน่งและอัตรา
ปรากฏตามแผนอัตราก าลังสามปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570) และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 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/ว138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้าน
การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  งบด าเนินงาน รวม 414,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 118,000 บาท 
   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 10,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่ เทศบาล
เช่น ค่าตอบแทน 
นักเรียน นักศึกษา ที่มาปฏิบัติงานช่วง ปิดเทอม ตามนโยบายแก้ไขปัญหา
ความยากจนของ 
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รัฐบาล หรือ การจ้างนักเรียน นักศึกษา ทา งานในช่วงปิดภาคเรียน
หรือ วันหยุดราชการเพ่ือป้องกันแก่ไขปัญหาสังคม หรือ
ค่าตอบแทน นักเรียน นักศึกษา ที่ช่วยปฏิบัติงานราชการ ฯลฯ  
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐาน อ านาจในการ
น ามาตั้งงบประมาณ ดังนี้ 
 1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน ที่สุด ที่มท 0891.4/ว497  
ลงวันที่ 16 มีนาคม 2550 เรื่องการ จ้างงานนักเรียนนักศึกษา ทา งานในช่วง
ปิดภาคเรียนฤดูร้อนเพื่อแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจน  
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน ที่สุด ที่มท 0891.4/ว569  
ลงวันที่ 14 มีนาคม 2551 เรื่องการจ้างนักเรียน นักศึกษา ทา งานในช่วงปิด
ภาคเรียนหรือ วันหยุดราชการเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาสังคม  
3)ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่กค0406.4/ ว30ลง
วันที่3 เมษายน 2558 เรื่องการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน นักเรียน นักศึกษา  
ที่ช่วยปฏิบัติงานราชการ และหนังสือ 
เรื่องอ่ืนที่จา เป็นต้องจ่ายเป็นค่าตอบแทนอันเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทน 
ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่เทศบาล 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้งของ เทศบาลต าบล 
นาจะหลวย เช่น คณะกรรมการประจา หน่วย เลือกตั้งของเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย ประธานกรรมการและกรรมการประจา หน่วยเลือกตั้ง
อนุกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับ การแต่งตั้งให้ช่วยเหลือในภาคปฏิบัติหน้าที่ 
ของผู้อ านวยการ เลือกตั้งประจ าเทศบาลต าบลนาจะหลวยเป็นต้น 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐาน อ านาจในการ
น ามาตั้งงบประมาณ ดังนี้ 
1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท 0808.2/ ว5013  
ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563  

   ค่าเบี้ยประชุม จ านวน 5,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษาศึกษาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลนาจะหลวย เป็นไปตามระเบียบหนังสือสั่งการ 
1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท.0816.2/ว 4142  
ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
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   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 3,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ของ
กองการศึกษาตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ
น ามา ตั้งงบประมาณ ดังนี้       
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอก เวลาราช 
การขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559       
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจ าพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ของ
กองการศึกษาตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอ านาจในการ
น ามา ตั้งงบประมาณ ดังนี้       
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอก เวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559       
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 2409 ลงวันที่ 17  
พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2559 

      

   ค่าเช่าบ้าน จ านวน 80,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลกองการศึกษาของมีสิทธิ
ได้รับ ตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทย และระเบียบของทางราชการที่เก่ียวข้อง 
 -เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐาน อ านาจในการน า
มั้งงบประมาณ  
ดังนี้ 
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 1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ ส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548และ 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับ ที3่) พ.ศ. 2559 

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 20,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับครู ,ครูผู้ดูแลเด็ก ที่มีสิทธิได้รับ
ของบุคลกรครูและบุคลากรทางการศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
เทศบาลต าบลนาจะหลวย         
   -เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอ านาจในการ
น ามาตั้งงบประมาณ ดังนี้         
   1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542         
   2) หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว138  
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558         
   3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 

      

   ค่าใช้สอย รวม 126,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
    01. กิจกรรม : การประกันภัยรถราชการ จ านวน 1,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประกันภัยรถยนต์และรถจักรยานยนต์
ราชการ ได้แก่ 2 กข 748 อุบลราชธานี ฯลฯ  
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2633 ลง
วันที่ 14 สิงหาคม 2552 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการประกันภัยรถราชการ 

      

   รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 5,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการงบประมาณเพ่ือรองรับการบริการ
ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
1.ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มาตรวจงาน นิเทศงานเยี่ยม
ชมหรือศึกษาดูงาน และผู้มีส่วนร่วมหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับ
บุคคลหรือ คณะบุคคล  โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม
ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการเลี้ยงรับรองรวมทั้ง
ค่าบริการด้วย และ ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรองการ
ต้อนรับบุคคล กลุ่มบุคคล หรือคณะบุคคล ที่มานิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยม
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ชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือ
คณะบุคคล ฯลฯ- เพ่ือจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมส าหรับ   ผู้มา
ประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมและผู้มีส่วนร่วมหรือเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง ซึ่งเข้าร่วม
ประชุม ในการประชุมต่าง ๆ ในกิจการของเทศบาล ได้แก่ 
- การประชุมราชการภายในหน่วยงานประจ าเดือน 
- การประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะท างานต่าง ๆ ที่ได้รับ
แต่งตั้งตามกฎหมาย  ระเบียบ  หนังสือสั่งการระทรวงมหาดไทย หรือค าสั่ง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- การประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้น 
-การประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อบูรณาการจัดท าแผนชุมชน หรือเรื่องอ่ืนที่
กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด 
- การประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- การประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับส่วนราชการ หน่วยงานอื่น
ของรัฐหรือเอกชน 
-  การประชุมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการเทศบาล ฯลฯ โดยจ่ายเป็น
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มต่าง ๆ ค่าเครื่องใช้ในการ เลี้ยงรับรอง
และค่าบริการอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นเกี่ยวข้องกับการเลี้ยงรับรองในการ
ประชุม ฯลฯ เป็นเงิน 50,000 บาท  
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท  0808.4/ว 2381 ลง
วันที่  28  กรกฎาคม  2548  เรื่อง  การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่า
รับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งไว้ไม่เกินร้อย
ละ 1 ของรายได้จริงในปีงบประมาณที่ล่วงมาโดยไม่รวม รายได้จากเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู ้เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินที่มีผู้อุทิศให้ รายได้จริง
ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย ปี พ.ศ.2564 จ านวน 61,028,523.56 บาท ตั้ง
จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 1 = 610,286  จึงตั้งไว้ 5,000 บาท 
- หนังสือที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่  5   
กุมกภาพันธ์  2563  เรื่อง  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0810.3/ว1239 ลง
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 
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   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ       
    01. โครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 40,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของส านักปลัดเทศบาล ใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ  
ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่3)  
พ.ศ.2559 

      

    02.โครงการ/กิจกรรม :ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ านวน 30,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ่ายค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม ของพนักงาน
เทศบาลต าบลสังกัดกองการศึกษา เทศบาลต าบลนาจะหลวย        
1)เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น       

      

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 50,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงและซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ทรัพย์สิน
ต่างๆ  เครื่องโทรศัพท์ เครื่องปรับอากาศ ทีวี ตู้เย็น เครื่อง
คอมพิวเตอร์   ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่นโต๊ะท างาน เก้าอ้ี
ท างาน เครื่องโทรศัพท์ เครื่องปรับอากาศ ทีวี ตู้เย็น เครื่อง
คอมพิวเตอร์  เครื่องปริ้นเตอร์ ฯลฯ         
 -เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ
น ามา ตั้งงบประมาณ ดังนี้        
     1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับท ี13) พ.ศ.2552         
     2)พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542     
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3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3749  
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 ขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
    4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณ         

   ค่าวัสดุ รวม 167,000 บาท 
   วัสดุส านักงาน จ านวน 40,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุส านักงานต่าง ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ในกิจการของกอง
การศึกษา ซึ่งโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน  ไม่ยืน
นาน เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพเดิม หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา อันสั้น เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา  ไม้
บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เข็มหมุด เทป พี วี ซี แบบใส กระดาษ
คาร์บอน กระดาษไข น้ ายาลบกระดาษ ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม แบบ
พิมพ์ สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ ตะแกรงวาง
เอกสาร ชอล์ก ผ้าส าลี แปรงลบกระดาน ขาตั้ง (กระดานด า) ตรายาง ซอง ธง
ชาติ สิ่งพิมพ์ ที่ได้จากการซื้อหรือพิมพ์ของใช้ในการบรรจุหีบ
ห่อ น้ ามัน ไข ขี้ผึ้ง ฯลฯ สภาพคงทนถาวร  เช่น  หนังสือ  เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก  ไม้บรรทัด  ที่เย็บ
กระดาษขนาดเล็ก  ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร  เก้าอ้ีพลาสติก  ตรายาง  ที่ถู
พ้ืน  ตะแกรงวางเอกสาร  เครื่องตัดโฟม  เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ  ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายลักษณ์ แปงปิด
ประกาศ  แผ่นป้ายชื่อส านักงาน หรือหน่วยงาน หรือแผนป้ายต่าง ๆ ที่ใช้ใน
ส านักงาน มู่ลี่,ม่านปรับแสง (ต่อผืน) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือ
แขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจ าลอง กระเป๋า  ตาชั่งขนาดเล็ก ผ้าใบติดตั้งใน
ส านักงาน ผ้าใบเต็นท์ขนาดใหญ่ ฯลฯ 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ
น ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
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1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 3924 ลง
วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 (เฉพาะเทศบาลต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล) 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0444 ลง
วันที่ 24 มกราคม 2561 เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดค า
ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 2,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่าง ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ในกิจการของ
เทศบาลต าบลนาจะหลวย ซึ่งโดยสภาพคงทนและไม่คงทนถาวรหรือตามปกติ
มีอายุการใช้งาน ไม่ยืนนาน เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปร
สภาพ หรือไม่คงสภาพเดิม  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น เช่น หลอดไฟ ปลั๊กไฟฟ้า โคมไฟฟ้า ฟิวส์ เทปพัน
สายไฟฟ้า สายไฟฟ้า  สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า 
 หลอดวิทยุทรานซิสเตอร์และชิ้นส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร์ มูฟวิ่ง
คอยส์ คอนเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ ฯลฯ รวมถึง
ค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง ไมโครโฟน  ขา
ตั้งไมโครโฟน  หัวแร้งไฟฟ้า  เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า  เครื่องวัด
แรงดันไฟฟ้า  มาตรส าหรับตรวจวงจร  เครื่องประจุไฟ  โคมไฟ โทรโข่ง  ไม่ซัก
ฟิวส์ ไมค์ลอยพร้อมเครื่องส่งสัญญาณ เป็นต้น 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ
น ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536  
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ  
ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 3924  
ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เฉพาะเทศบาลต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล) 
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2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0444  
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียด
ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564b เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

   วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 10,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวส าหรับกองการศึกษา
เทศบาลต าบลนาจะหลวย จ านวน 10,000 บาทเทศบาลต าบล                
นาจะหลวย จ านวน 2 แห่ง ที่จ าเป็นต้องใช้ในกิจการของกองการศึกษา ซึ่งโดย
สภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานเมื่อใช้แล้วย่อม
สิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิมหรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น เช่น ถาดหลุม ช้อน ส้อม ถ้วย ชามแปรง ไม้กวาด เข่ง ผ้าปู
โต๊ะ  แก้วน้ า ผ้าห่ม กระจกเงา น้ าจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ ร่วมถึงค่าใช้จ่าย  
ที่ต้องช าระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าติดตั้ง เป็นต้น   
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่าย 
ในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 3924 ลง
วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 (เฉพาะเทศบาลต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล) 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0444 ลง
วันที่ 24 มกราคม 2561  
- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอ านาจในการ
น ามา  ตั้งงบประมาณ ดังนี้        
     1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564n เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-
รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 3924 ลง
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564b เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย
รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
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ท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เฉพาะเทศบาลต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล)        
3)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    

   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 5,000 บาท 

      

  

 -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ใน
กิจการของกองการศึกษา  ซึ่งโดยสภาพคงทนและไม่คงทนถาวร หรือตามปกติ
มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปร
สภาพ  หรือไม่คงสภาพเดิม หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น เช่น แบตเตอรี่  ยางนอก  ยางใน  สายไมล์  เพลา  ตลับลูกปืน  น้ ามัน
เบรก  หัวเทียน  ไขควง  นอตและสกรู  กระจกมองหน้ารถยนต์ หม้อน้ า
รถยนต์  กันชน  ฟิล์มกรองแสง  เข็มขัดนิรภัย แม่แรง  กุญแจปากตาย กุญแจ
เลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัช  กระจกโค้งมน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟ
กระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน  กรวยจราจร  ไขควง  ประแจ  แม่แรง  กุญแจ
ปากตาย  กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัตช์  ล็อค
พวงมาลัย ฯลฯ หรือที่จ าเป็นต้องใช้ส าหรับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ที่ใช้ใน
ส่วนราชการหรือท่ีอยู่ในความดูแลของส านัก
ปลัดเทศบาล ได้แก่ กค 6216 นข 2878 คกธ 461 ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่
ต้องช าระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าติดตั้ง เป็นต้น 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ
น ามาตัง้งบประมาณ  ดังนี้  
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ  
ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 3924 ลง
วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 (เฉพาะเทศบาลต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล) 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0444  
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียด
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ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณราย 
จ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 10,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ของ รถยนต์ จักรยานยนต์ เครื่องปั่นไฟและอ่ืน ๆ ฯลฯ เช่น น้ ามัน
ดีเซล น้ ามันเบนซิน น้ ามันเครื่อง น้ ามันจาระบี ฯลฯ เป็นต้น หรือวัสดุ
เชื้อเพลิงและหล่อลื่นอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ในกิจการของส านัก
ปลัดเทศบาล เช่น น้ ามันก๊าด น้ ามันเตา แก๊สหุงต้ม ถ่าน ก๊าส ฯลฯ 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ
น ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ
น ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536  
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 3924  
ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เฉพาะเทศบาลต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล) 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0444  
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียด
ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น   
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   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 30,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ รายจ่ายเพ่ือให้ 
ได้มาสิ่งของที่มีลกัษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการ 
ใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น 
รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 
1.รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 
2.รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ 
3.รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษีค่าประกันภัย ค่า
ติดตั้งเป็นต้น โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ดังนี้ 
(1)ประเภทวัสดุคงทน 
- ไดแ้ก่สิ่งของที่โดยสภาพมีลกัษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่
ยืน นาน หรือเมื่อนา ไปใช้ไปแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซม
ให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น ขาตั้งกล้องขาตั้งเขียน
ภาพ กล่องใส่ฟิล์มภาพยนตร์เครื่องกรอเทป เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้อง
ถ่ายรูป ฯลฯ 
(2)ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง 
-ได้แก่สิ่งของที่โดยสภาพมีลกัษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปร
สภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม เช่น พู่กันสี
กระดาษเขียนโปสเตอร์ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด ฟิล์มสไลด์แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ (ภาพยนตร์,วีดีโอเทป,แผ่น ซีดี)รูปสีหรือขาวดาที่ได้ 

      

   วัสดุกีฬา จ านวน 50,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดชื้อวัสดุกีฬาส าหรับใช้ในกิจการเทศบาลต าบล              
นาจะหลวย เช่นตาข่ายกีฬา เช่น ตาข่ายตระกร้อวอลเลย์บอลเป็นต้น ลูก
ปิงปองลูกแบดมินตัน ลูกเทนนิส ลูกฟุตบอล ลูกแชร์บอลแผ่น โยคะ ตระ
กร้อ นกหวีด ห่วงยางไม่ตีปิงปองไม่แบตมินตันไม้เทนนิส เชือกกระโดด ดาบ
สองมือ ตะกร้าหวายแชร์บอล นาฬิกาจับเวลา นวม ลูกทุ่มน้ า หนักเสาตาข่าย
กีฬา เช่น เสาตาข่ายตระกร้อเสาตาข่ายวอลเลย์บอล ห่วงบาศเก็ตบอลเหล็ก
กระดานแสดงผลการแข่งขัน ลูกเปตอง เบาะมวยปล้ า ยูโด ฯลฯ  
- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ
น ามาตั้งงบงบประมาณ ดังนี้ 
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานใน
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การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที่27 มิถุนายน 2559  
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/1536ลง 
วันที่19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอยวัสดุและ
ค่าสาธารณูปโภค หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว0444 ลง
วันที่ 24 มกราคม 2561 
เรื่องการก าหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม     2564 เรื่องรูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-
รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจา ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 20,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ในกิจการของ
กองการศึกษา  ซึ่งโดยสภาพคงทนและไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ การ
ใช้งาน ไม่ยืนนาน เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือไม่คง
สภาพเดิม หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น หัวพิมพ์ แถบ
พิมพ์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกส าหรับ
เครื่องพิมพ์ เมนบอร์ด เมาส์ ปริ้นเตอร์ จอมอนิเตอร์ อุปกรณ์ที่เก่ียวเนื่องกับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ เมมโมรี่ชิป(RAM) แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึก
ข้อมูล แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล แผ่นแป้นอักษรหรือ
แป้นพิมพ์ เครื่องกระจายสัญญาณ โปรแกรม แผ่นวงจรอีเลคทรอนิกส์   แผ่น
หรือจานบันทึกข้อมูลฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระพร้อมกัน เช่น ค่า
ขนส่ง ค่าภาษ ีค่าติดตั้ง เป็นต้น 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ
น ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536  
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และ
ค่าสาธารณูปโภค 

      



235 
 

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0444 ลง
วันที่ 24 มกราคม 2561 เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดค า
ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค่าสาธารณูปโภค 

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 3,000 บาท 
   ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 3,000 บาท 

      

  

-เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการงบประมาณเพ่ือรองรับการบริการ
ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส าหรับเพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ที่
จ าเป็นต้องใช้ในกิจการของเทศบาลต าบลนาจะหลวยหรืออยู่ในความดูแลของ
เทศบาลต าบลนาจะหลวย เช่น ค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณีย์ 
ยากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ในระบบบริหารการเงินการ
คลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  
เป็นต้น ฯลฯ 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ
น ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้ 
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.8/ว2217 ลง
วันที่ 19 ตุลาคม 2560เรื่อง การแก้ไขปัญหาหนี้สาธารณูปโภคค้างช าระของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว
1846  ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย 
3)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.8/ว
1529  ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560 
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 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 10,882,389 บาท 
  งบบุคลากร รวม 3,747,880 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 3,747,880 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 2,777,880 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีให้กับข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งและอัตราปรากฏตามแผนอัตราก าลังสาม
ป ี(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566) และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน โดย
ค 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/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  
เรื่องซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   เงินวิทยฐานะ จ านวน 230,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่งครู ต าแหน่งและอัตราปรากฏตามแผนอัตราก าลัง
สาม (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566) และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน โดย
ค 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/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  
เรื่องซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 700,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนหรือค่าตอบแทนพิเศษ
ให้กับพนักงานจ้าง และเพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ในกรณีพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ได้รับการเลื่อน ค่าตอบแทนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัด ต้ัง
งบประมาณจากเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   สมทบเพ่ิมในส่วนที่สูง
กว่างบประมาณท่ีได้รับจัดสรร       
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    - พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก/ผู้ช่วยครูผู้ดูแล
เด็ก  จ านวน  338,160 บาท(ผู้มีทักษะ) (จ่ายจากงบประมาณตามที่ได้รับ
จัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นเงิน  225,600 บาท เทศบาล
สมทบ เป็นเงิน 112,560 บาท  รวมเป็นเงิน 338,160 บาท        
    -  พนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก  
(ไม่ก าหนดคุณวุฒิ)  ต าแหน่งและอัตราปรากฏตามแผนอัตราก าลังสาม
ป ี(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566) และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน โดย
ค านวณตั้งจ่ายไว้ จ านวน 12 เดือน  
    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ หนังสือสั่งการ ดังนี้       
   1) ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542         
   2) พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจ าต าแหน่ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม         
   3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541         
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2543         
   4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0809.4/ว
1326  ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560        
   5) หนังสือส านักงาน กท.กท และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ 
ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
   6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3749  
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า   
งบประมาณ 

   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 40,000 บาท 

      

  

    -เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิม ต่าง ๆ ให้กับพนักงานจ้างที่มีสิทธิได้รับเงินค่าครอง
ชีพชั่วคราวส าหรับพนักงานจ้าง ดังนี้        
    1. พนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ไม่ก าหนด
คุณวุฒิ) จ านวน 3 อัตรา เป็นเงิน 40,000 บาท     
    เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ
น ามาตั้งงบประมาณ ดังนี้        
   1) ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542         
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   2) พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจ าต าแหน่ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม         
   3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที ่มท 0809.4/3 1326 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560         
   4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม         
   5) หนังสือส านักงาน ก.จ. กท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138  
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
   6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3749  
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
   7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 2786  
ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562  
   8) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.4/ว 1592  
ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564   

  งบด าเนินงาน รวม 3,480,509 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท 
   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 50,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับครู ,ครูผู้ดูแลเด็ก ที่มีสิทธิ
ได้รับ ของบุคลกรครูและบุคลากรทางการศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
เทศบาลต าบลนาจะหลวย         
   -เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอ านาจในการ
น ามาตั้งงบประมาณ ดังนี้         
   1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542         
   2) หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว138  
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558         
   3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา  
ของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563   
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ค่าใช้สอย 

 
รวม 

 
1,331,300 

 
บาท 

   รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 10,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการงบประมาณเพ่ือรองรับการบริการ
ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
1.ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มาตรวจงาน นิเทศงานเยี่ยม
ชมหรือศึกษาดูงาน และผู้มีส่วนร่วมหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับ
บุคคลหรือ คณะบุคคล  โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม
ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการเลี้ยงรับรองรวมทั้ง
ค่าบริการด้วย และ ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรองการ
ต้อนรับบุคคล กลุ่มบุคคล หรือคณะบุคคล ที่มานิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยม
ชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือ
คณะบุคคล ฯลฯ- เพ่ือจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมส าหรับ   ผู้มา
ประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมและผู้มีส่วนร่วมหรือเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง ซึ่งเข้าร่วม
ประชุม ในการประชุมต่าง ๆ ในกิจการของเทศบาล ได้แก่ 
- การประชุมราชการภายในหน่วยงานประจ าเดือน 
- การประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะท างานต่าง ๆ ที่ได้รับ
แต่งตั้งตามกฎหมาย  ระเบียบ  หนังสือสั่งการระทรวงมหาดไทย หรือค าสั่ง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- การประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้น 
-การประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อบูรณาการจัดท าแผนชุมชน หรือเรื่องอ่ืนที่
กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด 
- การประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- การประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับส่วนราชการ หน่วยงานอื่น
ของรัฐหรือเอกชน 
-  การประชุมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการเทศบาล ฯลฯ โดยจ่ายเป็น
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มต่าง ๆ ค่าเครื่องใช้ในการ เลี้ยงรับรอง
และค่าบริการอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นเกี่ยวข้องกับการเลี้ยงรับรองในการ
ประชุม ฯลฯ เป็นเงิน 50,000 บาท  
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท  0808.4/ว 2381  
ลงวันที่  28  กรกฎาคม  2548  เรื่อง  การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงิน
ค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งไว้ไม่เกินร้อย
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ละ 1 ของรายได้จริงในปีงบประมาณที่ล่วงมาโดยไม่รวม รายได้จากเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู ้เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินที่มีผู้อุทิศให้ รายได้จริง
ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย ปี พ.ศ.2564 จ านวน 61,028,523.56 บาท ตั้ง
จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 1 = 610,286  จึงตั้งไว้ 10,000 บาท 
- หนังสือที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่  5   
กุมกภาพันธ์  2563  เรื่อง  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0810.3/ว1239 ลง
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ       
    01. โครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 30,000 บาท 

      

  

       -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ของครูและบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือศูนย์อบรมเด็ก
ก่อนเกณฑ์ในวัดศรีพรหม หรือที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงค่าเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ค่าลงทะเบียน ฯลฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ.2559         

      

    02. โครงการ/กิจกรรม : จัดงานวันเด็ก จ านวน 70,000 บาท 

      

  

        -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันเด็ก เช่น ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ค่าวัดสุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าเครื่องดื่ม ค่าจัดท า
เอกสารรวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องโครงการฯ         
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมท าการแข่งขันกีฬา  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559         
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนงาน
การศึกษา หน้า 250      
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03. โครงการ/กิจกรรม : ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม  จ านวน 30,000 บาท 

      

  

 -เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมของพนักงานครู
เทศบาล พนักงานจ้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลต าบล                
นาจะหลวย      -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

      

    
04. โครงการ/กิจกรรม : ค่าอาหารกลางวัน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 

จ านวน 720,300 บาท 

      

  

       -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาอาหารกลางวัน โดยจัดสรรส าหรับ
เด็กเล็กอายุ  2-5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลักเมืองและศูนย์อบรมเด็ก
ก่อนเกณฑ์ในวัดศรีพรหม  จ านวน 150 คน อัตราคน
ละ 21 บาท จ านวน 245 วัน เป็นเงิน 771,750 บาท        
       -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 17        
       1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ
สถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562        
       2) ประกาศคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เรื่องหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563         
       3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณ รายจ่าย
ประจ าป ีพ.ศ. 2565 ขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
      4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 4110  
ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า งบประมาณ
รายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เฉพาะเทศบาลต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล)  
      5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว3924  
ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564        
      วิธีการ ขั้นตอนในการเบิกหักผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนาม
สถานศึกษาให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการ
จ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด อปท.พ.ศ.2562 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
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ทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  ยุทธศาสตร์
ที ่4  แผนงานการศึกษา หน้า 244  

    
05.โครงการส่งเสริมพัฒนาการและทักษะการเรียนรู้ของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  

       -เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการแข่งขันทักษะวิชาการส าหรับ
เด็กเด็กปฐมวัย เช่นค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการด าเนินงาน ค่าตกแต่งสถานที่ ฯลฯ  
        -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยในการเบิกจ่ายในการจัด
งาน การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
        -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  ยุทธศาสตร์
ที ่4  แผนงานการศึกษา หน้า 253  

      

    06.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) จ านวน 351,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
(รายหัว) ส าหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 2-5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
เทศบาลต าบลนาจะหลวย       
จ านวน 2 แห่ง จ านวน 150 คน รายหัวละ 1,700 บาท       
         06.1 โครงการ/กิจกรรม : ค่าหนังสือเรียน(ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 
      -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อหนังสือเรียน จัดสรรส าหรับเด็ก
อายุ 3-5 ปี อัตราคนละ 200 บาท/ปี จ านวน 125 คน    
       06.2. โครงการ/กิจกรรม : ค่าอุปกรณ์การเรียน(ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 
      -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน จัดสรรส าหรับเด็ก
อายุ 3-5 ปี อัตราคนละ 200 บาท/ปี  จ านวน 125 คน       
       06.3. โครงการ/กิจกรรม : ค่าเครื่องแบบเรียน(ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 
      - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน จัดสรรส าหรับ
เด็กอายุ 3-5 ปี อัตราคนละ 300 บาท/ปี  จ านวน 125 คน       
        06.4. โครงการ/กิจกรรม : ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
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บริหารสถานศึกษา 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดสรรส าหรับเด็ก
อายุ 3-5 ปี อัตราคนละ 430 บาท/ปี  จ านวน 125 คน        
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562        
    2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 3924 ลง
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย
รองรับเงินุอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เฉพาะเทศบาลต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล)         
หน้าที่ 330 วิธีการข้ันตอนในการเบิกหักผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารใน
นามของสถานศึกษาให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้
และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562    
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)ยุทธศาสตร์ที่ 4  
แผนงานการศึกษา หน้าที่ 251,245,246,247   

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 100,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงและซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ทรัพย์สินต่าง 
ๆ เครื่องโทรศัพท ์เครื่องปรับอากาศ ทีวี ตู้เย็น เครื่องคอมพิวเตอร์  ทรัพย์สิน
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกต เช่น โต๊ะท างาน เก้าอ้ี
ท างาน เครื่องโทรศัพท์ เครื่องปรับอากาศ ทีวี ตู้เย็น เครื่องคอมพิวเตอร์        
เครื่องปริ้นเตอร์ ฯลฯ         
  -เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ
น ามาตั้งงบประมาณ ดังนี้        
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่14)  
พ.ศ.2562         
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542         
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 3924 ลง
วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  
(เฉพาะเทศบาลต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล)         
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1095  
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ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
รายรับ- รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

   ค่าวัสดุ รวม 2,009,209 บาท 
   วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1,936,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดเทศบาลต าบลนาจะหลวย จ านวน 2 แห่ง ที่จ าเป็นต้องใช้ใน
กิจการของกองการศึกษา ซึ่งโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไม่ยืนนาน เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพหรือไม่คงสภาพ
เดิมหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น ถาด
หลุม ช้อน ส้อม ถ้วย ชามแปรง ไม้กวาด เข่ง ผ้าปูโต๊ะ    แก้วน้ า ผ้า
ห่ม กระจกเงา น้ าจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ ร่วมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระพร้อม
กัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น   
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536  
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 3924  
ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
(เฉพาะเทศบาลต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล) 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0444  
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561  
2) อาหารเสริม (นม)  จ านวน  1,936,000บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร
เสริม (นม) ส าหรับเด็กนักเรียนและเด็กเล็กตามรายการ ดังนี้        
    1. เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนนาจะหลวย  
(กรป.กลางอุปถัมภ์)  จ านวน 860 คน อัตราคน
ละ 7.37 บาท จ านวน 260 วัน     เป็นเงิน 1,769,924 บาท  
    2. เพ่ือจ่ายค่าอาหารเสริม (นม) โดยจัดสรรส าหรับเด็กเล็กอายุ 2-
5 ป ี   ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด เทศบาลต าบลนาจะหลวย ทั้ง 2 แห่ง 
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 คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลักเมือง และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดศรี
พรหม   จ านวน 140 คน อัตราคละ 7.37 บาท จ านวน 260 วัน      
เป็นเงิน 304,980 บาท  
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอ านาจในการ
น ามา  ตั้งงบประมาณ ดังนี้        
     1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 3924 ลง
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย
รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เฉพาะเทศบาลต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล)        
3)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564   เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์
ที ่2   แผนงานการศึกษาหน้าที่ 248   

   วัสดุก่อสร้าง จ านวน 30,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ในกิจการ ของ
เทศบาลต าบลนาจะหลวย ซึ่งโดยสภาพคงทนและไม่คงทนถาวรหรือตามปกติ
มีอายุการใช้งาน ไม่ยืนนาน เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปร
สภาพ หรือไม่คงสภาพเดิม  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น  ไม้
ต่าง ๆ น้ ามันทาไม ้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทราย อิฐหรือ
ซีเมนต์บล๊อก  กระเบื้อง สังกะสีตะปู ค้อน คีม ชะแลง จอบ เสียม สิ่ว
ขวาน สว่าน เลื่อย  กบไสไม ้เหล็กเส้น เครื่องวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับ
เมตร ลูกดิ่ง ท่อน้ าบาดาล  ท่อน้ าและอุปกรณ์ประปา ท่อต่าง ๆ โถ
ส้วม     อ่างล้างมือ ราวพาดผ้า    ไม้ต่าง ๆ ค้อน คีม
ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม ้เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนาด
เล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระพร้อมกัน เช่น  
ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าติดตั้ง เป็นต้น 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ
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น ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 3924 ลง
วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  
(เฉพาะเทศบาลต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล) 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0444 ลง
วันที่ 24 มกราคม 2561 เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดค า
ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

   วัสดุการเกษตร จ านวน 18,209 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุการเกษตรต่าง ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ในกิจการ ของกอง
การศึกษา ซึ่งโดยสภาพคงทนและไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้
งาน  ไม่ยืนนาน เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพ
เดิม  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น สารเคมีป้องกันและก าจัด
ศัตรูพืชและสัตว์ พันธุ์พืช เมล็ดพันธุ์พืช ปุ๋ย พันธุ์สัตว์ปีกและพันธุ์สัตว์
น้ า อาหารสัตว์ น้ าเชื้อพันธุ์สัตว์ วัสดุเพาะช า อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์
พืช เช่น ใบมีด เชือก ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ สปริง
เกลอร์ (Sprinkler) จอบหมุน จานพรวน ผานไถกระทะ เครื่องหยอดหรือ
หว่านเมล็ดพันธุ์ เครื่องท าความสะอาดเมล็ดพันธุ์ เครื่องกระเทาะเมล็ด
พืช คราดถ่ีพรวนดินระหว่างแถว กากน้ าตาล เคียว  จอบหมุน  จาน
พรวน  ผานไถกระทะ  เครื่องดักแมลง   ตะแกรงร่อนเบนโธส อวน
(ส าเร็จรูป) กระซัง  มีดตัดจ้นไม้ ฯลฯ รวมถึง ค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระพร้อม
กัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น  
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ
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น ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 3924 ลง
วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 (เฉพาะเทศบาลต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล) 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0444 ลง
วันที่ 24 มกราคม 2561 เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดค า
ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 15,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ในกิจการ ของ
กองการศึกษา ซึ่งโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุใช้งานไม่ยืนนาน
เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพเดิม หรือ เปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น หัวพิมพ์  แถบพิมพ์ เครื่องอ่านและบันทึก
ข้อมูล ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์ เมนบอร์ด เมาส์ ปริ้น
เตอร์ จอมอนิเตอร์ อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวเนื่องกับเครื่องคอมพิวเตอร์เมมโมรี่ชิป
(RAM) แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล แผ่นกรองแสงกระดาษ
ต่อเนื่อง สายเคเบิล แผ่นแป้นอักษรหรือแป้นพิมพ์ เครื่องกระจายสัญญาณ 
โปรแกรม แผ่นวงจรอีเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระพร้อม
กัน เช่นค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ
น ามาตั้งงบประมาณ ดังนี้ 
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว1095   
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
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2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1536  
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และ
ค่าสาธารณูปโภค 
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว0444 ลง
วันที่ 24 มกราคม 2561 เรื่องการก าหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดค า
ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองท้องถิ่น 

   วัสดุการศึกษา จ านวน 10,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสมุดประจ าตัวเด็กนักเรียน ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก บ้านหลักเมือง และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดศรีพรหม ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได ้ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์
ที ่3 หน้า 425 ข้อ 13       
-  เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ
น ามาตั้ง    งบประมาณ ดังนี้       
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที 13)   
พ.ศ.2552       
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536  
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ  
ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 3924  
ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
(เฉพาะเทศบาลต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล) 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0444  
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียด
ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
  

      



249 
 

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 90,000 บาท 
   ค่าไฟฟ้า จ านวน 35,000 บาท 

      

  

-เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการงบประมาณเพ่ือรองรับการบริการ
ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส าหรับเพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดกองการศึกษา รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระพร้อม
กัน เช่น ค่าบริการค่าภาษี เป็นต้น ฯลฯ และเพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าค้างจ่าย และ
ค่าไฟฟ้า สาธารณะ ส่วนที่เกินสิทธิ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 -เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ
น ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้ 
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0890.3/ว2271  
ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง การปรับฐานค านวณสิทธิการใช้ไฟฟ้า
สาธารณะของเทศบาล 
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.8/ว2217  
ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 เรื่อง การแก้ไขปัญหาหนี้สาธารณูปโภคค้างช าระ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว1846  
ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย 
4)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.8/ว1295  
ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 
5)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนมากที่ มท 0808.2/ว1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก    ประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
6)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  การฝาก
เงนิ การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์ปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2561 
7)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 2786/
ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 
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ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล จ านวน 30,000 บาท 

      

  

      -เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการงบประมาณเพ่ือรองรับการบริการ
ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส าหรับเพื่อจ่ายเป็นค่าน้ าประปาที่ใช้ใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลต าบลนาจะหลวยสถานที่หรืออาคารอ่ืน ๆ ที่
เป็นของเทศบาลต าบล นาจะหลวยหรืออยู่ในความดูแลของเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษ ีเป็น
ต้น ฯลฯ และเพ่ือจ่ายเป็นค่าประปาค้างจ่าย 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ
น ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้ 
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0890.3/ว2271  
ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง การปรับฐานค านวณสิทธิการใช้ไฟฟ้า
สาธารณะของเทศบาล 
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.8/ว2217  
ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 เรื่อง การแก้ไขปัญหาหนี้สาธารณูปโภคค้างช าระ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว1846  
ลงวันที ่12 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางค่าสาธารณูปโภค ค้างจ่าย 
4)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.8/ว1295  
ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 
5)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
6)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์ปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2561 
7)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 2786/
ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 

      

   ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 25,000 บาท 

      

  

-เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการงบประมาณเพ่ือรองรับการบริการ
ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส าหรับเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการบริหาร
จัดการเพ่ือบริการด้านโทรคมนาคมหรือค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ที่

      



251 
 

จ าเป็นต้องใช้ในกิจการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดกองการศึกษา เทศบาลต าบล
นาจะหลวย เช่น ค่าโทรศัพท์พ้ืนฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่า
หมายเลขโทรศัพท์ ค่าบ ารุงรักษาสาย ค่าโทรภาพ(โทรสาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุ
ติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้
ระบบอินเทอร์เน็ตรวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ด เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่า
ช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น ฯลฯ และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้
ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนเกี่ยวกับการใช้บริการที่ต้องช าระ
พร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษ ีเป็นต้น ฯลฯ 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ
น ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้ 
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0890.3/ว2271  
ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง การปรับฐานค านวณสิทธิการใช้ไฟฟ้า
สาธารณะของเทศบาล 
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.8/ว2217  
ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 เรื่อง การแก้ไขปัญหาหนี้สาธารณูปโภคค้างช าระ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว1846  
ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย 
4)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.8/ว1295  
ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 
5)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
6)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์ปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2561 
7)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 2786/
ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 
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งบเงินอุดหนุน รวม 3,654,000 บาท 

   เงินอุดหนุน รวม 3,654,000 บาท 
   เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

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

จ านวน 3,654,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนนาจะหลวย           
(กรป.กลางอุปถัมภ์) ตามโครงการอาหารกลางวัน จ านวน 860 คน อัตรามื้อ
ละ 21 บาท/คน จ านวน 200 วัน เป็นเงิน 3,612,000 บาท    ค าชี้แจง ทั้งนี้
จะเบิกจ่ายต่อเมื่อตั้งรับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น        
 - เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการตั้ง
งบประมาณ ดังนี้        
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 แก้ไขเพ่ิมเติม         
    2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว3616 ลง
วันที่ 24 มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559         
    3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 4750  
ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563         
   4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0816.2/ว 7924  
ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายรองรับเงินอุดหุนนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565         
(เฉพาะเทศบาลต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล)         
  5. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0810.8/24002  
ลงวันที่  25 ธันวาคม 2563        
 -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แผนงาน
การศึกษา หน้า 263         

      

 


