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แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 งานบริหารทั่วไป รวม 12,755,540 บาท 
  งบบุคลากร รวม 7,949,040 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,848,320 บาท 
   เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 725,760 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนของฝ่ายการเมือง ได้แก ่ 
- เงินเดือนนายกเทศมนตรี จ านวน 12 เดือน  
- เงินเดือนรองนายกเทศมนตรี จ านวน 2 อัตรา  
  จ านวน 12 เดือน  
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน
และประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของ นายกเทศมนตรี  
รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรีและการจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ. 2554 และ ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

      

   ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก จ านวน 180,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งของผู้บริหาร ได้แก่  
- เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายกเทศมนตรี  
  จ านวน 12 เดือน   
- เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งรอง
นายกเทศมนตรี จ านวน 2 อัตรา  จ านวน 12 เดือน  
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน
และประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของ นายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิก
สภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและ
การจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม 

      

   ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จ านวน 180,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของผู้บริหาร ได้แก่  
- เงินค่าตอบแทนพิเศษต าแหน่ง
นายกเทศมนตรี จ านวน 1 อัตรา จ านวน 12 เดือน   
- เงินค่าตอบแทนพิเศษต าแหน่งรอง
นายกเทศมนตรี จ านวน 2 อัตรา จ านวน 12 เดือน  
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-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน
และประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของ นายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิก
สภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตร ีที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและ
การจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม 

   
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

จ านวน 207,360 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนของเลขานุการและที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี ดังนี้ 
- เงินค่าตอบแทนของเลขานุการ
นายกเทศมนตรี จ านวน 1 อัตรา จ านวน 12 เดือน            
- เงินค่าตอบแทนของที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี จ านวน 1 อัตรา  จ านวน 12 เดือน  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน
และประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของ นายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิก
สภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและ
การจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

      

   
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 1,555,200 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนของเลขานุการและที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี ดังนี้ 
- เงินค่าตอบแทนของเลขานุการ
นายกเทศมนตรี จ านวน 1 อัตรา จ านวน 12 เดือน            
- เงินค่าตอบแทนของที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี จ านวน 1 อัตรา  จ านวน 12 เดือน  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน
และประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของ นายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิก
สภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและ
การจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม  
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   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 5,100,720 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 3,567,960 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีให้แก่พนักงาน
เทศบาลที่ปฏิบัติงาน  ได้แก่  
- นักบริหารงานท้องถิ่น(ปลัดเทศบาล)  
 - นักบริหารงานท้องถิ่น (รองปลัดเทศบาล)          
- นักบริหารงานทั่วไป(หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล)   
- นักบริหารงานทั่วไป (หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ)   
- นักจัดการงานทะเบียนและบัตร   
- นักทรัพยากรบุคคล   
- นิติกร   
- นักประชาสัมพันธ์  
ต าแหน่งและอัตราปรากฏตามแผนอัตราก าลังสาม
ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566) และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
ปัจจุบัน โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ จ านวน 12 เดือน รายละเอียด 
1) เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542     
2) หนังสือส านักงาน กจ.กท.และ  
ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อม
แนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 84,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่าง ๆ ให้แก่พนักงานเทศบาลที่ควรได้รับตามที่
ระเบียบก าหนดให้จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนต าแหน่งนัก
บริหารงานท้องถิ่น(ปลัดเทศบาล)  
ต าแหน่งและอัตราปรากฏตามแผนอัตราก าลังสาม
ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566) และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
ปัจจุบัน โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ จ านวน 12 เดือน รายละเอียด 
1) เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542    2) หนังสือส านักงาน กจ.กท.และ ก.
อบต. ที ่มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนว
ทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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   เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 186,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของพนักงานเทศบาลที่ควรได้รับตามที่
ระเบียบก าหนด ดังนี้ 
1.เงินประจ าต าแหน่งของนักบริหารงานท้องถิ่น(ปลัดเทศบาล)  
2.เงินประจ าต าแหน่งของนักบริหารงานท้องถิ่น 
(รองปลัดเทศบาล)   
3.เงินประจ าต าแหน่งของนักบริหารงานทั่วไป 
(หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล)   
4.เงินประจ าต าแหน่งของนักบริหารงานทั่วไป 
(หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ)  
ต าแหน่งและอัตราปรากฏตามแผนอัตราก าลังสาม
ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566) และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
ปัจจุบัน โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ จ านวน 12 เดือน รายละเอียด 
1) เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542    2) หนังสือส านักงาน กจ.กท.และ ก.
อบต. ที ่มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  
เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงาน
บุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 571,200 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจ าและจ่ายเป็นเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ประจ าปีให้แก ่ลูกจ้างประจ าที่ปฏิบัติงานของส านัก
ปลัดเทศบาล จ านวน 3 อัตรา ดังนี้    
 - เจ้าพนักงานธุรการ    
 - พนักงานขับรถยนต์   
-  ภารโรง    
ต าแหน่งและอัตราปรากฏตามแผนอัตราก าลังสาม
ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566) และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
ปัจจุบัน โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ จ านวน 12 เดือน รายละเอียด 
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 านวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 676,560 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนหรือค่าตอบแทน
พิเศษ พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปที่ปฏิบัติงานของ
ส านักปลัดเทศบาล ดังนี้        
1. ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ  ได้แก่ 
- พนักงานขับรถยนต์   
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน  
 - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์  
2. ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป ได้แก่ 
 - คนงานทั่วไป   
 ต าแหน่งและอัตราปรากฏตามแผนอัตราก าลังสาม
ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566) และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
ปัจจุบัน โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ จ านวน 12 เดือน รายละเอียด 
1) เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542    2) หนังสือส านักงาน กจ.กท.และ  
ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ 
ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 15,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้างของส านักปลัดเทศบาล ที่มี
สิทธิได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวตามสิทธิ ได้แก ่ 
1. เงินเพ่ิมต่าง ๆ/เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว ของพนักงานจ้าง
ทั่วไป ได้แก่ 
   - คนงานทั่วไป  
ต าแหน่งและอัตราปรากฏตามแผนอัตราก าลังสาม
ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566) และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
ปัจจุบัน โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ จ านวน 12 เดือน รายละเอียด 
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 านวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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  งบด าเนินงาน รวม 4,526,500 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 753,000 บาท 
   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 265,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
เทศบาล เช่น ค่าตอบแทนนักเรียน นักศึกษา ที่มาปฏิบัติงานช่วงปิด
เทอม ตามนโยบายแก้ไขปัญหาความยากจนของรัฐบาล หรือการจ้าง
นักเรียน นักศึกษา ท างานในช่วงปิดภาคเรียนหรือวันหยุดราชการ  
เพ่ือป้องกันแก้ไขปัญหาสังคม หรือค่าตอบแทนนักเรียน นักศึกษา ที่ช่วย
ปฏิบัติงานราชการ ฯลฯ 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจใน
การน ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้ 
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0891.4/
ว 497 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2550 เรื่อง การจ้างงานนักเรียน
นักศึกษา ท างานในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนเพ่ือแก้ไขปัญหาสังคมและ
ความยากจน 
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0891.4/
ว 569 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2551 
 เรื่อง การจ้างนักเรียน นักศึกษา ท างานในช่วงปิดภาคเรียนหรือ
วันหยุดราชการ เพ่ือป้องกันแก้ไขปัญหาสังคม 
3)ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที ่กค 0406.4/ว 30  
ลงวันที่ 3 เมษายน 2558 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน
นักเรียน นักศึกษา ที่ช่วยปฏิบัติงานราชการ 
และหนังสือเรื่องอ่ืนที่จ าเป็นต้องจ่ายเป็นค่าตอบแทนอันเกี่ยวกับการจ่าย
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง      
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้งของเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย เช่น  คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งของเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย ประธานกรรมการและกรรมการประจ าหน่วย
เลือกตั้ง อนุกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ช่วยเหลือในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของผู้อ านวยการเลือกตั้งประจ าเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย เป็นต้น 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจใน
การน ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้ 
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     1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท 0808.2/ว 5013 ลง
วันที่ 26 สิงหาคม 2563  

   ค่าเบี้ยประชุม จ านวน 20,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้กรรมการในคณะกรรมการ
สามัญ คณะกรรมการวิสามัญ และคณะกรรมการสามัญประจ าสภา
เทศบาล ฯลฯ ให้ได้รับค่าตอบแทนประเภทค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง เฉพาะ
ครั้งที่มาประชุมครั้งละสองร้อยห้าสิบบาท ส าหรับประธานกรรมการของ
แต่ละคณะให้ได้รับเบี้ยประชุมเพ่ิมขึ้นอีกหนึ่งในสี่ของอัตราเบี้ยประชุม
ของกรรมการในคณะกรรมการสามัญ คณะกรรมการวิสามัญ และ
คณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาล 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจใน
การน ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้ 
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน  
เงินค่าตอบแทนรายเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของ
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล  
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ
นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุม
กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554  
2)ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนราย
เดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิก
สภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และ
การจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที่2)พ.ศ.2557 

      

   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 30,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตามภารกิจ และ พนักงาน
จ้างทั่วไป ของส านักปลัดเทศบาล 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจใน
การน ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2559 
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 2409  

      



144 
 

ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

   ค่าเช่าบ้าน จ านวน 348,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลของส านักปลัดเทศบาล ที่
มีสิทธิได้รับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและระเบียบของทางราชการ
ที่เก่ียวข้อง 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจใน
การน ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5862 ลง
วันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

      

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 90,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาล  และ
ลูกจ้างประจ า ของส านักปลัดเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยและระเบียบของทางราชการที่เก่ียวข้อง 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจใน
การน ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้ 
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
2)ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร พ.ศ. 2560  
3)ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตร พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบบัที ่7 พ.ศ. 2554 

      

   ค่าใช้สอย รวม 2,593,500 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
01. กิจกรรม : เพ่ิมประสิทธิภาพการโฆษณาและเผยแพร่โครงการหรือ
กิจกรรมของเทศบาลต าบลนาจะหลวย 

จ านวน 80,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสาร เพ่ิมประสิทธิภาพ
การโฆษณาและเผยแพร่โครงการ/กิจกรรม ของเทศบาลต าบล 
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นาจะหลวย ให้มีความหลากหลายและท่ัวถึง ได้แก่ ทาง
วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เช่น ค่าจัดท า
เอกสาร แผ่นพับ จดหมายข่าว วารสาร หรือรายงานกิจการ ค่าจ้างเหมา
ปรับปรุงและพัฒนาระบบเวบไซต์ของเทศบาล และค่าจ้างเหมาโฆษณา
และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของเทศบาล ค่าจ้าง
เหมาจัดท าป้าย  หรือการประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจใน
การน ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ที ่13)  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอย
และค่าสาธารณูปโภค 
5)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 7120 ลง
วันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา
บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

    02. กิจกรรม : จัดหาสื่อสิ่งพิมพ์เพ่ือบริการประชาชน จ านวน 8,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาสื่อสิ่งพิมพ์เพ่ือบริการ
ประชาชน ได้แก่ ค่าบอกรับวารสารต่าง ๆ หนังสือพิมพ์
รายวัน หนังสือ หรือวารสารต่าง ๆ รวมทั้งระเบียบและกฎหมายของทาง
ราชการที่จ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน ฯลฯ 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจใน
การน ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ที ่13)  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอย
และค่าสาธารณูปโภค 
5)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 7120 ลง
วันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา
บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

    03.  กิจกรรม : การประกันภัยรถราชการ จ านวน 5,500 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประกันภัยรถยนต์และรถจักรยานยนต์
ราชการ ได้แก่ นข 2878 กค 6216 และรถจักรยานยนต์ คกธ 461 ฯลฯ  
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว2633 ลง
วันที่ 14 สิงหาคม 2552 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการประกันภัยรถราชการ 

      

    
04. กิจกรรม : การปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตส านักงานเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการในการปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ต
ส านักงานเทศบาลต าบลนาจะหลวย และท่ีเกี่ยวข้อง ฯลฯ  
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจใน
การน ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ที ่13)  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3523  
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ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอย
และค่าสาธารณูปโภค 
5)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 7120  
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา
บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

    
05. กิจกรรม : จ้างเหมาถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม เย็บเล่ม เย็บหนังสือหรือ
เข้าปกหนังสือ 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมาเข้าเล่ม/เย็บเล่ม ค่าเย็บ
หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ฯลฯ  
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจใน
การน ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ที ่13)  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอย
และค่าสาธารณูปโภค 
5)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 7120 ลง
วันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา
บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

    06. กิจกรรม : จ้างเหมาสูบส้วมหรือตักสิ่งปฏิกูล จ านวน 30,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมาเข้าเล่ม/เย็บเล่ม ค่าเย็บ
หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ฯลฯ  
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจใน
การน ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
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ที ่13)  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3523  
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอย
และค่าสาธารณูปโภค 
5)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 7120  
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา
บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

    07. กิจกรรมย่อย : จ้างเหมาบริการ จ านวน 190,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพงานและการบริการ
ประชาชนตามภารกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย  ได้แก่  
1.ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร  
2.ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด 
3.ค่าบริการก าจัดปลวก  
4.ค่าจ้างเหมาจัดท าตรายาง  
5.ค่าบ ารุงรักษาโปรแกรม  
6.ค่าเช่าทรัพย์สิน  
7.ค่าซักฟอก  
8.ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  
9.ค่าบริการรับใช้   
10.ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดี  
ฯลฯ เป็นต้น รวมถึง  ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องที่อยู่ในความดูแล
รับผิดชอบของเทศบาลต าบลนาจะหลวย  
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจใน
การน ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
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(ฉบับที ่13)  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอย
และค่าสาธารณูปโภค 
5)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 7120 ลง
วันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา
บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว4044 ลง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชนและ
การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 200,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการงบประมาณเพ่ือรองรับการ
บริการประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
1.ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มาตรวจงาน นิเทศงาน
เยี่ยมชมหรือศึกษาดูงาน และผู้มีส่วนร่วมหรือเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องซึ่งร่วม
ต้อนรับบุคคลหรือ คณะบุคคล  โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
พร้อมเครื่องดื่มค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการ
เลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการด้วย และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จ าเป็นต้องจ่ายที่
เกี่ยวกับการรับรองการต้อนรับบุคคล กลุ่มบุคคล หรือคณะบุคคล ที่มา
นิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ฯลฯ- เพ่ือจ่ายเป็นค่า
เลี้ยงรับรองในการประชุมส าหรับ   ผู้มาประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมและผู้มี
ส่วนร่วมหรือเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง ซ่ึงเข้าร่วมประชุม ในการประชุม
ต่าง ๆ ในกิจการของเทศบาล ได้แก่ 
- การประชุมราชการภายในหน่วยงานประจ าเดือน 
- การประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะท างานต่าง ๆ  
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ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย  ระเบียบ  หนังสือสั่งการระทรวง
มหาดไทย หรือค าสั่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- การประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้น 
-การประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อบูรณาการจัดท าแผนชุมชน หรือเรื่อง
อ่ืนที่กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 
- การประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ 
- การประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับส่วน
ราชการ หน่วยงานอื่นของรัฐหรือเอกชน 
-  การประชุมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการเทศบาล ฯลฯ โดยจ่ายเป็น
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มต่าง ๆ ค่าเครื่องใช้ในการ เลี้ยง
รับรองและค่าบริการอื่น ๆ ที่จ าเป็นเกี่ยวข้องกับการเลี้ยงรับรองในการ
ประชุม ฯลฯ เป็นเงิน 50,000 บาท  
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท  0808.4/ว 2381 ลง
วันที่  28  กรกฎาคม  2548  เรื่อง  การตั้งงบประมาณและการเบิก
จ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งไว้
ไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้จริงในปีงบประมาณที่ล่วงมาโดยไม่
รวม รายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู ้เงินจ่ายขาดเงินสะสม และ
เงินที่มีผู้อุทิศให้ รายได้จริงของเทศบาลต าบลนาจะหลวย ปี พ.ศ.
2564 จ านวน 61,028,523.56 บาท ตั้งจ่ายได้ไม่เกินร้อย
ละ 1 = 610,286  จึงตั้งไว้ 200,000 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 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืนๆ 

      

    01. โครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 350,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของส านัก
ปลัดเทศบาล ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน  
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ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียน
ต่าง ๆ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับ
ที3่) พ.ศ.2559 

    
02. โครงการ/กิจกรรม : จัดงานพระราชพิธีวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที9่ 

จ านวน 50,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่10 เช่น ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามโครงการฯ ฯลฯ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขัน
กีฬา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562        
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2566-2570)  ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้า 190 -191 ล าดับที ่3 

      

    

03. โครงการ/กิจกรรม : จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที1่0 
     -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิม 
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่10 เช่น ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่าย
อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องตามโครงการฯ ฯลฯ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬา 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562        
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์
ที ่2 หน้า 192 - 194 ล าดับที่ 4 
 
  

จ านวน 100,000 บาท 
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    04. โครงการ/กิจกรรม : จัดงานวันเทศบาล จ านวน 58,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันเทศบาล เช่น ค่าใช้จ่ายใน
พิธีทางศาสนา ค่ารับรอง ค่าของขวัญ ค่าของรางวัล ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม และ
ค่าอาหาร ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่าย อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องตามโครงการ ฯ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขัน
กีฬา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้า 491  

      

    05. โครงการ/กิจกรรม : จัดงานวันพ่อแห่งชาติ จ านวน 50,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ เช่น ค่าจัดท า
โล่พ่อดีเด่นให้กับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นพ่อดีเด่น ค่าอาหาร ค่า
เครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ เงินรางวัลการแสดง ค่าจัดหาพลุ ค่า
จัดหาเทียนเพ่ือจุดเทียนชัยถวายพระพร ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องตามโครงการ ฯ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขัน
กีฬา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2566-2570)  ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้า 188 ล าดับที่ 1 

      

    06. โครงการ/กิจกรรม : จัดงานวันแม่แห่งชาติ จ านวน 70,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยตามโครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ เช่น ค่าจัดท าโล่แม่
ดีเด่นให้กับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่น คา่อาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าปา้ย
ประชาสัมพนัธ์ เงินรางวัลการแสดง ค่าจัดหาพลุ ค่าจดัหาเทียนเพื่อจุดเทียน
ชัยถวายพระพร ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องตามโครงการ ฯ  
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยการเบิกจา่ยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬา ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
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- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562         
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)  ยุทธศาสตร์
ที ่2 หน้า 189 ล าดับที่ 2 

    
07. โครงการ/กิจกรรม : จัดกิจกรรมตามโครงการอันเกี่ยวเนื่องในการ
ปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ โดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์ 

จ านวน 200,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและโครงการในการ
ปกป้อง สถาบันส าคัญของชาติ โดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็น
สถาบันของชาติอันเป็นศูนย์รวมแห่งความเป็นชาติและความสามัคคีของ
คนในชาติ โดยเทศบาลต าบลนาจะหลวยจัดท าหรือสนับสนุนตาม
โครงการอันเกี่ยวเนื่องในการปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ  โดยเฉพาะ
สถาบันพระมหากษัตริย์ และให้ประชาชนมีส่วนร่วม ซ่ึงจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่าย เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่ายานพาหนะ ในการเข้าร่วม
กิจกรรม ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ  และค่าใช้จ่าย
อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องตามโครงการ ฯ  
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจใน
การน ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้ 
1)หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที ่มท 0310.4/ว 2128 ลง
วันที่  31 กรกฎาคม 2557 
2)เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขัน
กีฬา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์
ที ่2 หน้า 4 211 ล าดับที่ 13  

      

    08. โครงการ/กิจกรรม : ฝึกอบรม “เรียนรู้ประชาธิปไตยใส่ใจการเลือกตั้ง” จ านวน 30,000 บาท 

      

  

ประชาสัมพันธ์ ค่าจัดนิทรรศการ  ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ ์ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องตามโครงการฯ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขัน
กีฬา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
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บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ที่เปลี่ยนแปลง ฉบับ
ที ่1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้า 13  ล าดับที ่1                         

    09. โครงการ/กิจกรรม : จัดหาพวงมาลัย  ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ จ านวน 2,000 บาท 

      

  

การบริหารจัดการงบประมาณเพ่ือรองรับการบริการประชาชนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพวงมาลัย ช่อ
ดอกไม ้กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา  พวงหรีด ฯลฯ เพ่ือใช้ในการ
เคารพ สักการะ บูชาบุคคลส าคัญในงานต่าง ๆ หรือมอบให้แก่บุคคล
ต่าง ๆ หรือวางอนุสาวรีย์ หรือศพผู้มีเกียรติตามแต่กรณีในนามส่วน
ราชการเป็นส่วนรวม ตามความเหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน มีความ
คล่องตัวในการปฏิบัติราชการ และประหยัด  
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจใน
การน ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้ 
1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0407/ว 1284 ลง
วันที่ 10  พฤศจิกายน  2530  เรื่อง  การเบิกจ่ายค่าดอกไม้เพ่ือมอบให้
บุคคลต่าง ๆ ค่าพวงมาลา และพานประดับพุ่มดอกไม้  สรุปมีนัยส าคัญ
ดังนี้ 
1)เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
2)ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ ส าหรับมอบให้ผู้มีเกียรติ ชาว
ต่างประเทศและคู่สมรสที่เดินทางเข้ามาหรือออกจากประเทศไทยคนละ
ไม่เกิน 300 บาท 
3)ค่าพวงมาลา หรือพานประดับพุ่มดอกไม้ ส าหรับ
วาง ณ อนุเสาวรีย์ ครั้งละไม่เกิน 1,000 บาท 
4)ค่าพวงมาลาส าหรับวางศพผู้มีเกียรติ พวงละไม่เกิน 400 บาท 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขัน
กีฬา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
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10. โครงการ/กิจกรรม : วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราชและวันที่ระลึกถึงมหาจักรีบรมราชวงศ์ 

จ านวน 50,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกถึงมหาจักรีบรมราชวงศ์ เช่น ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าจัดนิทรรศการ ค่าพิธีทางศาสนา ค่าอาหาร ค่า
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องตาม
โครงการฯ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขัน
กีฬา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562-เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)  ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้า 195-
196 ล าดับที่ 5  

      

    
11. โครงการ/กิจกรรม : ฝึกอบรม “กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
เสริมสร้างธรรมาภิบาล” 

จ านวน 30,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัด
นิทรรศการ  ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่าย
อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องตามโครงการฯ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขัน
กีฬา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ที่เปลี่ยนแปลง  
ฉบับที ่1 ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้า 14 ล าดับที่ 2                        

      

    12. โครงการ/กิจกรรม : วันฉัตรมงคล จ านวน 50,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันฉัตรมงคลเช่น ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าจัดนิทรรศการ ค่าพิธีทางศาสนา ค่าอาหาร  ค่า
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องตาม
โครงการฯ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขัน
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กีฬา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2566-2570)  ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 197-198 ล าดับที ่6 

    
13. โครงการ/กิจกรรม : จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี 

จ านวน 70,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี  เช่น ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าจัดนิทรรศการ ค่าพิธีทางศาสนา ค่าอาหาร  ค่า
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องตาม
โครงการฯ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขัน
กีฬา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2566-2570)  ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้า 202-203 ล าดับที ่8 

      

    14. โครงการ/กิจกรรม : วันปิยมาหาราช จ านวน 50,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันปิยมหาราช เช่น ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าจัดนิทรรศการ ค่าพิธีทางศาสนา ค่าอาหาร  ค่า
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องตาม
โครงการฯ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขัน
กีฬา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2566-2570)  ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้า 199 ล าดับที่ 7 
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    15. โครงการ/กิจกรรม : วันท้องถิ่นไทย จ านวน 30,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันท้องถิ่นไทย เช่น ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าจัดนิทรรศการ ค่าพิธีทางศาสนา ค่าอาหาร ค่า
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องตาม
โครงการฯ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขัน
กีฬา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2566-2570)  ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้า 206 ล าดับที่ 10 

      

    16. โครงการ/กิจกรรม  : ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ านวน 250,000 บาท 

      

  

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

      

    17.โครงการ/กิจกรรม : อบรมคณะกรรมการด าเนินการจัดหาพัสดุ จ านวน 30,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัด
นิทรรศการ  ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่าย
อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องตามโครงการฯ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขัน
กีฬา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ที่เปลี่ยนแปลง ฉบับ
ที1่ ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้า 15 - 16 

      

    
18.โครงการ/กิจกรรม : ธรรมะพัฒนาจิตใจสานสายใจชุมชน 
(สร้างวัฒนธรรมสุจิตรตามวิถีพุทธ) 

จ านวน 40,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัด
นิทรรศการ  ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่าย
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อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องตามโครงการฯ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขัน
กีฬา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ยุทธศาสตร์
ที ่6 หน้า 489 ล าดับที่ 2                           

    19.โครงการ/กิจกรรม : /จัดการเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล จ านวน 350,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการจัดการเลือกตั้ง ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการเลือกตั้งก าหนด (กรณีครบวาระ ยุบ
สภา กรณีแทนต าแหน่งที่ว่าง และกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้
มี การเลือกตั้งใหม่ และกรณีอ่ืน ๆ) เช่น ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และเพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับในการ
ประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้
ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และการมีส่วนร่วมทางการเมือง ในการเลือกตั้ง
ทุกระดับ ได้แก ่จัดการเลือกตั้ง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่
คณะกรรมการเลือกตั้งก าหนด  การเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร และหรือ
การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ฯลฯ เช่น ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจใน
การน ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที ่13)  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0890.4/ว 3992  
ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2556 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการใช้จ่าย
งบประมาณเพ่ือการด าเนินการเลือกตั้งท้องถิ่น  
4)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครององถิ่น ที ่มท 0890.4/468  
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ลงวันที่ 17 มกราคม 2556  
5)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3028  
ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1187  
ลงวันที่ 26 เมษายน 2563  
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5013  
ลงวันที่ 26 สิงหาคม2563  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2566-2570)  ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้า 318 ล าดับที่ 2       

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 200,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ  
ทรัพย์สินต่างๆที่อยู่ในความรับผิดชอบของส านักปลัดเทศบาล เพ่ือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น โต๊ะท างาน เก้าอ้ี
ท างาน รถยนต์ 4 ประตู กค 6216  
รถจักรยานยนต์ คกธ 461 เครื่องคอมพิวเตอร์  
เครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องเสียงรถยนต์  
รถโดยสาร  12 ที่นั่ง นข 2878 เครื่องปรับอากาศ  
เครือ่งปั่นไฟ เครื่องโทรศัพท์ เครื่องโทรสาร  
เครื่องโปรเจกเตอร์ เครื่องเสียง เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบเสียงตามสาย
ของเทศบาล ระบบเสียงตามสายของชุมชนหรือ
หมู่บ้าน ฯลฯ รถดับเพลิง ป 9184 ป 9185 รถยนต์ อปพร.
บน 4793 รถบรรทุกน้ า ผ 2480  เติมน้ ายาดับเพลิง ถัง
ดับเพลิง รถดับเพลิงเอนกประสงค์ 
(คันเล็ก รุ่น SUPER-V620)  
กล้องวงจรปิด(CCTV) ฯลฯ 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจใน
การน ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ที ่13)  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
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3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที ่มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา 
ค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีใน
ลักษณะค่าใช้สอย ค่าวัสดุและค่าสาธารณูปโภค 

   ค่าวัสดุ รวม 410,000 บาท 
   วัสดุส านักงาน จ านวน 130,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุส านักงานต่าง ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ในกิจการของ
ส านักปลัดเทศบาล ซึ่งโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้
งาน  ไม่ยืนนาน เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือไม่คง
สภาพเดิม หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา อัน
สั้น เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา  ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เข็ม
หมุด เทป พี วี ซี แบบใส กระดาษคาร์บอน กระดาษไข น้ ายาลบ
กระดาษ ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม แบบพิมพ์ สมุดบัญชี สมุดประวัติ
ข้าราชการ 
 ตะแกรงวางเอกสาร ชอล์ก ผ้าส าลี แปรงลบกระดาน ขาตั้ง  
(กระดานด า) ตรายาง ซอง ธงชาติ สิ่งพิมพ์  
ที่ได้จากการซื้อหรือพิมพ์ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ ามัน ไข ขี้ผึ้ง ฯลฯ 
สภาพคงทนถาวร  เช่น  หนังสือ  เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะ
กระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก  ไม้บรรทัด  ที่เย็บกระดาษ
ขนาดเล็ก  ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร  เก้าอ้ีพลาสติก  ตรายาง  ที่ถู
พ้ืน  ตะแกรงวางเอกสาร  เครื่องตัดโฟม  เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ  ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายลักษณ์ แปงปิด
ประกาศ  แผ่นป้ายชื่อส านักงาน หรือหน่วยงาน หรือแผนป้ายต่าง ๆ ที่ใช้
ในส านักงาน มู่ลี่,ม่านปรับแสง  
(ต่อผืน) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูป
จ าลอง กระเป๋า  ตาชั่งขนาดเล็ก ผ้าใบติดตั้งในส านักงาน ผ้าใบเต้นท์
ขนาดใหญ ่ฯลฯ 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจใน
การน ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
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1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ 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 

   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 20,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่าง ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ในกิจการ
ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย ซึ่งโดยสภาพคงทนและไม่คงทนถาวรหรือ
ตามปกติมีอายุการใช้งาน ไม่ยืนนาน เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมด
ไป แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพเดิม  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น เช่น หลอดไฟ ปลั๊กไฟฟ้า โคมไฟฟ้า ฟิวส์ เทปพัน
สายไฟฟ้า สายไฟฟ้า  สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เข็มขัดรัด
สายไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิสเตอร์และชิ้นส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รี
ซีสเตอร ์มูฟวิ่งคอยส์ คอนเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรก
เกอร์ ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษ ีค่าติดตั้ง ไมโครโฟน  ขาตั้งไมโครโฟน  หัวแร้งไฟฟ้า  เครื่องวัด
กระแสไฟฟ้า  เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า  มาตรส าหรับตรวจวงจร  เครื่อง
ประจุไฟ  โคมไฟ โทรโข่ง  ไม่ซักฟิวส์ ไมค์ลอยพร้อมเครื่องส่ง
สัญญาณ เป็นต้น 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจใน
การน ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท  0808.2/ว 2061 ลง
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วันที่ 29 มีนาคม 2562  
 4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1358 ลง
วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 

   วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 30,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่าง ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ในกิจการ
ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย ซึ่งโดยสภาพคงทนและไม่คงทนถาวรหรือ
ตามปกติมีอายุการใช้งาน ไม่ยืนนาน เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมด
ไป แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพเดิม  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น เช่น หลอดไฟ ปลั๊กไฟฟ้า โคมไฟฟ้า ฟิวส์ เทปพัน
สายไฟฟ้า สายไฟฟ้า  สวิตซ์ไฟฟ้า  
หลอดไฟฟ้า เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิสเตอร์และชิ้นส่วน
วิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร์ มูฟวิ่งคอยส์ คอนเดนเซอร์ ขาหลอด
ฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระพร้อม
กัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าติดตั้ง ไมโครโฟน  ขาตั้งไมโครโฟน  หัวแร้ง
ไฟฟ้า  เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า  เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า  มาตรส าหรับตรวจ
วงจร  เครื่องประจุไฟ  โคมไฟ โทรโข่ง  ไม่ซักฟิวส์ ไมค์ลอยพร้อม
เครื่องส่งสัญญาณ เป็นต้น 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจใน
การน ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท  0808.2/ว 2061 ลง
วันที่ 29 มีนาคม 2562  
 4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1358 ลง
วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 

      

   วัสดุก่อสร้าง จ านวน 20,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ในกิจการ ของ
เทศบาลต าบลนาจะหลวย ซึ่งโดยสภาพคงทนและไม่คงทนถาวรหรือ
ตามปกติมีอายุการใช้งาน ไม่ยืนนาน เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมด

      



163 
 

ไป แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพเดิม  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น เช่น  ไม้ต่าง ๆ น้ ามันทาไม้  ทินเนอร ์สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูน
ขาว ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล๊อก  กระเบื้อง สังกะสี ตะปู  
ค้อน คีม ชะแลง จอบ เสียม สิ่ว ขวาน สว่าน เลื่อย  กบไส
ไม ้เหล็กเส้น เครื่องวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง ท่อน้ าบาดาล  ท่อ
น้ าและอุปกรณ์ประปา ท่อต่าง ๆ โถส้วม อ่างล้างมือ ราวพาดผ้า    ไม้
ต่าง ๆ ค้อน คีม  ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม  เลื่อย ขวาน กบไสไม ้เทปวัด
ระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่
ต้องช าระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าติดตั้ง เป็นต้น 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจใน
การน ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท  0808.2/ว 2061 ลง
วันที่ 29 มีนาคม 2562  
 4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1358  
ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 

   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 20,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ใน
กิจการของส านักปลัดเทศบาล  ซึ่งโดยสภาพคงทนและไม่คงทน
ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน เมื่อใช้แล้วย่อม
สิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ  หรือไม่คงสภาพเดิม หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น เช่น แบตเตอรี่  ยางนอก  ยางใน  สาย
ไมล์  เพลา  ตลับลูกปืน  น้ ามันเบรก  หัวเทียน  ไขควง  นอตและสก
ร ู กระจกมองหน้ารถยนต์ หม้อน้ ารถยนต์  กันชน  ฟิล์มกรองแสง  เข็ม
ขัดนิรภัย แม่แรง  กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อค
เกียร ์ล็อคคลัช  กระจกโค้งมน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟ
กระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน  กรวยจราจร  ไขควง  ประแจ  แม่
แรง  กุญแจปากตาย  กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัตช์  ล็อค
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พวงมาลัย ฯลฯ หรือที่จ าเป็นต้องใช้ส าหรับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ที่
ใช้ในส่วนราชการหรือท่ีอยู่ในความดูแลของส านัก
ปลัดเทศบาล ได้แก่ กค 6216 นข 2878  
คกธ 461 ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษ ีค่าติดตั้ง เป็นต้น 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจใน
การน ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท  0808.2/ว 2061 ลง
วันที่ 29 มีนาคม 2562  
 4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1358 ลง
วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 80,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ของ รถยนต์ 4 ประตู กค 6216 รถยนต์โดยสาร 12 ที่
นั่ง นข 2878 รถจักรยานยนต์ คกธ 461 เครื่องปั่นไฟและ
อ่ืน ๆ ฯลฯ เช่น น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน น้ ามันเครื่อง น้ ามัน
จาระบ ีฯลฯ เป็นต้น หรือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นอ่ืน ๆ  
ที่จ าเป็นต้องใช้ในกิจการของส านักปลัดเทศบาล เช่น น้ ามันก๊าด น้ ามัน
เตา แก๊สหุงต้ม ถ่าน ก๊าส ฯลฯ 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจใน
การน ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท  0808.2/ว 2061 ลง
วันที่ 29 มีนาคม 2562  
 4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1358 ลง
วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 

   วัสดุการเกษตร จ านวน 20,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุการเกษตรต่าง ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ใน
กิจการ ของส านักปลัดเทศบาล ซึ่งโดยสภาพคงทนและไม่คงทนถาวรหรือ
ตามปกติมีอายุการใช้งาน  ไม่ยืนนาน เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมด
ไป แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพเดิม  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น เช่น สารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืชและสัตว์ พันธุ์พืช เมล็ดพันธุ์
พืช ปุ๋ย พันธุ์สัตว์ปีกและพันธุ์สัตว์น้ า อาหารสัตว์ น้ าเชื้อพันธุ์สัตว์ วัสดุ
เพาะช า อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช เช่น ใบมีด เชือก ผ้าใบหรือผ้า
พลาสติก หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ สปริงเกลอร์ (Sprinkler) จอบ
หมุน จานพรวน ผานไถกระทะ เครื่องหยอดหรือหว่านเมล็ดพันธุ์ เครื่อง
ท าความสะอาดเมล็ดพันธุ์ เครื่องกระเทาะเมล็ดพืช คราดถ่ีพรวนดิน
ระหว่างแถว กากน้ าตาล เคียว  จอบหมุน  จานพรวน  ผานไถ
กระทะ  เครื่องดักแมลง   ตะแกรงร่อนเบนโธส อวน(ส าเร็จรูป) กระ
ซัง  มีดตัดจ้นไม ้ฯลฯ รวมถึง ค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระพร้อมกัน เช่น ค่า
ขนส่ง ค่าภาษ ีค่าติดตั้ง เป็นต้น  
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจใน
การน ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
11) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท  0808.2/ว 2061 ลง
วันที่ 29 มีนาคม 2562  
 4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1358 ลง
วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 
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   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 10,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการ 
ใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น  รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ    
3. รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษ ี ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่  ดังนี้   
(1)ประเภทวัสดุคงทน   
-  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น ขาตั้ง
กล้อง ขาตั้งเขียนภาพ กล่องและระวิงใส่ฟิล์มภาพยนตร์ เครื่องกรอ
เทป เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ  
(2)ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง   
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพ
เดิม เช่น  พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด ฟิล์ม
สไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์, วีดีโอเทป, แผ่นซีดี) รูปสี
หรือขาวด าที่ได้จากการล้าง อัดขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ      
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจใน
การน ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท  0808.2/ว 2061 ลง
วันที่ 29 มีนาคม 2562  
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 4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1358 ลง
วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 80,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ในกิจการ
ของส านักปลัดเทศบาล  ซึ่งโดยสภาพคงทนและไม่คงทนถาวร หรือ
ตามปกติมีอายุ การใช้งาน ไม่ยืนนาน เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมด
ไป แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพเดิม หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น เช่น หัวพิมพ์ แถบพิมพ์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก
ส าหรับเครื่องพิมพ์ เมนบอร์ด เมาส์ ปริ้นเตอร์ จอมอนิเตอร์ อุปกรณ์ที่
เกี่ยวเนื่องกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เมมโมรี่ชิป(RAM) แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล แผ่น
แป้นอักษรหรือแป้นพิมพ์ เครื่องกระจายสัญญาณ โปรแกรม  
แผ่นวงจรอีเลคทรอนิกส์   แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูลฯลฯ รวมถึง
ค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจใน
การน ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท  0808.2/ว 2061 ลง
วันที่ 29 มีนาคม 2562  
 4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1358 ลง 
วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 
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   ค่าสาธารณูปโภค รวม 770,000 บาท 
   ค่าไฟฟ้า จ านวน 600,000 บาท 

      

  

-เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการงบประมาณเพ่ือรองรับการบริการ
ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส าหรับเพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า 
ของส านักงานเทศบาล ส านักทะเบียนและสถานที่หรืออาคารอื่น ๆ ที่เป็น
ของเทศบาลต าบลนาจะหลวยหรืออยู่ในความดูแลของเทศบาลต าบล   
นาจะหลวย รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการค่า
ภาษ ีเป็นต้น ฯลฯ และเพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าค้างจ่าย และค่า
ไฟฟ้า สาธารณะ ส่วนที่เกินสิทธิ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
-เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการงบประมาณเพ่ือรองรับการบริการ
ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส าหรับเพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า 
ของส านักงานเทศบาล ส านักทะเบียนและสถานที่หรืออาคารอื่น ๆที่เป็น
ของเทศบาลต าบลนาจะหลวยหรืออยู่ในความดูแลของเทศบาลต าบล   
นาจะหลวย รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการค่า
ภาษ ีเป็นต้น ฯลฯ และเพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าค้างจ่าย และค่า
ไฟฟ้า สาธารณะ ส่วนที่เกินสิทธิ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจใน
การน ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้ 
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0890.3/ว
2271 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 
 เรื่อง การปรับฐานค านวณสิทธิการใช้ไฟฟ้าสาธารณะของเทศบาล 
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.8/ว
2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 เรื่อง การแก้ไขปัญหาหนี้สาธารณูปโภค
ค้างช าระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว
1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 
 เรื่อง แนวทางค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย 
4)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.8/ว
1295 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 
5)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที ่มท 0808.2/ 1095  ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564                                                   
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เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 
8) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 
9) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

   ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล จ านวน 100,000 บาท 

      

  

-เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการงบประมาณเพ่ือรองรับการบริการ
ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส าหรับเพื่อจ่ายเป็นค่าน้ าประปาที่ใช้
ในส านักงานเทศบาล ส านักทะเบียนและสถานที่หรืออาคารอื่น ๆ ที่เป็น
ของเทศบาลต าบลนาจะหลวยหรืออยู่ในความดูแลของเทศบาลต าบลนา
จะหลวย รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่า
ภาษ ีเป็นต้น ฯลฯ และเพ่ือจ่ายเป็นค่าประปาค้างจ่าย 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจใน
การน ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้ 
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
ที ่มท 0890.3/ว2271 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552  เรื่อง การปรับ
ฐานค านวณสิทธิการใช้ไฟฟ้าสาธารณะของเทศบาล 
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.8/ว
2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 เรื่อง การแก้ไขปัญหาหนี้สาธารณูปโภค
ค้างช าระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว
1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางค่าสาธารณูปโภคค้าง
จ่าย 
4)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.8/ว
1295 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 
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5)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1095 วันที่ 28 พฤษภาคม 2564                                              
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน   
การฝากเงิน 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 
8)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/
ว 2786/ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 
8) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 
9) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

   ค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 10,000 บาท 

      

  

-เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการงบประมาณเพ่ือรองรับการบริการ
ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส าหรับเพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้
ในการติดต่อราชการ ได้แก่ ค่าโทรศัพท์พ้ืนฐาน ค่า
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระ
พร้อมกันเพ่ือให้ได้ใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าเลขหมาย
โทรศัพท ์ค่าบ ารุงรักษาสาย  
ค่าภาษ ีฯลฯ หรือที่จ าเป็นต้องใช้ในกิจการของส านักงานเทศบาล ส านัก
ทะเบียน และสถานที่หรืออาคารอ่ืน ๆ ที่เป็นของเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย หรืออยู่ในความดูแลของเทศบาลต าบลนาจะหลวย รวมถึง
ค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี เป็นต้น ฯลฯ 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจใน
การน ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้ 
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0890.3/ว
2271 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 
 เรื่อง การปรับฐานค านวณสิทธิการใช้ไฟฟ้าสาธารณะของเทศบาล 
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.8/ว
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2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560  
เรื่อง การแก้ไขปัญหาหนี้สาธารณูปโภคค้างช าระขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ 
3)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว
1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 
 เรื่อง แนวทางค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย 
4)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.8/ว
1295 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 
5)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  การ
ฝากเงิน 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 
8)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/
ว 2786/ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 
9) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

   ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 20,000 บาท 

      

  

-เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการงบประมาณเพ่ือรองรับการบริการ
ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส าหรับเพื่อจ่ายเป็นค่าบริการ
ไปรษณีย์ที่จ าเป็นต้องใช้ในกิจการของเทศบาลต าบลนาจะหลวยหรืออยู่
ในความดูแลของเทศบาลต าบลนาจะหลวย เช่น ค่าไปรษณีย์ ค่า
ธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอน
เงิน ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  
เป็นต้น ฯลฯ 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจใน
การน ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้ 
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0890.3/ว
2271 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 
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 เรื่อง การปรับฐานค านวณสิทธิการใช้ไฟฟ้าสาธารณะของเทศบาล 
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.8/ว
2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 เรื่อง การแก้ไขปัญหาหนี้สาธารณูปโภค
ค้างช าระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว
1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 
เรื่อง แนวทางค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย  
4)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.8/ว
1295 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 
5)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
6)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน   
การฝากเงิน 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 
8) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 
9) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

   ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 30,000 บาท 

      

  

-เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการงบประมาณเพ่ือรองรับการบริการ
ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส าหรับเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการ
บริหารจัดการเพื่อบริการด้านโทรคมนาคมหรือค่าบริการสื่อสารและ
โทรคมนาคม ที่จ าเป็นต้องใช้ในกิจการของเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย ส านักทะเบียนและสถานที่หรืออาคาร อ่ืน ๆ ที่เป็นของ
เทศบาลต าบลนาจะหลวย หรืออยู่ในความดูแลของเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย เช่น ค่าโทรศัพท์พ้ืนฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่  
ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบ ารุงรักษาสาย ค่าโทรภาพ
(โทรสาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร  
ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต
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รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ด เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณ
ดาวเทียม เป็นต้น ฯลฯ และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้ใช้
บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการที่ต้องช าระ
พร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษ ีเป็นต้น ฯลฯ 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจใน
การน ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้ 
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0890.3/ว
2271 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 
 เรื่อง การปรับฐานค านวณสิทธิการใช้ไฟฟ้าสาธารณะของเทศบาล 
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.8/ว
2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 
 เรื่อง การแก้ไขปัญหาหนี้สาธารณูปโภคค้างช าระขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
3)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว
1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 
 เรื่อง แนวทางค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย 
4)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.8/ว
1295 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 
5)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
6)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  การ
ฝากเงิน 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              
8) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563                    
9) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
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ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต ์และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จ านวน 10,000 บาท 

      

  

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการงบประมาณเพ่ือรองรับการบริการ
ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส าหรับเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการ
บริหารจัดการค่าเช่าพ้ืนที่เว็บไซต์และค่าธรรมเนียมที่เก่ียวข้อง
(ระบบ CLOUD,HOSTING)ที่จ าเป็นต้องใช้ในกิจการของเทศบาลต าบล
นาจะหลวย  
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจใน
การน ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้ 
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0890.3/ว
2271 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 
 เรื่อง การปรับฐานค านวณสิทธิการใช้ไฟฟ้าสาธารณะของเทศบาล 
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.8/ว
2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 
 เรื่อง การแก้ไขปัญหาหนี้สาธารณูปโภคค้างช าระขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
3)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว
1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 
 เรื่อง แนวทางค่าสาธารณูปโภค  ค้างจ่าย 
4)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.8/ว
1295 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 
5)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1095  ลงวันที่28 พฤษภาคม 2564  
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน   
การฝากเงิน 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 
8) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 
9) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
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  งบลงทุน รวม 250,000 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 250,000 บาท 
   ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์       
    01. รายการ : ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์และทรัพย์สิน จ านวน 250,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ต่างๆ ทรัพย์สิน
ต่างๆ  รถราชการหรือรถยนต์ส่วนกลางที่อยู่ในความรับผิดชอบของส านัก
ปลัดเทศบาลเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ ได้แก่ รถยนต์ 4 ประตู กค 6216 รถยนต์  
รถโดยสาร  12 ที่นั่ง นข 2878 ฯลฯ  
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจใน
การน ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ที ่13)  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1095  ลงวันที่28 พฤษภาคม 2564  
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้
สอย ค่าวัสดุและค่าสาธารณูปโภค 
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  งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท 
   เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       

    
01.โครงการ/กิจกรรม : ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 30,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเทศบาลต าบลภูจองนายอย เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอ 
(สถานที่กลาง) เทศบาลต าบลภูจองนายอย 
-เป็นไปตาม ระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน
ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560  
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน
ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบบัที่2) พ.ศ.2561 
4)ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ
ปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1791  
ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 5426 
ลงวันที่ 24  กันยายน 2561 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 6192 
ลงวันที่ 15   ตุลาคม 2562 
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 4750 
ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2563 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2577) ยุทธศาสตร์
ที ่4 หน้า 296 ล าดับที่ 3 
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 งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 745,200 บาท 
  งบบุคลากร รวม 667,200 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 667,200 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 667,200 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีให้แก่พนักงาน
เทศบาลต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  จ านวน 2 อัตรา 
1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542หนังสือส านักงาน กจ.กท.และ  
ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  
เรื่องซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  งบด าเนินงาน รวม 78,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 78,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 40,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมส าหรับผู้มาประชุม ผู้เข้าร่วม
ประชุมและผู้มีส่วนร่วมหรือเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งเข้าร่วมประชุม ใน
การประชุมต่าง ๆ ในกิจการของเทศบาล ได้แก่ 
- การประชุมราชการภายในหน่วยงานประจ าเดือน 
- การประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะท างานต่าง ๆ ที่
ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย  ระเบียบ  หนังสือสั่งการระทรวง
มหาดไทย หรือค าสั่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- การประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้น 
-การประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อบูรณาการจัดท าแผนชุมชน หรือเรื่อง
อ่ืนที่กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 
- การประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- การประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับส่วน
ราชการ หน่วยงานอื่นของรัฐหรือเอกชน 
-  การประชุมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการเทศบาล ฯลฯ โดยจ่ายเป็น
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มต่าง ๆ ค่าเครื่องใช้ในการ เลี้ยง
รับรองและค่าบริการอื่น ๆ ที่จ าเป็นเกี่ยวข้องกับการเลี้ยงรับรองในการ
ประชุม ฯลฯ เป็นเงิน 50,000 บาท  
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- การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น คณะอนุกรรมการ การประชุมประชาคมท้องถิ่นหรือ
คณะท างานต่าง ๆ ที่ได้ได้การแต่งตั้งตามกฎหมาย 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท  0808.4/ว 2381 ลง
วันที่  28  กรกฎาคม  2548  เรื่อง  การตั้งงบประมาณและการเบิก
จ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งไว้
ไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้จริงในปีงบประมาณที่ล่วงมาโดยไม่
รวม รายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู ้เงินจ่ายขาดเงินสะสม และ
เงินที่มีผู้อุทิศให้ รายได้จริงของเทศบาลต าบลนาจะหลวย ปี พ.ศ.
2564 จ านวน 61,028,523.56 บาท ตั้งจ่ายได้ไม่เกินร้อย
ละ 1 = 610,286  จึงตั้งไว้ 150,000 บาท 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลง
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0810.3/ว 1239 ลง
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ 
รายจ่ายอื่น ๆ 

      

    
01. กิจกรรม : จ้างเหมาถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม เย็บเล่ม เย็บหนังสือหรือ
เข้าปกหนังสือ 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมาเข้าเล่ม/เย็บเล่ม ค่าเย็บ
หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ฯลฯ  
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจใน
การน ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที ่13)  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณ
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รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3523  
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอย
และค่าสาธารณูปโภค 
5)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 7120  
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา
บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

    01. โครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 18,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของส านัก
ปลัดเทศบาล ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน  
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียน
ต่าง ๆ ฯลฯ 
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที3่) พ.ศ.2559 

      

   
 

 

  

02.โครงการ/กิจกรรม : ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 
     - เพ่ือจ่ายเป็นลงทะเบียนในการฝึกอบรม 
      - เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจ
ในการน ามาตั้งงบประมาณ ดังนี้ 
        1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าทีท้องถิ่น พ.ศ. 2557                                   
 
 
 
 
 
 
  

จ านวน 10,000 บาท 
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,944,060 บาท 

  งบบุคลากร รวม 2,085,560 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,085,560 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 1,228,560 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีให้แก่พนักงาน
เทศบาล ที่ปฏิบัติงานของกองคลัง ได้แก ่                            
- นักบริหารงานการคลัง 
- เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้   
- นักวิชาการพัสดุ  
 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 ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว138  
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของพนักงานเทศบาลที่ควรได้รับตามที่
ระเบียบก าหนด ต าแหน่งนักบริหารงานการคลัง(ผู้อ านวยการ 
กองคลัง)  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 ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
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   ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 370,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจ าและจ่ายเป็นเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ประจ าปีให้แก่ลูกจ้างประจ าที่ปฏิบัติงานของกองคลัง ต าแหน่งเจ้า
พนักงานธุรการ 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 ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 400,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนหรือค่าตอบแทน
พิเศษพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปที่ปฏิบัติงานของกอง
คลัง ดังนี้      
1.ค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนหรือค่าตอบแทนพิเศษ
พนักงานจ้างตามภารกิจ  
  -ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี       
2.ค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนหรือค่าตอบแทนพิเศษ
พนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่งคนงานทั่วไป ต าแหน่งและอัตราปรากฏตาม
แผนอัตราก าลังสามปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566) และท่ีแก้ไข
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/ว138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 45,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้างของกองคลังที่มีสิทธิได้รับ
เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ 
1. เงินเพ่ิมต่าง ๆ /เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  
2. เงินเพ่ิมต่าง ๆ /เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ของพนักงานจ้าง
ทั่วไป ต าแหน่งคนงานทั่วไป  
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 ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  งบด าเนินงาน รวม 858,500 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 215,000 บาท 
   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 100,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
เทศบาล เช่น  ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง  ตรวจการ
จ้าง และควบคุมงานก่อสร้าง  ค่าตอบแทนผู้แทนชุมชนที่ได้รับการแต่งตั้ง
จากเทศบาลให้ร่วมเป็น  คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบพัสดุ 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจใน
การน ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้ 
1)พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ
ภาครัฐ  พ.ศ. 2560  
2)หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที ่กค 0402.5/ว 156 ลง
วันที่ 19 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกค่าตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมการ  
3)หนังสือกรม ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1966 ลง
วนัที ่26 กันยายน พ.ศ.2560 เรื่อง แจ้งหลักการเบิกค่าตอบแทนบุคคล
หรือคณะกรรมการ 
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4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 2850 ลงวันที่12 กันยายน 2561 

   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้กับ    พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และ  พนักงานจ้างทั่วไป ของกองคลัง 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจใน
การน ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2559 
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 2409  
ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

      

   ค่าเช่าบ้าน จ านวน 60,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลของกองคลัง ที่มีสิทธิ
ได้รับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและระเบียบของทางราชการที่
เกี่ยวข้อง 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจใน
การน ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5862  
ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการเบิก
จ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

      

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 50,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาล และ
ลูกจ้างประจ า ของกองคลัง ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
และระเบียบของทางราชการที่เก่ียวข้อง 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจใน
การน ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้ 
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1)ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที ่3) พ.ศ. 2549  

   ค่าใช้สอย รวม 435,500 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
01. กิจกรรม : ค่าจ้างเหมาบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการโฆษณาและ
เผยแพร่โครงการหรือกิจกรรมในกิจการของกองคลัง 

จ านวน 30,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสาร เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการโฆษณาและเผยแพร่โครงการหรือกิจกรรม ในกิจการ
ของกองคลัง  เช่น ค่าจ้างเหมาจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่า
จัดท าเอกสาร แผ่นพับ ค่าจ้างเหมาจัดท าป้ายชั่วคราวโครงการของงาน
โครงสร้างพื้นฐาน ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทาง
วิทยุกระจายเสียง หรือค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารสิ่งพิมพ์
ต่าง ๆฯลฯ 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจใน
การน ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที ่13)  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3523  
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอย
และค่าสาธารณูปโภค 

      

    02. กิจกรรม : การประกันภัยรถราชการ จ านวน 1,500 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประกันภัยรถจักรยานยนต์ คกษ 858 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว2633 ลง
วันที่ 14 สิงหาคม 2552 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการประกันภัยรถราชการ 
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    03. โครงการ/กิจกรรม : การปรับปรุงระบบแผนที่ภาษี จ านวน 39,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษี 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจใน
การน ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการด าเนินการตามพระราชบัญญัติ
ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้่าง พ.ศ. 2562  
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.3/ว 0107  
ลงวันที่ 8 มกราคม 2561 
6)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.3/ว 4522  
ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2558 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้า 415 ล าดับที ่7 

      

    04. จ้างเหมาบริการ จ านวน 125,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพงานและการบริการ
ประชาชนตามภารกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย  ได้แก่  
1.ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร  
2.ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด 
3.ค่าบริการก าจัดปลวก  
4.ค่าจ้างเหมาจัดท าตรายาง  
5.ค่าบ ารุงรักษาโปรแกรม  
6.ค่าเช่าทรัพย์สิน  
7.ค่าซักฟอก  
8.ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  
9.ค่าบริการรับใช้   
10.ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดี  11.จ้างเหมาพนักงานส ารวจ 
ฯลฯ เป็นต้น รวมถึง  ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องที่อยู่ในความดูแล 
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รับผิดชอบของเทศบาลต าบลนาจะหลวย  
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจใน
การน ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑแ์ละอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอย
และค่าสาธารณูปโภค 
5)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 7120 ลง
วันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา
บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว4044 ลง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชนและ
การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ 
รายจ่ายอื่น ๆ 

      

    01. โครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 80,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของกองคลัง ใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก  ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับ
ที3่) พ.ศ.2559 

      

    02. โครงการ/กิจกรรม : ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ านวน 20,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นลงทะเบียนในการฝึกอบรม 
      - เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐาน
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อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ ดังนี้ 
        1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าทีท้องถิ่น พ.ศ. 2557                                   

    
03. โครงการ/กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีของเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดเก็บภาษีของเทศบาล เช่น ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม  ค่าพิมพ์เอกสาร ค่า
จัดท าเอกสาร รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง  
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจใน
การน ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ที ่13)  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอย
และค่าสาธารณูปโภค 
5)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้า 414  ล าดับที ่6 

      

    
04. โครงการ/กิจกรรม : ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเสียภาษีทุกประเภท
ให้กับผู้ประกอบการ 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการเสียภาษีทุกประเภทให้กับผู้ประกอบการ เช่น ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม  

      



188 
 

ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าจัดท าเอกสารรวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆทีเ่กี่ยวข้อง ฯลฯ    
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจใน
การน ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที ่13)  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอย
และค่าสาธารณูปโภค 
5)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้า 492 ล าดับที่ 4 

    

05. โครงการ/กิจกรรม : /ฝึกอบรมเพ่ือการาพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลนาจะหลวย ให้แก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล ข้าราชการและพนักงานเทศบาล ในการปฏิบัติงานในระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย (e-LAAS) 

จ านวน 80,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ เช่น  
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม  ค่าพิมพ์
เอกสาร ค่าจัดท าเอกสาร รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจใน
การน ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
2) -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง(ฉบับที4่) พ.ศ.2561 
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-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ที่เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้า 17 ล าดับที ่4 

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 20,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ทรัพย์สิน ต่าง ๆ
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองคลัง  
เพ่ือซ่อมแซมและบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี เครื่องโทรศัพท์  
เครื่องโทรสาร เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้น
เตอร์ รถจักรยานยนต์ คกษ 858 ฯลฯ 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจใน
การน ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ที ่13)  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากท่ี มท 0808.2/
ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอย
และค่าสาธารณูปโภค 

      

   ค่าวัสดุ รวม 178,000 บาท 
   วัสดุส านักงาน จ านวน 50,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุส านักงานต่าง ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ในกิจการของ
กองคลัง  ซึ่งโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพ
เดิม  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เข็ม
หมุด เทป พี วี ซี แบบใส กระดาษคาร์บอน กระดาษไข น้ ายาลบ
กระดาษ ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม  แบบพิมพ์ สมุดบัญชีสมุดประวัติ
ข้าราชการ ตะแกรงวางเอกสาร ชอล์ก ผ้าส าลี แปรงลบกระดานขา
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ต้ัง (กระดานด า) ตรายาง ซอง ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือ
พิมพ์  ของใช้ในการบรรจุหีบอ น้ ามัน ไข ขี้ผึ้ง ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่
ต้องช าระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าติดตั้ง เป็นต้น 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจใน
การน ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท  0808.2/ว 2061 ลง
วันที่ 29 มีนาคม 2562  
 4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1358 ลง
วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 

   วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 20,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ใน
กิจการของกองคลัง  ซึ่งโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งาน ไม่ยืนนาน เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือไม่คง
สภาพเดิม หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น แปรง ไม้
กวาด เข่ง ผ้าปูโต๊ะ ถ้วย ชาม ช้อน ส้อม แก้วน้ า จานรอง น้ ายาล้าง
ห้องน้ า น้ ายาล้างจาน  มุ้ง  ผ้าปูที่นอน   ปลอกหมอน หมอน ผ้า
ห่ม กระจกเงา น้ าจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระ
พร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจใน
การน ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท  0808.2/ว 2061 ลง
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วันที่ 29 มีนาคม 2562  
 4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1358 ลง
วันที่ 7 พฤษภาคม 2563  

   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 3,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้
ใน กิจการของกองคลัง  ซึ่งโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งาน ไม่ยืนนาน เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปร
สภาพ หรือไม่คงสภาพเดิมหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์  เพลา  ตลับลูกปืน  น้ ามัน
เบรก  หัวเทียน  ไขควง  นอตและสกรู  กระจกมองหน้ารถยนต์ หม้อน้ า
รถยนต์  กันชน  เบาะ  ฟิล์มกรองแสง   เข็มขัดนิรภัย  แม่แรง  กุญแจ
ปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร ์ล็อคคลัช กระจกโค้งมน ล็อค
พวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร แผงกั้น
จราจร ฯลฯ หรือที่จ าเป็นต้องใช้ส าหรับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ที่ใช้
ในส่วนราชการหรือท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของกอง
คลัง ได้แก ่รถจักรยานยนต์ คกษ 858 ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระ
พร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจใน
การน ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท  0808.2/ว 2061 ลง
วันที่ 29 มีนาคม 2562  
 4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1358 ลง
วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 35,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของ
รถจักรยานยนต์ คกษ 858 เช่น น้ ามันดีเซล น้ ามัน
เบนซิน น้ ามันเครื่อง น้ ามันจาระบ ีฯลฯ เป็นต้น หรือวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น อ่ืน ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ในกิจการของกอง
คลัง เช่น น้ ามันก๊าด น้ ามันเตา แก๊สหุงต้ม ถ่าน ก๊าส ฯลฯ 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจใน
การน ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท  0808.2/ว 2061 ลง
วันที่ 29 มีนาคม 2562  
 4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1358  
ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 

      

   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 20,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่าง ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ใน
กิจการของกองคลัง  ซึ่งโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไม่ยืนนาน เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือไม่คง
สภาพเดิมหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น กระดาษ
เขียน โปสเตอร์  พู่กันและสี  ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด ฟิล์มสไลด์ แถบ
บันทึกเสียงหรือภาพ  (ภาพยนตร์ วีดีโอเทป แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวด าที่
ได้จากการล้าง อัด ขยาย ภาพถ่ายจากดาวเทียม ขากล้อง ขาตั้งเขียน
ภาพ กล่องและระวิงใส่ฟิล์มภาพยนตร์ เครื่องกรอเทป เลนส์ซูม กระเป๋า
ใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระพร้อมกัน เช่น  
ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าติดตั้ง เป็นต้น 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจใน
การน ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
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2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท  0808.2/ว 2061 ลง
วันที่ 29 มีนาคม 2562  
 4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1358  
ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 50,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ในกิจการ
ของกองคลัง  ซึ่งโดยสภาพคงทนและไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมี
อายุ การใช้งาน ไม่ยืนนาน เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปร
สภาพ หรือไม่คงสภาพเดิม หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น เช่น หัวพิมพ์ แถบพิมพ์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก
ส าหรับเครื่องพิมพ์ เมนบอร์ด เมาส์ ปริ้นเตอร์ จอมอนิเตอร์ อุปกรณ์ที่
เกี่ยวเนื่องกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เมมโมรี่ชิป(RAM) แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล แผ่น
แป้นอักษรหรือแป้นพิมพ์ เครื่องกระจายสัญญาณ โปรแกรม  
แผ่นวงจรอีเลคทรอนิกส์   แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูลฯลฯ รวมถึง
ค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจใน
การน ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท  0808.2/ว 2061 ลง
วันที่ 29 มีนาคม 2562  
 4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1358 ลง
วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 
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   ค่าสาธารณูปโภค รวม 30,000 บาท 
   ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 10,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ที่จ าเป็นต้องใช้ในภารกิจ หรือกิจการที่
อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของกองคลัง เช่น ค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่า
ดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ใน
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  
เป็นต้น ฯลฯ 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจใน
การน ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้ 
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0890.3/ว
2271 ลงวันที ่23 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง การปรับฐานค านวณสิทธิการ
ใช้ไฟฟ้าสาธารณะของเทศบาล 
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.8/ว
2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560  เรื่อง การแก้ไขปัญหาหนี้สาธารณูปโภค
ค้างช าระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว
1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 
 เรื่อง แนวทางค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย 
4)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.8/ว
1295 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 
5)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
6)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน   
การฝากเงนิ 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 20,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริการด้านโทรคมนาคมหรือค่าบริการ
สื่อสารและโทรคมนาคม ที่จ าเป็นต้องใช้ในกิจการของกองคลัง เช่น ค่า
โทรศัพท์พ้ืนฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลข

      



195 
 

โทรศัพท ์ค่าบ ารุงรักษาสาย ค่าโทรภาพ(โทรสาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุ
ติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
ใช้ระบบอินเทอร์เน็ตรวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ด เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่า
ช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น ฯลฯ และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่าย
เพ่ือให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเก่ียวกับการใช้บริการที่
ต้องช าระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษ ีเป็นต้น ฯลฯ 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจใน
การน ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้ 
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0890.3/ว
2271 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552  เรื่อง การปรับฐานค านวณสิทธิการ
ใช้ไฟฟ้าสาธารณะของเทศบาล 
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.8/ว
2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 เรื่อง การแก้ไขปัญหาหนี้สาธารณูปโภค
ค้างช าระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว
1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางค่าสาธารณูปโภคค้าง
จ่าย 
4)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.8/ว
1295 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 
5)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564    เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
6)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน   
การฝากเงิน 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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 งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 397,200 บาท 
  งบบุคลากร รวม 328,200 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 328,200 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 328,200 บาท 

      

  

 -เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีให้แก่พนักงาน
เทศบาลต าแหน่ง(นักวิชาการตรวจ 
สอบภายใน  จ านวน 1 อัตรา 
1. เงินเดือนพนักงาน  
(นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ/ช านาญการ) 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542หนังสือส านักงาน กจ.กท.และ  
ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  
เรื่องซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  งบด าเนินงาน รวม 69,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 49,000 บาท 
   ค่าเช่าบ้าน จ านวน 24,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลของส านักปลัดเทศบาล ที่
มีสิทธิได้รับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและระเบียบของทางราชการ
ที่เก่ียวข้อง 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจใน
การน ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5862 ลง
วันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

      

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 25,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างประจ า ของส านักปลัดเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยและระเบียบของทางราชการที่เก่ียวข้อง 
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-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจใน
การน ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้ 
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
2)ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร พ.ศ. 2560  
3)ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตร พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที ่7 พ.ศ. 2554 

   ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ 
รายจ่ายอื่น ๆ 

      

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

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของส านัก
ปลัดเทศบาล ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่า
ผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียน
ต่าง ๆ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับ
ที3่) พ.ศ.2559 

      

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

      

  

- เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจ
ใน การน ามาตั้งงบประมาณ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557             
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1095ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

 


