
253 
 

แผนงานสาธารณสุข 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 1,763,100 บาท 
  งบบุคลากร รวม 1,206,000 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,206,000 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 951,600 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีให้แก่พนักงาน
เทศบาลที่ปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 
- นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
(ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
- เจ้าพนักงานธุรการ  
ต าแหน่งและอัตราปรากฏตามแผนอัตราก าลังสาม
ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566) และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน โดย
ค านวณตั้งจ่ายไว้ จ านวน 12 เดือน       
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  
 พ.ศ.2542 
2) หนังสือส านักงาน  ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต.  ที ่ มท  0809.2/ว 138   
ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558 

      

   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 67,200 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่าง ๆ ให้แก่พนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงานของกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้แก่เงินค่าตอบแทนรายเดือนต าแหน่งนัก
บริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม(ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม) ต าแหน่งและอัตราปรากฏตามแผนอัตราก าลังสาม
ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566) และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน โดย
ค านวณตั้งจ่ายไว้ จ านวน 12 เดือน       
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542 
2) หนังสือส านักงาน  ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต.  ที ่ มท  0809.2/ว 138   
ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558  

      

   เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 67,200 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของพนักงานเทศบาลที่ควรได้รับตามที่
ระเบียบก าหนด ต าแหน่งนักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
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(ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จ านวน 1 อัตรา  
อัตราละ 5,600 บาท จ านวน 12 เดือน  
1)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542 
2)หนังสือส านักงาน  ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต.  ที ่ มท  0809.2/ว 138   
ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558 

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 108,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนหรือค่าตอบแทนพิเศษ
พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปที่ปฏิบัติงานของกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 
1.ค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนหรือค่าตอบแทนพิเศษพนักงาน
จ้างทั่วไป ต าแหน่งและอัตราปรากฏตามแผนอัตราก าลังสาม
ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566) และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน โดย
ค านวณตั้งจ่ายไว้ จ านวน 12 เดือน       
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542 
2)หนังสือส านักงาน  ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต.  ที ่ มท  0809.2/ว 138   
ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558 

      

   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 12,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้างของกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมท่ีมีสิทธิได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวตามสิทธิ ดังนี้ 
2.เงินเพ่ิมต่าง ๆ/เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว พนักงานจ้างทั่วไป  

      

  งบด าเนินงาน รวม 475,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 165,000 บาท 
   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 20,000 บาท 

      

  

-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ
น ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 
 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
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   ค่าเช่าบ้าน จ านวน 120,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลของกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ที่มีสิทธิได้รับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและระเบียบของ
ทางราชการที่เกี่ยวข้อง 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ
น 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 25,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาล  และ
ลูกจ้างประจ า ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ที่มีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยและระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ
น ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้ 
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
2)ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร พ.ศ. 2560  
3)ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตร พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที ่7 พ.ศ. 2554 

      

   ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ       
    01. กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 40,000 บาท 

      

  

- เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ
น ามาตั้งงบประมาณ ดังนี้ 
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.  2555  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง   
(ฉบับที ่ 4)  พ.ศ.  2561 
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    02. โครงการ/กิจกรรม : ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ านวน 100,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นลงทะเบียนในการฝึกอบรมของพนักงานเทศบาลสังกัดกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
- เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ
น ามาตั้งงบประมาณ ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที ่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557                                   

      

   ค่าวัสดุ รวม 170,000 บาท 
   วัสดุส านักงาน จ านวน 50,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุส านักงานต่าง ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ในกิจการของกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ซึ่งโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งาน  ไม่ยืนนาน เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือไม่
คงสภาพเดิม หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา อันสั้น  
เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา  ไม้บรรทัดยางลบ คลิป เป๊ก เข็มหมุด 
 เทป พี วี ซี แบบใส กระดาษคาร์บอน กระดาษไข น้ ายาลบกระดาษ ลวด
เย็บกระดาษ กาว แฟ้ม แบบพิมพ์ สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ 
 ตะแกรงวางเอกสาร ชอล์ก ผ้าส าลี แปรงลบกระดาน ขาตั้ง (กระดาน
ด า) ตรายาง ซอง ธงชาติ สิ่งพิมพ์ ที่ได้จากการซื้อหรือพิมพ์ 
ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ ามัน ไข ขี้ผึ้ง ฯลฯสภาพคงทนถาวร  เช่น
หนังสือ  เครื่องคิดเลขขนาดเล็กเครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก 
 ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก  ไม้บรรทัด  ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก  ไม้บรรทัด
เหล็ก กรรไกร  เก้าอ้ีพลาสติก  ตรายาง  ที่ถูพ้ืน  ตะแกรงวาง
เอกสาร  เครื่องตัดโฟม  เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ  ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายลักษณ์ แปงปิด
ประกาศ  แผ่นป้ายชื่อส านักงาน หรือหน่วยงาน หรือแผนป้ายต่าง ๆ ที่ใช้ใน
ส านักงาน มู่ลี่,ม่านปรับแสง (ต่อผืน) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน 
 พระพุทธรูป พระบรมรูปจ าลอง กระเป๋า  ตาชั่งขนาดเล็ก ผ้าใบติดตั้งใน
ส านักงาน ผ้าใบเต้นท์ขนาดใหญ่ ฯลฯ 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ
น 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 าแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท  0808.2/ว 2061  
ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562  
 4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1358  
ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/2909  
ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 

   วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 50,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุส านักงานต่าง ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ในกิจการของกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ซึ่งโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งาน  ไม่ยืนนาน เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือไม่
คงสภาพเดิม 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 ขา
ต้ัง (กระดานด า) ตรายาง ซอง ธงชาติ สิ่งพิมพ์ ที่ได้จากการซื้อหรือพิมพ์ของ
ใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ ามัน ไข ขี้ผึ้ง ฯลฯสภาพคงทนถาวร  เช่น
หนังสือ  เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บ
กระดาษขนาดเล็ก  ไม้บรรทัด  ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก  ไม้บรรทัด
เหล็ก กรรไกร  เก้าอ้ีพลาสติก  ตรายาง  ที่ถูพ้ืน  ตะแกรงวาง
เอกสาร  เครื่องตัดโฟม  เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ  ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายลักษณ์ แปงปิด
ประกาศ  แผ่นป้ายชื่อส านักงาน หรือหน่วยงาน หรือแผนป้ายต่าง ๆ ที่ใช้ใน
ส านักงาน มู่ลี่,ม่านปรับแสง (ต่อผืน) พรม (ต่อผืน)นาฬิกาตั้งหรือแขวน 
 พระพุทธรูป พระบรมรูปจ าลอง กระเป๋า  ตาชั่งขนาดเล็ก ผ้าใบติดตั้งใน
ส านักงาน ผ้าใบเต้นท์ขนาดใหญ่ ฯลฯ 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ
น ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
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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 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/2909  
ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 

   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 20,000 บาท 

      

  

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่
ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น  รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 
1) รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   
2) รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ    
3) รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษ ี ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้นโดยจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ดังนี้   
(1)ประเภทวัสดุคงทน   
-  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่
ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซม
ให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียน
ภาพ กล่องและระวิงใส่ฟิล์มภาพยนตร์ เครื่องกรอเทป  
เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ  
(2)ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง   
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปร
สภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพ
เดิม เช่น  พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม 
 เมมโมรี่การ์ด ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์, วีดีโอเทป
, แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวด าที่ได้จากการล้าง อัดขยาย ภาพถ่าย
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ดาวเทียม ฯลฯ      
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ
น 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  
ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562  
 4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว  
1358 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/2909  
ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 50,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ในกิจการของ
กองช่าง  ซึ่งโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุใช้งานไม่ยืนนานเมื่อ
ใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพเดิม หรือ 
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น หัวพิมพ์  แถบพิมพ์ เครื่องอ่าน และ
บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์ เมนบอร์ด เมาส์  
ปริ้นเตอร์ จอมอนิเตอร์ อุปกรณ์ที่เก่ียวเนื่องกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เมมโมรี่
ชิป(RAM) แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล แผ่นกรองแสง 
กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล แผ่นแป้นอักษรหรือแป้นพิมพ์ เครื่องกระจาย
สัญญาณโปรแกรม แผ่นวงจรอีเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้อง
ช าระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าติดตั้ง เป็นต้น 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ
น ามา ตั้งงบประมาณ 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
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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 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/2909  
ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 

  งบลงทุน รวม 82,100 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 82,100 บาท 
   ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่       
    01. รายการ : จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จ านวน 29,900 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมิลติมีเดียโปรเจคเตอร์  ระดับXGA
ขนาด  4,000  ANSI  Lumens  จ านวน  1  เครื่อง  คุณลักษณะดังนี้ 
1)เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดียวสามารถต่อกับอุปกรณ์เพ่ือฉายภาพจาก
คอมพิวเตอร์และวิดีโอ 
2)ใช้  3  DDLP  หรือ 3  LCD  หรือ  LCD  Panel  หรือระบบ DLP 
3)ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่างขั้นต่ า (ANSILumens)  
ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 
 - เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ
น ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536  
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่าย 
 ในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
 2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0444  
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์การเขียน
รายละเอียดค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
3) เป็นไปตามราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ 
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
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5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1989 ลง
วันที่ 22 มิถุนายน 2552    

    02.รายการ  :  จัดซื้อล าโพงเอนกประสงค์ จ านวน 7,500 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อล าโพงเอนกประสงค์  จ านวน  1  ตู้ 
คุณลักษณะดังนี้ 
1)ล าโพงเอนกประสงค์พร้อมแอมป์  15  นิ้ว 
2)ตู้ล าโพงแบบล้อลากมีแอมป์ในตัว  NPE  MK  15  BAT 
3)ตู้ล าโพงมีแอมป์ในตัวขนาด  15  นิ้ว  ก าลังไม่น้อยกว่า500  วัตต์มาพร้อม
กับไมค์ไร้สาย  1  คู่ 
4)มีช่องต่อ  USB  SD CARD  MP  3 
5)แอมป์ก าลังขับ  500  W  ที ่ 4  โอมห์ 
6)มีวิทยุ  FM  พร้อมรีโมท 
7)ตอบสนองความถ่ี :  50  HZ -20  KHZ 
ความไว  :  100  dB  ( +-2  dB) 
8)มีช่อง  XLR  ส าหรับเสียบไมค์สาย  1  ช่อง 
9)มีช่อง  Phone  Jack  ส าหรับเสียบไมล์สาย 
1  ช่อง  (เสียบกีตาร์  1  ช่อง) 
10)AUX  LINE  IN  (RCA)  1  ช่อง 
11)AUX  LINE  OUT  (RCA)  1  ช่อง 
12)มี  EQ  5  Brand  ส าหรับปรับแต่ง 
13)ปรับแต่งเสียง  ECHO  ได ้
14)มีแบตเตอรี่สามารถชาตชในตัวได้และใช้ 
งานได ้ 8-9  ชั่วโมง 
14)POWER SUPPLY :AC 220 V/50 -60 V, DC  12  V 
- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ
น ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่าย 
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ในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0444 ลง
วันที่ 24 มกราคม 2561 เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์ การเขียนรายละเอียด
ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
3) เป็นไปตามราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม  
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

      

  

5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1989  
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552    

      

   ครุภัณฑ์โรงงาน       
    01.โครงการ : จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน จ านวน 12,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบล้อ
จักรยาน จ านวน  1  เครื่อง  เครื่องละ 12,000 บาท  คุณลักษณะ
เฉพาะ ดังนี้ 
1)เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น 
2)เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า  5  แรงม้า 
3)ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของล้อประมาณ  26  นิ้ว 
4)รัศมีตัดหญ้าได้กว้างไม่น้อยกว่า  20  นิ้ว 
5)ความจุถังน้ ามันเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า  1.50  ลิตร 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ
น ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536   
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ    
ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0444 ลง
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วันที่ 24 มกราคม 2561 เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียด
ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1989  
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) ที่เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 หน้า 19 

    02.โครงการ  :  จัดซื้อตู้เย็น จ านวน 6,400 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เย็นขนาด  5  คิวบิกฟุต 
จ านวน  1  ตู้   ราคาตู้ละ  6,400  บาท   
 เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ
น ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536   ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ    
ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0444 ลง
วันที่ 24 มกราคม 2561 เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียด
ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1989 ลง
วันที่ 22 มิถุนายน 2552 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ที่เพ่ิมเติม  

ฉบับท่ี 1 หน้า 21 ล าดับที่ 6                                                           
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   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       
    01. รายการ : จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 22,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ส าหรับ
ประมวลผล  จ านวน 1 เครื่อง เครื่องละ 22,000 บาท 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ
น ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536  
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0444 ลง
วันที่ 24 มกราคม 2561 เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียด
ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
3) เป็นไปตามราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1989  
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ที่เพ่ิมเติม  
ฉบับที ่1หน้า 21 ล าดับ 6                                                           

      

    02. รายการ: จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จ านวน 4,300 บาท 

      

  

-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ
น ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536  
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้
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สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0444  
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์การเขียน
รายละเอียดค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
3) เป็นไปตามราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1989 ลง
วันที่ 22 มิถุนายน 2552    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ที่เพ่ิมเติม  

ฉบับท่ี 1 หน้า 22 ล าดับที่ 8                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

     



266 
 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 1,452,960 บาท 

  งบบุคลากร รวม 558,960 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 558,960 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 318,960 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีให้แก่พนักงาน
เทศบาลที่ปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 
- เจ้าพนักงานสาธารณสุข  
ต าแหน่งและอัตราปรากฏตามแผนอัตราก าลังสาม
ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566) และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน โดย
ค านวณตั้งจ่ายไว้ จ านวน 12 เดือน       
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  
 พ.ศ.2542 
2) หนังสือส านักงาน  ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต.  ที ่ มท  0809.2/ว 138   
ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558  

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 216,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนหรือค่าตอบแทนพิเศษ
พนักงานจ้างทั่วไปที่ปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ต าแหน่ง
และอัตราปรากฏตามแผนอัตราก าลังสาม
ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566) และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน โดย
ค านวณตั้งจ่ายไว้ จ านวน 12 เดือน       
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542 
2) หนังสือส านักงาน  ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต.  ที ่ มท  0809.2/ว 138   
ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558 

      

   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 24,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้างของกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมท่ีมีสิทธิได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวตามสิทธิ ดังนี้ 
2.เงินเพ่ิมต่างๆ/เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว พนักงานจ้างทั่วไป
จ านวน ต าแหน่งและอัตราปรากฏตามแผนอัตราก าลังสาม
ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566) และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน โดย
ค านวณตั้งจ่ายไว้ จ านวน 12 เดือน       
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- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542 
2) หนังสือส านักงาน  ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต.  ที ่ มท  0809.2/ว 138   
ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558  

  งบด าเนินงาน รวม 598,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 48,000 บาท 
   ค่าเช่าบ้าน จ านวน 48,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลของกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม  ที่มีสิทธิได้รับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและระเบียบของ
ทางราชการที่เกี่ยวข้อง 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ
น ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ
น 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 

      

   ค่าใช้สอย รวม 335,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
01. โครงการ/กิจกรรม : ส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 

จ านวน 9,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส ารวจข้อมูล จ านวนสุนัข/แมว ทั้งท่ีมีเจ้าของ
และไม่มีเจ้าของ ตัวละ 6 บาทต่อปี โดยท าการส ารวจปีละ 2 ครั้ง (ครั้ง
แรก ภายในเดือนธันวาคม และครั้งที ่2 ภายในเดือนมิถุนายน) โดยเป็นการ
ตั้งจ่ายใกล้เคียงฐานข้อมูลตามจ านวนสุนัขและแมวในปีงบประมาณที่ผ่านมา
จ านวน 1,700 ตัว  
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ
น ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2562 
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2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.  2559  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที ่ 2)  พ.ศ.  2563 
3)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที ่ มท0810.5/
ว 1042  ลงวันที่  10  เมษายน  2561 
4)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที ่ มท  0810.5/ว  2072       
ลงวันที่  5  กรกฎาคม  2561 
5)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที ่ มท  0810.5/           
ว  4052  ลงวันที่  14  ธันวาคม  2561 
6)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วน
มาก  ที ่ มท 0808.2/ ว 827  ลงวันที่  1  มีนาคม  2562 
7)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด
ที ่ มท  0819.3/ ว 19  ลงวันที่  3  มกราคม  2563 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) หน้า 284 ล าดับที่ 4 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ       
    01. โครงการ/กิจกรรม : ป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคไข้มาลาเรีย จ านวน 100,000 บาท 

      

  

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันไข้เลือดออกและไข้
มาลาเรีย ได้แก ่ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุและอุปกรณ์ เช่น ค่าจัดหา/ค่า
จัดซื้อทรายอะเบต ค่าจัดซื้อน้ ายาเคมีพ่นหมอกควัน ฯลฯ  
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ
น ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
1)พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที ่13)  พ.ศ. 2552 
2)พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3)พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
4)พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 
5)ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการส าคัญของโรคติดต่อที่
ต้องเฝ้าระวัง พ.ศ. 2559 
6)ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ก าหนดให้แหล่งเพราะพันธุ์ยุงลายเป็น
เหตุร าคาญและแต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุขเพ่ิมเติม  
7)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/ว 4700  
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ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2560 เรื่อง การควบคุมและป้องกันโรคท่ีมียุงเป็นพาหะ
น าโรค  
8)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/ว 1732 
ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561 เรื่อง ขอเน้นย้ าแนวทางการด าเนินการป้องกัน
โรคที่มียุงเป็นพาหะน าโรค  
9)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0810.5/1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป
ด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
10) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0810.5/1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 เรื่อง แนวทางการ
ด าเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี  
11) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/
ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 
 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
12) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
13) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0444 ลง
วันที่ 24 มกราคม 2561 เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียด
ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) หน้า 278 ล าดับที่ 1 

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

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันโรคระบาดในสัตว์ ได้แก่ ค่าป้าย
ระชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุและอุปกรณ์ เช่น วัคซีนหรือน้ ายาเคมี น้ ายาต่างๆ สาย
ยาง ลูกยาง หลอดแก้ว ถุงมือ กระดาษกรอง จุกต่างๆ ปูนขาว ฯลฯ  รวมถึง
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เก่ียวข้องตามโครงการฯ 
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-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ
น ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
1)พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ที ่13)  พ.ศ. 2552 
2)พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3)พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
4)พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 
5)ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการส าคัญของโรคติดต่อที่
ต้องเฝ้าระวัง พ.ศ. 2559 
6)ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ก าหนดให้แหล่งเพราะพันธุ์ยุงลายเป็น
เหตุร าคาญและแต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุขเพ่ิมเติม  
7)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/ว 4700 ลง
วันที่ 22 สิงหาคม 2560 เรื่อง การควบคุมและป้องกันโรคที่มียุงเป็นพาหะน า
โรค  
8)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/ว 1732  
ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561 เรื่อง ขอเน้นย้ าแนวทางการด าเนินการป้องกัน
โรคที่มียุงเป็นพาหะน าโรค  
9) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0810.5/1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 เรื่อง แนวทางการ
ด าเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี เพ่ิมเติม 
10) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/
ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
สาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
11) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536  
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
12) หนังสือกระทรวงหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0444 ลง
วันที่ 24 มกราคม 2561 เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียด
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ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) หน้า 286 ล าดับที่ 5 

    03. โครงการ/กิจกรรม : ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ จ านวน 80,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  การ
ป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิค-19)  การป้องกัน
ควบคุมโรคไข้เลือดออก ได้แก่ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุและ
อุปกรณ ์เช่น วัคซีนหรือน้ ายาเคมี น้ ายาต่างๆ สายยาง ลูกยาง หลอดแก้ว ถุง
มือ กระดาษกรอง จุกต่างๆ ฯลฯ  รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เก่ียวข้องตาม
โครงการฯ 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ
น ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
1)พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที ่13)  พ.ศ. 2552 
2)พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3)พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
4)พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 
5)ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการส าคัญของโรคติดต่อที่
ต้องเฝ้าระวัง พ.ศ. 2559 
6)ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ก าหนดให้แหล่งเพราะพันธุ์ยุงลายเป็น
เหตุร าคาญและแต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุขเพ่ิมเติม  
7)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/ว 4700 ลง
วันที่ 22 สิงหาคม 2560 เรื่อง การควบคุมและป้องกันโรคที่มียุงเป็นพาหะน า
โรค  
8)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/ว 1732  
ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561 เรื่อง ขอเน้นย้ าแนวทางการด าเนินการป้องกัน
โรคที่มียุงเป็นพาหะน าโรค  
9) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0810.5/1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561เรื่อง แนวทางการ
ด าเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี เพ่ิมเติม 
10) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536  ลง
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วันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
11) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0444 ลง
วันที่ 24 มกราคม 2561 เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียด
ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) หน้า 287 ล าดับที่ 6 

    
04. โครงการ/กิจกรรม : ฝึกอบรมผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหารสด 
ร้านอาหาร 

จ านวน 30,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการ
ร้านค้า ร้านอาหาร สด ร้านอาหาร เช่น ค่าป้ายระชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมา
รถยนต์ตามโครงการ ฯ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าของที่ระลึก ค่าชุด
ทดสอบสารปนเปื้อนในอาหาร ฯลฯรวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องตาม
โครงการ ฯ  
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ
น ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.  2557 
2)พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที ่13)  พ.ศ. 2552 
3)พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) หน้า 279 ล าดับที่ 2 

      

    05. โครงการ/กิจกรรม : สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า จ านวน 54,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย  จากโรคพิษ
สุนัขบ้า เพ่ือด าเนินการในการจัดหา/จัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ในการ
ฉีด ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการขนส่งและค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บวัคซีนตาม
ระบบลูกโซ่ความเย็น(Cold Chain)  เพ่ือป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้า ตัวละ 30 บาท โดยเป็นการตั้งจ่ายใกล้เคียงฐานข้อมูลตามจ านวนสุนัข

      



273 
 

และแมวในปีงบประมาณที่ผ่านมาจ านวน 1,728  ตัว  
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ
น ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส ารวจข้อมูล จ านวนสุนัข/แมว ทั้งท่ีมีเจ้าของ
และไม่มีเจ้าของ ตัวละ 6 บาทต่อปี โดยท าการส ารวจปีละ  
2 ครั้ง (ครั้งแรก ภายในเดือนธันวาคม และครั้งที ่2 ภายในเดือน
มิถุนายน) โดยเป็นการตั้งจ่ายใกล้เคียงฐานข้อมูลตามจ านวนสุนัขและแมวใน
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา จ านวน 1,728 ตัว  
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ
น ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2562 
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.  2559  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2563 
3)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที ่ มท0810.5/
ว 1042  ลงวันที่  10  เมษายน  2561 
4)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที ่ มท  0810.5/
ว  2072       ลงวันที่  5  กรกฎาคม  2561 
5)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที ่ มท  0810.5/
ว  4052       ลงวันที่  14  ธนัวาคม  2561        
 6)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วน
มาก  ที ่ มท 0808.2/ ว 827  ลงวันที่  1  มีนาคม  2562 
7)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วน
ที่สุด ที ่ มท  0819.3/ ว 19  ลงวันที่  3  มกราคม  2563                      
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) หน้า 284 ล าดับที่ 4 

    06. โครงการ/กิจกรรม : ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าตัวอย่าง จ านวน 2,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าตัวอย่าง เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าตรวจวิเคราะห์น้ าอุปโภค บริโภค เช่น แหล่ง
น้ าดิบ น้ าปลายท่อประปาภูมิภาค น้ าดื่มบรรจุถังส าเร็จ น้ าดื่มบรรจุ
ขวด น้ าประปาหมู่บ้าน น้ าบาดาล ฯลฯ เป็นต้น  
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ
น ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
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1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0444 ลง
วันที่ 24 มกราคม 2561 เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียด
ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) หน้า 291ล าดับที่ 10 

    07.  โครงการ/กิจกรรม :  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 20,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่าน
ทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที3่) พ.ศ.2559 

      

    08.  ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ านวน 10,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นลงทะเบียนในการฝึกอบรมของพนักงานเทศบาลสังกัดกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
      - เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจ
ในการน ามาตั้งงบประมาณ ดังนี้ 
        1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

      

   ค่าวัสดุ รวม 125,000 บาท 
   วัสดุส านักงาน จ านวน 20,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุส านักงานต่าง ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ในกิจการของกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ซึ่งโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งาน  ไม่ยืนนาน เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือไม่
คงสภาพเดิม หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา อันสั้น เช่น กระดาษ 
หมึก ดินสอ ปากกา  ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เข็มหมุด เทป พี วี ซี แบบ
ใส กระดาษคาร์บอน กระดาษไข น้ ายาลบกระดาษ ลวดเย็บ
กระดาษ กาว แฟ้ม แบบพิมพ์ สมุดบัญชี  
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สมุดประวัติข้าราชการ ตะแกรงวางเอกสาร ชอล์ก ผ้าส าลี แปรงลบ
กระดาน ขาตั้ง (กระดานด า) ตรายาง ซอง ธงชาติ สิ่งพิมพ์ ที่ได้จากการซื้อ
หรือพิมพ์ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ ามัน ไข ขี้ผึ้ง ฯลฯสภาพคงทน
ถาวร  เช่น  หนังสือ  เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาด
เล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก  ไม้บรรทัด  ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก  ไม้
บรรทัดเหล็ก กรรไกร  เก้าอ้ีพลาสติก  ตรายาง  ที่ถูพ้ืน  ตะแกรงวาง
เอกสาร  เครื่องตัดโฟม  เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ  ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายลักษณ์ แปงปิด
ประกาศ  แผ่นป้ายชื่อส านักงาน หรือหน่วยงาน หรือแผนป้ายต่าง ๆ ทีใ่ช้ใน
ส านักงาน มู่ลี่,ม่านปรับแสง (ต่อผืน) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือ
แขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจ าลอง กระเป๋า  ตาชั่งขนาดเล็ก ผ้าใบติดตั้ง
ในส านักงาน ผ้าใบเต็นท์ขนาดใหญ่ ฯลฯ 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ
น 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  
ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562  
 4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว  
1358 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/2909  
ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 

   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 5,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่าง ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ในกิจการของ
เทศบาลต าบลนาจะหลวย ซึ่งโดยสภาพคงทนและไม่คงทนถาวรหรือ
ตามปกติมีอายุการใช้งาน ไม่ยืนนาน เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปร
สภาพ หรือไม่คงสภาพเดิม  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น เช่น หลอดไฟ ปลั๊กไฟฟ้า โคมไฟฟ้า ฟิวส์ เทปพัน
สายไฟฟ้า สายไฟฟ้า  สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า หลอด
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วิทยุรานซิสเตอร์และชิ้นส่วนวทิยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร์ มูฟวิ่ง
คอยส์ คอนเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ ฯลฯ รวมถึง
ค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ติดต้ัง ไมโครโฟน  ขาตั้งไมโครโฟน  หัวแร้งไฟฟ้า  เครือ่งวัด
กระแสไฟฟ้า  เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า  มาตรส าหรับตรวจวงจร  เครื่องประจุ
ไฟ  โคมไฟ โทรโข่ง  ไม่ซักฟิวส์ ไมค์ลอยพร้อมเครื่องส่งสัญญาณ เป็นต้น 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ
น 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 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/2909 ลง
วันที ่27 เมษายน 2565 

   วัสดุก่อสร้าง  จ านวน  50,000  บาท  

   

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุงานก่อสร้างต่าง ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้หรือท่ีจ าเป็น ต้องใช้
ในกิจการของช่าง ซึ่งโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุใช้งานไม่ยืน
นาน เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือไม่คง 
สภาพเดิม หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น  ไม้ต่าง ๆ น้ ามันทา
ไม ้ ทินเนอร ์สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทราย อิฐหรือ 
ซีเมนต์บล๊อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ค้อนคีม ชะแลง จอบ เสียม สิ่ว 
 ขวาน สว่าน เลื่อย กบไสไม ้เหล็กเส้น เครื่องวัดขนาดเล็กเช่น ตลับเมตรลูกดิ่ง  
ท่อน้ าบาดาล ท่อน้ าและอุปกรณ์ประปา ท่อต่าง ๆ โถส้วม อ่างล้างมือ 
ราวพาดผ้า ฯลฯ  รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี 
ค่าติดตั้ง เป็นต้น  
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการน ามา 
ตั้งงบประมาณ  ดังนี้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



277 
 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
 2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากท่ี มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ 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 
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

30,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  
ค่าจัดซื้อชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพ่ือใช้ในกิจการเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย เช่น แอลกอฮอล์ ออกซิเจน น้ ายาต่าง ๆ เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์
(รวมก ามะถัน กรด ด่าง) ถุงมือ กระดาษกรอง ส าลีและผ้าพันแผล ยาสามัญ
ประจ าบ้าน ฯลฯ   
โดยค่าใช้จ่ายข้างต้น ให้รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ    
3. รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี 
 ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ
น ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
1)พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที ่13)  พ.ศ. 2552 
2)พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที ่มท 0808.2/
ว 1095     ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
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ส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536  
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0444  
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์การเขียน
รายละเอียดค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   วัสดุการเกษตร จ านวน 20,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุการเกษตรต่าง ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ในกิจการ ของ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาล ซึ่งโดยสภาพคงทนและไม่คงทน
ถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งาน  ไม่ยืนนาน เมื่อใช้แล้วย่อม
สิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพเดิม  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น เช่น สารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืชและสัตว์ พันธุ์
พืช เมล็ดพันธุ์พืช ปุ๋ย พันธุ์สัตว์ปีกและพันธุ์สัตว์น้ า อาหารสัตว์ น้ าเชื้อพันธุ์
สัตว์ วัสดุเพาะช า อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช เช่น ใบมีด เชือก ผ้าใบหรือ
ผ้าพลาสติก หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ สปริงเกลอร์ (Sprinkler) จอบ
หมุน จานพรวน ผานไถกระทะ เครื่องหยอดหรือหว่านเมล็ดพันธุ์ เครื่องท า
ความสะอาดเมล็ดพันธุ์ เครื่องกระเทาะเมล็ดพืช คราดถี่พรวนดินระหว่าง
แถว กากน้ าตาล เคียว  จอบหมุน  จานพรวน  ผานไถกระทะ  เครื่องดัก
แมลง   ตะแกรงร่อนเบนโธส อวน(ส าเร็จรูป) กระซัง  มีดตัดจ้น
ไม ้ฯลฯ รวมถึง ค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ี 
ค่าติดตั้ง เป็นต้น  
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  
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1358 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/2909  
ลงวันที่ 27 เมษายน 2565  

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 90,000 บาท 
   ค่าไฟฟ้า จ านวน 5,000 บาท 

      

  

-เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการงบประมาณเพ่ือรองรับการบริการ
ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส าหรับเพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของตลาด
สดเทศบาลต าบลนาจะหลวยและสถานที่หรืออาคารอ่ืน ๆ ที่เป็นของเทศบาล
ต าบลนาจะหลวยหรืออยู่ในความดูแลของเทศบาลต าบลนาจะหลวย รวมถึง
ค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการค่าภาษี เป็นต้น ฯลฯ และเพ่ือ
จ่ายเป็นค่าไฟฟ้าค้างจ่าย และค่าไฟฟ้า สาธารณะ ส่วนที่เกินสิทธิ์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ
น ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้ 
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0890.3/         
ว2271 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 
 เรื่อง การปรับฐานค านวณสิทธิการใช้ไฟฟ้าสาธารณะของเทศบาล 
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.8/         
ว2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 เรื่อง การแก้ไขปัญหาหนี้สาธารณูปโภค
ค้างช าระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/         
ว1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 
 เรื่อง แนวทางค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย 
4)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.8/         
ว1295 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 
5)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
6)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์ปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2561 
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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 80,000 บาท 

      

  

-เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการงบประมาณเพ่ือรองรับการบริการ
ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส าหรับเพื่อจ่ายเป็นค่าน้ าประปาที่ใช้ใน
ตลาดสดเทศบาลต าบลนาจะหลวย และสถานที่หรืออาคารอ่ืน ๆ ที่เป็นของ
เทศบาลต าบลนาจะหลวยหรืออยู่ในความดูแลของเทศบาลต าบลนาจะ
หลวย รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษ ีเป็น
ต้น ฯลฯ และเพ่ือจ่ายเป็นค่าประปาค้างจ่าย 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ
น ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้ 
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0890.3/ว
2271 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง การปรับฐานค านวณสิทธิการใช้
ไฟฟ้าสาธารณะของเทศบาล 
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.8/ว
2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 เรื่อง การแก้ไขปัญหาหนี้สาธารณูปโภคค้าง
ช 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 าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
6)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์ปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2561 
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7)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 2786/
ลงวันที ่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 

   ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 5,000 บาท 

      

  

-เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการงบประมาณเพ่ือรองรับการบริการ
ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส าหรับเพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ที่
จ าเป็นต้องใช้ในกิจการของเทศบาลต าบลนาจะหลวยหรืออยู่ในความดูแล
ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย เช่น ค่าไปรษณีย ์ค่าธนาณัติ ค่าดวงตรา
ไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ในระบบบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) เป็นต้น ฯลฯ 
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0890.3/ว
2271 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552  เรื่อง การปรับฐานค านวณสิทธิการใช้
ไฟฟ้าสาธารณะของเทศบาล 
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.8/ว
2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 เรื่อง การแก้ไขปัญหาหนี้สาธารณูปโภคค้าง
ช 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 รปูแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
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/
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ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 
8) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 
9) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

  งบลงทุน รวม 296,000 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 296,000 บาท 
   ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง       
    01.  รายการ : จัดซื้อกระกระบะโครงเหล็กลากพ่วงรถตัดหญ้า จ านวน 46,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถกระบะโครงเหล็กลากพ่วงรถตัด
หญ้า  จ านวน  1  คัน        
(จัดซื้อนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 - ขนาดกว้าง  1.80  เมตร    -ยาว  2.40  เมตร 
  - สูง  1.50  เมตร    
  - เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐาน  อ านาจใน
การน ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0808.2/ว 1989  
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพ่ือการจัดซื้อครุภัณฑ์
และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากท่ี มท 0808.2/
ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0444 ลง
วันที่ 24 มกราคม 2561 เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียด
ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

      

   ครุภัณฑ์การเกษตร       
    01.จัดซื้ออุปกรณ์ต่อพ่วงเครื่องตัดหญ้าแทรกเตอร์ จ านวน 50,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจัดซื้ออุปกรณ์ต่อพ่วงเครื่องตัดหญ้า
แทรกเตอร์ จ านวน  1  เครื่อง    คุณลักษณะ  ดังนี้ 
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1)อุปกรณ์ต่อพ่วงตัดหญ้าแทรกเตอร์
ขนาด  1.20  เมตร จ านวน  1  เครื่อง  ๆ  ละ  50,000  บาท   
เป็นเงิน  50,000  บาท  
 - เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐาน   อ านาจใน
การน ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0808.2/ว 1989 ลง
วันที่ 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพ่ือการจัดซื้อครุภัณฑ์และ
รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากท่ี มท 0808.2/
ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0444 ลง
วันที่ 24 มกราคม 2561 เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียด
ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

   ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์       
    01.  รายการ : ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์และทรัพย์สิน จ านวน 200,000 บาท 

      

  

      -เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ทรัพย์สิน
ต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพ่ือ
ซ่อมแซมและบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ได้แก ่ 
- รถจักรยานยนต์ ขลฉ 569 - รถขยะเขียวเล็ก 82-4457  
- รถขยะเขียว 82-2537  
- รถขยะฟ้า 83-3128  
-รถฟาร์มแทรกเตอร์  ตค  816   ฯลฯ 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ
น ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ที ่13)  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1095  ลงวันที่28 พฤษภาคม 2564  
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เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอย ค่า
วัสดุและค่าสาธารณูปโภค  

 


