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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

เทศบำลต ำบลนำจะหลวย 
อ ำเภอนำจะหลวย   จังหวัดอุบลรำชธำน ี

        
              

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 68,902,200 บาท แยกเป็น  
แผนงานงบกลาง 

 งบกลาง รวม 13,224,283 บาท 
  งบกลาง รวม 13,224,283 บาท 
   งบกลาง รวม 13,224,283 บาท 
   ค่ำช ำระหนี้เงินกู้ จ ำนวน 696,893 บำท 

      

  

-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำช ำระหนี้เงินต้น โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรส ำนักงำน
เทศบำลต ำบลนำจะหลวย ตำมสัญญำกู้เงิน เงินทุนส่งเสริมกิจกำร
เทศบำล สัญญำเลขที่ 857/15/2554 ลง
วันที่ 5 พฤศจิกำยน  2553 จ ำนวนวงเงินกู้
ทั้งสิ้น 9,519,524  บำท ต่อท้ำยสัญญำเพ่ือก่อสร้ำงอำคำร
ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลนำจะหลวย อ ำเภอนำจะหลวย จังหวัด
อุบลรำชธำนี อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปี ก ำหนดส่งใช้
คืน ภำยใน 6 ปี ตำมระยะเวลำคงเหลือแห่งบันทึกต่อท้ำยสัญญำกู้
เงิน ฉบับลงวันที่ 29 มกรำคม 2564 
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ ระเบียบ ที่เป็นฐำนอ ำนำจในกำรน ำมำ
ตั้งงบประมำณ ดังนี้ 
 1) เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 แก้ไข
เพ่ิมเติม ถึงปัจจุบัน มำตรำ 67 เทศบำลมีรำยจ่ำยดังต่อไปนี้
(9) รำยจ่ำยอื่นใดตำมข้อผูกพันหรือตำมท่ีกฎหมำยหรือระเบียบของ
กระทรวงมหำดไทยก ำหนด และมำตรำ 67 
 ตรี กำรจ่ำยเงินตำมมำตรำ 67(9) ถ้ำเป็นกำรช ำระหนี้เงินกู้ เมื่อถึง
ก ำหนดช ำระเทศบำลจะต้องช ำระเงินกู้นั้นจำกทรัพย์สินของ
เทศบำลไม่ว่ำจะตั้งเงินรำยจ่ำยประเภทนี้ไว้หรือไม่   
 2)เป็นไปตำมระเบียบกะทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรรับเงิน กำรเบิก
จ่ำยเงิน กำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำเงิน และกำรตรวจเงิน ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
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3) หนังสือส่งเสริมกิจกำรเทศบำล ที ่มท 0808.4/3838 ลง
วันที่ 17 มิถุนำยน 2565 

   ค่ำช ำระดอกเบี้ย จ ำนวน 72,534 บำท 

      

  

-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำช ำระดอกเบี้ย โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรส ำนักงำน
เทศบำลต ำบลนำจะหลวย ตำมสัญญำกู้เงิน เงินทุนส่งเสริมกิจกำร
เทศบำล สัญญำเลขที่ 857/15/2554  
ลงวันที่ 5 พฤศจิกำยน  2553 จ ำนวนวงเงินกู้
ทั้งสิ้น 9,519,524  บำท ต่อท้ำยสัญญำเพ่ือก่อสร้ำงอำคำร
ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลนำจะหลวย อ ำเภอนำจะหลวย จังหวัด
อุบลรำชธำนี อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปี ก ำหนดส่งใช้
คืน ภำยใน 6 ปี ตำมระยะเวลำคงเหลือแห่งบันทึกต่อท้ำยสัญญำกู้
เงิน ฉบับลงวันที่ 29 มกรำคม 2564 
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ ระเบียบ ที่เป็นฐำนอ ำนำจในกำรน ำมำ
ตั้งงบประมำณ ดังนี้ 
 1) เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 แก้ไข
เพ่ิมเติม ถึงปัจจุบัน มำตรำ 67 เทศบำลมีรำยจ่ำยดังต่อไปนี้
(9) รำยจ่ำยอื่นใดตำมข้อผูกพันหรือตำมท่ีกฎหมำยหรือระเบียบของ
กระทรวงมหำดไทยก ำหนด และมำตรำ 67 ตรี กำรจ่ำยเงินตำม
มำตรำ 67(9) ถ้ำเป็นกำรช ำระหนี้เงินกู้ เมื่อถึงก ำหนดช ำระเทศบำล
จะต้องช ำระเงินกู้นั้นจำกทรัพย์สินของเทศบำลไม่ว่ำ  จะตั้งเงิน
รำยจ่ำยประเภทนี้ไว้หรือไม่   
 2)เป็นไปตำมระเบียบกะทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรรับเงิน กำรเบิก
จ่ำยเงิน กำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำเงิน และกำรตรวจเงิน ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
3) หนังสือส่งเสริมกิจกำรเทศบำล ที ่มท 0808.4/3838 ลง
วันที่ 17 มิถุนำยน 2565 

      

   เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ ำนวน 232,716 บำท 

      

  

-เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมกรณีประสบอันตรำย
หรือเจ็บป่วย ทุพพลภำพ โดยค ำนวณ 
ในอัตรำร้อยละห้ำของค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงและเงินเพ่ิม
ต่ำง ๆ  โดยจ่ำยเป็นค่ำสมทบ เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของ
พนักงำนจ้ำงของเทศบำลต ำบลนำจะหลวย ที่เทศบำลจะต้องจ่ำย
ให้แก่พนักงำนจ้ำง  เป็นเงิน 215,808 บำท      
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-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำสมทบ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตำมที่กรม
ส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดสรรให้พนักงำนจ้ำง(ผู้ดูแลเด็ก)
ของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์  เป็น
เงิน 16,908 บำท  
 -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำสมทบ เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงำน
จ้ำงของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ ที่อยู่ใน
เขตควำมรับผิดชอบของเทศบำลต ำบลนำจะหลวย  โดยค ำนวณจำก
ค่ำตอบแทนที่ต้องจ่ำยเพ่ิมเป็นส่วนต่ำงจำกเงินอุดหนุนทั่วไปที่กรม
ส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดสรรให้  ในกรณีพนักงำนจ้ำงตำม
ภำรกิจ ได้รับกำรเลื่อนค่ำตอบแทนตำมมำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับ
พนักงำนจ้ำงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้นสังกัด  ตั้งงบประมำณจำกเงินรำยได้ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสมทบเพ่ิมในส่วนที่สูงกว่ำงบประมำณที่ได้รับจัดสรร  
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ  พระรำชกฤษฎีกำ ประกำศ และ
หนังสือสั่งกำร ที่เป็นฐำนอ ำนำจในกำรน ำมำตั้งงบประมำณ ดังนี้ 
1)พระรำชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ.2533 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
(ฉบับที ่4) พ.ศ. 2558 
2)พระรำชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
(ฉบับที ่2) พ.ศ. 2561 
2)หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว4172 ลงวันที่ 24 ธันวำคม 2561 

   เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จ ำนวน 9,310 บำท 

      

  

- เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนรำยปีในอัตรำร้อย
ละ 0.20 ของค่ำจ้ำงโดยประมำณท้ังปี(มกรำคม -ธันวำคม) เพ่ือให้
ควำมคุ้มครองแก่ลูกจ้ำง ที่ประสบอันตรำย เจ็บป่วย ตำย หรือสูญ
หำย อันเนื่องมำจำกกำรท ำงำนให้นำยจ้ำง 
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ ระเบียบ ที่เป็นฐำนอ ำนำจในกำรน ำมำ
ตั้งงบประมำณ ดังนี้ 
 1)พระรำชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ.2533 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง
(ฉบับที ่4) พ.ศ. 2558 
2)พระรำชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
(ฉบับที ่2) พ.ศ. 2561 
2)หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว4172 ลงวันที่ 24 ธันวำคม 2561 
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   เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ 
 

จ ำนวน 
 

8,043,600 
 
บำท 

      

  

-เพ่ือด ำเนินกำรในกำรรองรับกำรจัดสวัสดิกำรให้แก่ผู้สูงอำยุที่มี
อำยุ 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไปที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยหลักเกณฑ์ กำรจ่ำยเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 และได้ขึ้นทะเบียนขอรับ
เงินเบี้ยยังชีพไว้ ตำมโครงกำรสร้ำงหลักประกันด้ำนรำยได้แก่
ผู้สูงอำยุ โดยจ่ำยอัตรำเบี้ยยังชีพรำยเดือนแบบขั้นบันไดส ำหรับ
ผู้สูงอำยุ โดย 
ผู้สูงอำยุ 60-69 ปี  จะได้รับ 600 บำทต่อเดือน จ ำนวน 564 คน
, ผู้สูงอำยุ 70-79 ปี  จะได้รับ 700 บำทต่อ
เดือน  จ ำนวน 287 คน  ,ผู้สูงอำยุ 80-89 ปี   
จะได้รับ 800 บำทต่อเดือน  
ช่วงอำยุ 60-69 ปี จ ำนวน 572 คน 
ช่วงอำยุ 70-79 ปี จ ำนวน 309 คน 
ช่วงอำยุ 80-89 จ ำนวน 126 คน 
ช่วงอำยุ 90 ปี ขึ้นไป จ ำนวน 10 คน 
รวม 1,017 คน ทั้งนี ้เทศบำลต ำบลนำจะหลวย จึงตั้งงบประมำณ
ตำมบัญชีรำยชื่อผู้ขึ้นทะเบียนผู้สูงอำยุของเทศบำลต ำบล 
นำจะหลวย โดยจ่ำยเป็นเงินสงเครำะห์ให้แก่ผู้สูงอำยุที่มีภูมิล ำเนำ
ในเขตพ้ืนที่เทศบำลต ำบลนำจะหลวย ในอัตรำเบี้ยยังชีพ ที่ควร
ได้รับตำมสิทธิของแต่ละช่วงอำยุ ตำมฐำนข้อมูลจ ำนวนผู้สูงอำยุตำม
ประกำศบัญชี  ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2565 จ ำนวน 1,017 คน ให้ได้รับเป็นเงิน
สงเครำะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุคนละ 12 เดือน  
เป็นเงิน 8,043,600บำท  
-เป็นไปตำม พระรำชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ที่เป็นฐำน
อ ำนำจในกำรน ำมำตั้งงบประมำณ ดังนี้ 
1) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มำตรำ 16  
กำรด ำเนินกำรตำมภำรกิจถ่ำยโอน 
2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจ่ำยเงินสงเครำะห์เพ่ือ
กำรยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548    
3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินเบี้ยยัง
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ชีพผู้สูงอำยุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0891.3/
ว 118 ลงวันที่ 15 มกรำคม พ.ศ. 2556 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำง
ปฏิบัติตำมระเบียบระเบียบกระทรวงมหำดไทย  
ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 และระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วย
หลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินเบี้ยควำมพิกำรให้คนพิกำรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 
5) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0810.6/ว
1430  เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรตั้งงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปี พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนส ำหรับโครงกำร
เสริมสร้ำงสวัสดิกำรทำงสังคมให้แก่ผู้พิกำรและทุพพลภำพ โครงกำร
สนับสนุนกำรจัดสวัสดิกำรทำงสังคมแก่ผู้ด้อยโอกำสทำงสังคม และ
โครงกำรสร้ำงหลักประกันด้ำนรำยได้แก่ผู้สูงอำยุ ลง
วันที่ 6 กรกฎำคม 2564  
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ยุทธศำสตร์
ที ่4 หน้ำ 301 ล ำดับที่ 1 

   เบี้ยยังชีพควำมพิกำร จ ำนวน 2,272,800 บำท 

      

  

 1) เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสงเครำะห์ให้แก่ผู้พิกำรที่มีภูมิล ำเนำในเขตพ้ืนที่
เทศบำลต ำบลนำจะหลวย ตำมโครงกำรสวัสดิกำรคนพิกำร และ
ตำมบัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยควำมพิกำรของเทศบำลต ำบลนำ
จะหลวย ในอัตรำเบี้ยควำมพิกำรที่ควรได้รับตำม
สิทธิ จ ำนวน 195 คน จึงตั้งไว้เพ่ือจ่ำยเงินเบี้ยควำมพิกำร ดังนี้ 
 1.1 ผู้พิกำร อำยุต่ ำกว่ำ 0 - 18 ปี ละ 1,000 บำท ต่อเดือนต่อคน  
 1.2  ผู้พิกำร อำยุ 18 ปีขึ้นไป  รำยละ 800 บำท ต่อเดือนต่อ
คน เป็นเงิน 1,872,000 บำท  
2) เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสงเครำะห์ให้แก่ผู้พิกำรที่มีภูมิล ำเนำในเขตพ้ืนที่
เทศบำลต ำบลนำจะหลวย ตำมบัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยควำม
พิกำรของเทศบำลต ำบลนำจะหลวย ที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชีรำยชื่อ
ระหว่ำงปีงบประมำณ โดยคำดว่ำจะมีผู้มำลงทะเบียนภำยใน
ปีงบประมำณ 2564เป็นกำรประมำณกำรไว้ตำมสมควรระหว่ำง
ปีงบประมำณ จ ำนวน 24 คน  
จึงประมำณกำรตั้งไว้ให้ได้รับเงินเบี้ยควำมพิกำร เป็น
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เงิน 230,400 บำท  ให้ได้รับเป็นเงินสงเครำะห์เบี้ยควำมพิกำร คน
ละ 12 เดือน เป็นเงิน 2,272,800 บำท รวมผู้พิกำรทั้งสิ้น   
195 คน 
-เป็นไปตำม พระรำชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ที่เป็นฐำน
อ ำนำจในกำรน ำมำตั้งงบประมำณ ดังนี้ 
1) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มำตรำ 6 กำรด ำเนินกำร
ตำมภำรกิจถ่ำยโอน 
2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจ่ำยเงินสงเครำะห์เพ่ือ
กำรยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 
3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินเบี้ยยัง
ชีพควำมพิกำร ให้คนพิกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.
2553 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  
4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0891.3/ว
118 ลงวันที่ 15 มกรำคม พ.ศ. 2556 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงปฏิบัติ
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอำยุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 และ
ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินเบี้ยควำม
พิกำรให้คนพิกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553   
5) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0810.6/ว
1430  เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรตั้งงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปี พ.ศ. 2565 เงนิอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนส ำหรับโครงกำร
เสริมสร้ำงสวัสดิกำรทำงสังคมให้แก่ผู้พิกำรและทุพพลภำพ โครงกำร
สนับสนุนกำรจัดสวัสดิกำรทำงสังคมแก่ผู้ด้อยโอกำสทำงสังคม และ
โครงกำรสร้ำงหลักประกันด้ำนรำยได้แก่ผู้สูงอำยุ ลง
วันที่ 6 กรกฎำคม 2564  
6) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที ่มท 0891.3/ว 3609 ลง
วันที่ 24 มิถุนำยน 2559  เรื่อง แนวทำงกำรจ่ำยเบี้ยควำมพิกำร
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจ่ำยเบี้ย
ควำมพิกำรให้คนพิกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2553(
ฉบับที2่)พ.ศ.2559  
7) ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกำยน 2557 ให้คน
พิกำรที่มีอำยุ 18 ปีขึ้นไป ได้รับเบี้ยควำมพิกำร  คนละ 800 บำทต่อ
เดือน 
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8) ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 เมษำยน 2563 ให้คนพิกำรที่
มีอำยุต่ ำกว่ำ 18 ปี ได้รับเบี้ยควำมพิกำร คนละ 1,000 บำท ต่อ
เดือน-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)  ยุทธศำสตร์
ที ่4 หน้ำ  302 ล ำดับที่ 2    

   เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ ำนวน 126,000 บำท 

      

  

-เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสงเครำะห์ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์รับรองและท ำ
กำรวินิจฉัยแล้วรวมทั้งต้องเป็นบุคคลที่มีภูมิล ำเนำในเขตพ้ืนที่
เทศบำลต ำบลนำจะหลวยมีรำยได้ไม่เพียงพอแก่กำรยังชีพ หรือถูก
ทอดทิ้ง หรือขำดผู้อุปกำระเลี้ยงดูหรือไม่สำมำรถประกอบอำชีพ
เลี้ยงตนเองได้ ตำมโครงกำรสวัสดิกำรผู้ป่วยเอดส์ จึงตั้งไว้ให้ได้รับ
เงินสงเครำะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ จ ำนวน 15 คน คน
ละ 500 บำท จ ำนวน 12 เดือน  เป็นเงิน 90,000 บำท  
-เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสงเครำะห์ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่มีภูมิล ำเนำในเขต
พ้ืนที่เทศบำลต ำบลนำจะหลวย ตำมบัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิรับเงิน
สงเครำะห์ผู้ป่วยเอดส์ของเทศบำลต ำบล นำจะหลวย ที่ขอขึ้น
ทะเบียนบัญชีรำยชื่อระหว่ำงปีงบประมำณ โดยเป็นกำรประมำณ
กำรไว้ตำมสมควรระหว่ำงปีงบประมำณ จึงประมำณกำรตั้งไว้ให้
ได้รับเงินสงเครำะห์ผู้ป่วยเอดส์ จ ำนวน 6 คน  
เป็นเงิน 36,000 บำท รวมจ ำนวน 21 คน ให้ได้รับเป็นเงิน
สงเครำะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ คนละ 12 เดือน  
เป็นเงิน 126,000 บำท  
-เป็นไปตำม พระรำชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ที่เป็นฐำน
อ ำนำจในกำรน ำมำตั้งงบประมำณ ดังนี้ 
1) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจ่ำยเงินสงเครำะห์เพื่อ
กำรยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 ข้อ 16 และ ข้อ 17   
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0810.6/ว
1430  เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรตั้งงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปี พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนส ำหรับโครงกำร
เสริมสร้ำงสวัสดิกำรทำงสังคมให้แก่ผู้พิกำรและทุพพลภำพ โครงกำร
สนับสนุนกำรจัดสวัสดิกำรทำงสังคมแก่ผู้ด้อยโอกำสทำงสังคม และ
โครงกำรสร้ำงหลักประกันด้ำนรำยได้แก่ผู้สูงอำยุ  
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ลงวันที่ 6 กรกฎำคม 2564  
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ยุทธศำสตร์
ที ่4 หน้ำ 304 ล ำดับที่ 3 
  

   เงินส ำรองจ่ำย จ ำนวน 400,000 บำท 

      

  

- เพ่ือกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสำธำรณภัยเกิดข้ึนหรือกรณีป้องกันและ
ยับยั้งก่อนเกินสำธำรณภัยหรือคำดว่ำจะเกินสำธำรณภัยหรือกรณี
ฉุกเฉินเพ่ือบรรเทำสำธำรณภัยควำมเดือดร้อนของประชำชนเป็น
ส่วนรวมได้แก่ 
   1. กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย   ได้แก่ อุทกภัย น้ ำป่ำ
ไหลหลำก  แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง  ภัยหนำว วำตภัย  อัคคีภัย ฯลฯ 
   2. กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำสถำนกำรณ์ฝุ่นละออกขนำด
เล็ก PM 2.5    ฯลฯ 
  3. กำรป้องกันและระงับโรคติดต่อ เช่ำนกำรป้องกันและระงับ
โรค และกำรป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ฯลฯ     
 4.กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำไฟป่ำและหมวกควันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นฯลฯ                                                 
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ  พระรำชกฤษฎีกำ ประกำศ และ
หนังสือสั่งกำร ที่เป็นฐำนอ ำนำจในกำรน ำมำตั้งงบประมำณ  ดังนี้ 
1)พระรำชบัญญัติป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย พ.ศ. 2550    
2)ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีงบประมำณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยเพื่อช่วยเหลือ
ประชำชนตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับ
ที ่2) พ.ศ. 2561             
4)หนังสือกระทรวงมหำดไทย   ที ่ มท  0808.2/ว 3215 ลง
วันที่ 6 มิถุนำยน 2559                                                     
5)หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 0533 ลง
วันที่ 27 มกรำคม 2563                                  
6) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0809.3/ว1375 ลง
วันที่ 8 พฤษภำคม 2563                                    
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7) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 4044  ลง
วันที่ 29 ธันวำคม 2563                                  
8)เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0820.3/ว 1218 ลงวันที่ 28 เมษำยน 2565  

   รำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน       

    
01. โครงกำร/กิจกรรม : สมทบระบบหลักประกันสุขภำพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ในเขตเทศบำลต ำบลนำจะหลวย 

จ ำนวน 180,000 บำท 

      

  

-เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพเทศบำล 
ต ำบลนำจะหลวย ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 ของค่ำบริกำรสำธำรณสุข
ที่ได้รับจำกกองทุนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ 
 -เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพเทศบำล 
ต ำบลนำจะหลวย ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 ของค่ำบริกำรสำธำรณสุข
ที่ได้รับจำกกองทุนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ 
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ พระรำชฤษฎีกำ ประกำศ และหนังสือ
สั่งกำร ที่เป็นฐำนอ ำนำจในกำรน ำมำตั้งงบประมำณ  ดังนี้ 
1)ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรตั้งงบประมำณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม 
2)ประกำศคณะกรรมกำรหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ  เรื่อง กำร
ก ำหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด ำเนินงำนและบริหำรจัดกำรเงินทุนหลักประกันสุขภำพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2561 
3)หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0891.4/ว2502    
ลงวันที่ 20 สิงหำคม  2553  
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565)  ยุทธศำสตร์ที่ 3 หน้ำ 387 ล ำดับที่ 5 

      

    02. กิจกรรม : ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดจรำจร จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  

 02. กิจกรรม : ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดจรำจร 
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดจรำจร โดยตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
ประเภทค่ำปรับผู้กระท ำผิดกฎหมำยจรำจรทำงบกก่อนทั้ง
จ ำนวน หำกมีควำมจ ำเป็น ให้ตั้งจ่ำยจำกรำยได้ประเภทอ่ืนอีก
ได ้ตำมควำมเหมำะสมและประหยัด และให้ตั้งค่ำใช้จ่ำยได้เฉพำะ
ส ำหรับกิจกำรเพ่ือจัดหำอุปกรณ์ในสิ่งที่ประชำชนได้รับประโยชน์
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โดยตรง ได้แก่ ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดหำ/จัดซื้อ/จัดจ้ำง รำยกำร ดังนี้ 
- ค่ำทำสีตีเส้นจรำจร  
- ค่ำแผงกั้นจรำจร 
- ค่ำจัดท ำป้ำยสัญญำณไฟจรำจร หรือ   
ค่ำอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรควบคุมกำรจรำจร  
- ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่มีลักษณะดังกล่ำว ฯลฯ นกำรนี้ ให้เทศบำล
พิจำรณำสิ่งที่ถือว่ำไม่เกี่ยวกับกำรจรำจร หรือสิ่งที่ประชำชนไม่ได้รับ
ประโยชน์โดยตรง หำกจะด ำเนินกำรให้ 
ขอควำมเห็นชอบจำกสภำเทศบำล โดยอนุมัติของผู้ว่ำรำชกำร
จังหวัด ก่อนตั้งงบประมำณ รำยกำร ดังนี้ 
- กำรก่อสร้ำงอำคำรเก็บรถ  
- กำรจัดซื้อน้ ำมันเชื้อเพลิง  
- ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกำรฝึกอบรมเกี่ยวกับจรำจร  
- กำรจัดซื้อรถจักรยำนยนต์ หรือ กำรจัดซื้อรถยนต์  
- กำรจัดซื้อไซเรนติดรถจักรยำนยนต์  
- กำรก่อสร้ำงตู้เวรยำมของต ำรวจ  
- กำรจัดซื้อไฟหยุดตรวจ  
- กำรจัดซื้อวัสดุหรือครุภัณฑ์ส ำนักงำน  
- กำรจ้ำงลูกจ้ำงช่วยปฏิบัติงำนของทั้งต ำรวจจรำจรและขนส่งเป็น
ต้น ฯลฯ  
-เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที ่มท 0313.4/ว
3203 ลงวันที่ 4 ตุลำคม 2539 เรื่อง กำรตั้งงบประมำณและเบิก
จ่ำยเงินค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดจรำจร 

    03. กิจกรรม : เงินบ ำรุงสมำคมสันนิบำตเทศบำลแห่งประเทศไทย จ ำนวน 54,400 บำท 

      

  

-เพ่ือจ่ำยเป็นเงินบ ำรุงสมำคมสันนิบำตเทศบำลแห่งประเทศไทยตำม
ข้อบังคับของสมำคมสันนิบำตแห่งประเทศไทยในอัตรำไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละเศษหนึ่งส่วนหก(1/6) ของรำยรับจริงในปีที่ผ่ำนมำไม่รวม
เงินกู้เงินจ่ำยขำดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภทแต่ไม่
เกิน 500,000 บำท  = รำยรับจริง ปี พ.ศ.2564 -  เงินอุดหนุนทุก
ประเภท x 0.00167=เงินบ ำรุงสมำคมสันนิบำตแห่งประเทศไทย 
( รับจริง 61,028,523.56 -  เงินอุดหนุน  
28,501,574.26x0.00167= 54,321)จึงตั้งไว้เป็นเงิน 54,400 บำท 
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ  พระรำชกฤษฎีกำ ประกำศ และ
หนังสือสั่งกำร ที่เป็นฐำนอ ำนำจในกำรน ำมำตั้งงบประมำณ ดังนี้ 
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 1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยรำยจ่ำยขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับค่ำบ ำรุงสมำคม พ.ศ. 2555 ข้อ 4 องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอำจมีรำยกำรจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงสมำคมได้ตำม
หลักเกณฑ์ก ำหนด 
3) เป็นไปตำมหนังสือสมำคมสันนิบำตเทศบำลแห่งประเทศไทย
(ส.ท.ท.) ที ่ส.ท.ท. 562/2555 ลงวันที่ 28 มิถุนำยน 2555  

    เงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จ ำนวน 1,086,030 บำท 

      

  

-เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญให้แก่พนักงำน
เทศบำล ค ำนวณตั้งจ่ำยในอัตรำร้อยละสำม อบจ.เทศบำล เมือง
พัทยำ ของรำยได้ประจ ำปี โดยไม่รวมรำยรับประเภท
พันธบัตร เงินกู ้เงินที่มีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุน เทศบำลต ำบล    
นำจะหลวย ได้ตั้งประมำณกำรรำยรับประจ ำปี พ.ศ. 2566 ไว้
ทั้งสิ้น จ ำนวน 68,902,200 บำท หักเงิน
อุดหนุน 31,800,000 บำท เหลือไว้ ค ำนวณร้อยละสำม
ของ 37,102,200x3% บำท = 1,086,030 บำทจึงตั้งไว้ เป็น
เงิน 1,086,030 บำท  
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ  พระรำชกฤษฎีกำ ประกำศ และ
หนังสือสั่งกำร ที่เป็นฐำนอ ำนำจในกำรน ำมำตั้งงบประมำณ ดังนี้ 
1) พระรำชบัญญัติบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2500 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินบ ำเหน็จบ ำนำญ
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2546  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
3) กฎกระทรวงกำรหักเงินจำกประมำณกำรรำยรับในงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปี สมทบเข้ำเป็นกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 23 กันยำยน 2563 
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.5/ว6038 ลง
วันที่ 7 ตุลำคม 2563 
5) หนังสือส ำนักงำนกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วน
ท้องถิ่น  ด่วนมำก ที ่มท 0808.5/ว 31 ลง
วันที่ 21 ตุลำคม 2563       

      

 


