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แผนงานเคหะและชุมชน 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 3,531,620 บาท 
  งบบุคลากร รวม 2,071,620 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,071,620 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 549,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีให้แก่พนักงานเทศบาลที่
ปฏิบัติงานของกองช่าง ต าแหน่งผู้อ านวยการกองช่าง จ านวน1 อัตรา 
1)เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542   
2)หนังสือส านักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

      

   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 67,200 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆให้แก่พนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงานของกองช่าง  
ได้แก่ เงินค่าตอบแทนรายเดือนต าแหน่งผู้อ านวยการกองช่าง  
อัตราละ  5,600 บาท จ านวน 12 เดือน  
1) เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542   
 2) หนังสือส านักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

      

   เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 67,200 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของพนักงานเทศบาลที่ควรได้รับตามระเบียบ
ก าหนด ต าแหน่งผู้อ านวยการกองช่าง จ านวน 1 อัตรา อัตราละ
5,600 บาท จ านวน 12 เดือน 
1) เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542     
2) หนังสือส านักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 1,338,960 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและปรับปรุงค่าตอบแทนหรือค่าตอบแทนพิเศษ พนักงาน
จ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปท่ีปฏิบัติงานของกองช่าง ดังนี้ 
1.ค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนหรือค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จ านวน 6 อัตรา ดังนี้ 
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 -ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ จ านวน 1 อัตรา เป็น เงิน 169,320   บาท  
 -ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จ านวน 1 อัตรา เป็นเงิน  166,920  บาท  
-ช่างไม ้ จ านวน 3 อัตรา เป็นเงิน  509,520 บาท  
-พนักงานขับเครื่องจักรกลหนัก  จ านวน 1 อัตรา  เป็นเงิน 169,200 บาท 
 เป็นเงินทั้งสิ้น  1,014,960  บาท 
 2.ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่งคนงานทั่วไป จ านวน  3 อัตรา   
เป็นเงิน 324,000  บาท รวมเป็นเงินทั้ง  324,000 บาท 
1) เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542   
2) หนังสือส านักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558  เรื่องซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลขององค์กร 

   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 49,260 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆให้แก่พนักงานจ้างของกองช่างที่มีสิทธิได้รับเงินเพ่ิมการ
ครองชีพชั่วคราวตามสิทธิ 
1.เงินเพ่ิมต่างๆ/เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  จ านวน 3 อัตรา ดังนี้ 
 -ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จ านวน 1 อัตรา เป็นเงิน  1,980    บาท 
 - ช่างไม ้ จ านวน 2 อัตรา เป็นเงิน  16,280 บาท  
2.เงินเพ่ิมต่างๆ/เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว พนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่ง คนงาน
ทั่วไป จ านวน 3 อัตรา เป็นเงินทั้งสิ้น  36,000  บาท   
1)เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542     
2) หนังสือส านักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  งบด าเนินงาน รวม 1,360,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท 
   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท 

   

-เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตามภารกิจ และ พนักงานจ้างทั่วไป  ของกองช่าง 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการน ามาตั้ง
งบประมาณ  ดังนี้  
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
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ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2559 
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 2409  
ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
ค่าใช้สอย 

 
 
 
 
 

รวม 

 
 
 
 
 

410,000 

 
 
 
 
 
บาท 

   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
    01. กิจกรรม : การประกันภัยรถราชการ จ านวน 30,000 บาท 

      

  

1.กิจกรรม: การประกันภัยรถราชการ     จ านวน 30,000  บาท   
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประกันภัยรถจักยานยนต์และรถยนต์ราชการได้แก่ 
-รถกระเช้า 82-1256  
-รถตักหน้าขุดหลัง  
 -รถ ขธธ 42 ฯลฯ  
 -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว2633  
ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2552 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ การเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการประกันภัยรถราชการ 

      

    02. กิจกรรม : ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 200,000 บาท 

      

  

1)ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมรังวัดที่ดินของเทศบาล หรือท่ีสาธารณะในความ
ดูแล  
 2)ค่าปักเสาพาดสายภายนอกสถานที่ไฟฟ้าราชการ เพ่ือให้ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้า  
 3)ค่าจ้างเหมาเดินสายไฟและติดตั้งอุปกรณ์เพ่ิมเติม  
4)ค่าวางท่อประปาภายนอกสถานที่ราชการ เพ่ือให้ราชการได้ใช้น้ าประปา  
5)ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปาและติดตั้งอุปกรณ์เพ่ิมเติม 
6)ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโทรศัพท์ ยกเว้นค่าตู้สาขา  
7)ค่าเครื่องโทรศัพท์พ่วงภายในและค่าเครื่องโทรศัพท์ภายใน  
 8)ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ 
 9)ค่าระวางบรรทุก 
10)ค่าเช่าทรัพย์สิน 
11)ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 
12)ค่าบริการรับใช้  
13)ค่าจ้างเหมารถต่าง ๆ  
14)ค่าถ่ายเอกสาร  
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15)ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร  
16)ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างเหมาคนงานช่วยเหลือการ  ปฏิบัติงาน
เฉพาะกิจ ค่าจ้างเหมาคนงานตัดต้นไม้ รวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 
 ที่เก่ียวข้องที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของเทศบาลต าบลนาจะหลวย 
17)ค่าจ้างเหมางานอื่นๆที่เข้าลักษณะงานจ้างเหมาบริการ ฯลฯ  รวมถึงค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย  
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการน ามาตั้ง
งบประมาณ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 13)  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
 3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากท่ี มท 0808.2/ว 1095  
  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – 
 รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค  
5)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 

      

  

9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว4044   
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชน 
และการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         

      

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ       
    01. โครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 60,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของกองช่าง ในราชอาณาจักร และ
นอกราชอาณาจักร  เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก  ค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการ 
 ใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่3) พ.ศ.2559 
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    02. โครงการ/กิจกรรม : ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ านวน 20,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของพนักงานเทศบาลสังกัดกองช่าง  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬา ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

      

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 100,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ทรัพย์สินต่าง ๆในอยู่ในความ
รับผิดชอบของกองช่าง เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติท่ีมีวงเงินครั้งหนึ่งไม่
เกิน 5,000 บาท ได้แก่ 
-รถกระเช้า 82-1256  
-รถตักหน้าขุดหลัง  
 -รถ ขธธ 42  
 -เครื่องคอมพิวเตอร์ 
- เครื่องปริ้นเตอร์ 
- เครื่องปรับอากาศ 
 -รถตัดหญ้า 
-เครื่องตัดหญ้า ฯลฯ 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการน ามาตั้ง
งบประมาณ  ดังนี้  
 1) พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที ่13)  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1095 
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-  
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3523   
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ 
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอย ค่าวัสดุและ
ค่าสาธารณูปโภค               
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   ค่าวัสดุ รวม 940,000 บาท 
   วัสดุส านักงาน จ านวน 20,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุงานส านักงานต่าง ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ในกิจการของกอง
ช่าง ซึ่งโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ ยืนนาน เมื่อใช้แล้ว
ย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพเดิม  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกาไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เข็ม
หมุด เทป พี วี ซี แบบใส กระดาษคาร์บอน 
 กระดาษไข น้ ายาลบกระดาษ ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม แบบพิมพ์สมุดบัญชี สมุด
ประวัติข้าราชการ ตะแกรงวางเอกสาร ชอล์ก ผ้าส าลี 
 แปรงลบกระดานขาตั้ง (กระดานด า) ตรายาง ซอง ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้ จากการซื้อ
หรือพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ ามัน ไข ขี้ผึ้ง ฯลฯ  
รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น  
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการน ามาตั้ง
งบประมาณ  ดังนี้  
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – 
 รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท  0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562  
 4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1358 ลง
วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 

      

   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 300,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่าง ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ในกิจการของเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย ซึ่งโดยสภาพคงทนและไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไปแปรสภาพ หรือไม่คงสภาพเดิม หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น หลอดไฟ ปลั๊กไฟฟ้า โคมไฟฟ้า ฟิวส์ เทปพัน
สายไฟฟ้า สายไฟฟ้าสวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า 
 หลอดวิทยุทรานซิสเตอร์และชิ้นส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร์ มูฟวิ่ง
คอยส์ คอนเดนเซอร์ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ ไม่โครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้าเครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า 
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 มาตรส าหรับตรวจวงจรเครื่องประจุไฟ โคมไฟ โทรโข่ง ไม่ซัก ฟิวส์ ไมค์ลอยพร้อม
เครื่องส่งสัญญาณ ฯลฯรวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง  
ค่าภาษ ีค่าติดตั้ง เป็นต้น 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการน ามาตั้ง
งบประมาณ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน 
 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
 2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากท่ี มท 0808.2/ว 1095ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท  0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562  
 4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1358 ลง
วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 

   วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 10,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ในกิจการของ 
กองช่าง ซึ่งโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน เมื่อใช้
แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพเดิม หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น เช่น แปรง ไม้กวาด เขง่ ผ้าปูโต้ะ ถ้วย ชาม ช้อนส้อม แก้วน้ า จาน
รอง น้ ายาล้างห้องน้ า น้ ายาล้างจาน มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน 
 หมอน ผ้าห่ม กระจกเงา น้ าจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระ
พร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการน ามา 
ตั้งงบประมาณ ดังนี้ 
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1095      
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 
 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561  
เรื่องการก าหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายของ 
องค์กรปกครองท้องถิ่น 
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   วัสดุก่อสร้าง จ านวน 220,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุงานก่อสร้างต่าง ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้หรือท่ีจ าเป็น ต้องใช้ใน
กิจการของช่าง ซึ่งโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุใช้งานไม่ยืนนาน เมื่อใช้
แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือไม่คง 
สภาพเดิม หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น  ไม้ต่าง ๆ น้ ามันทาไม ้ ทิน
เนอร ์สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทราย อิฐหรือ 
ซีเมนต์บล๊อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ค้อนคีม ชะแลง จอบ เสียม สิ่ว 
 ขวาน สว่าน เลื่อย กบไสไม ้เหล็กเส้น เครื่องวัดขนาดเล็กเช่น ตลับเมตรลูกดิ่ง ท่อน้ า
บาดาล ท่อน้ าและอุปกรณ์ประปา ท่อต่าง ๆ โถส้วม อ่างล้างมือ 
ราวพาดผ้า ฯลฯ  รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี 
ค่าติดตั้ง เป็นต้น  
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการน ามา 
ตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
 2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากท่ี มท 0808.2/ว 1095ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท  0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562  
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1358 ลง
วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 

      

   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 50,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆที่จ าเป็นต้องใช้หรือที่
จ าเป็นต้องใช้ในกิจการของช่าง ซึ่งโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุใช้งาน
ไม่ยืนนาน เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือ 
ไม่คงสภาพเดิม หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยาง
ใน สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน น้ ามันเบรก หัวเทียน ไขควงนอตและสกรู กระจกมอง
หน้ารถยนต์ หม้อน้ ารถยนต์  กันชน เบาะ  ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย  แม่
แรง  กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัช กระจกโค้งมน ล็อค
พวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ  
สัญญาณไฟ ฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ หรือที่จ าเป็นต้องใช้ส าหรับรถยนต์  และ
รถจักรยานยนต์ที่ใช้ในส่วนราชการหรือท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง 
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ได้แก่  
- รถกระเช้า 82-1256  
 - รถตักหน้าขุดหลัง  
 -รถ ขธธ 42  
-รถตัดหญ้า 
-เครื่องตัดหญ้า  ฯลฯ  
 รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
 -เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการน ามาตั้ง
งบประมาณ  ดังนี้  
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน การบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ –  รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท  0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562  
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1358 ลง
วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 250,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ ามันดีเซล น้ ามัน
เบนซิน น้ ามันเครื่อง น้ ามันจาระบี ฯลฯ ส าหรับ -รถกระเช้า  -รถตักหน้าขุดหลัง 
-รถจักรยานยนต์ ขธธ 42-รถตัดหญ้า 
 -เครื่องตัดหญ้า ฯลฯหรือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่จ าเป็นต้องใช้ในกิจการของกอง
ช่าง เช่น น้ ามันก๊าด น้ ามันเตา แก๊สหุงต้ม ถ่าน ก๊าส ฯลฯ  
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ 
 น ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ 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 ลง
วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 
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   วัสดุเครื่องแต่งกาย จ านวน 50,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัดุอุปกรณ์เซฟตี้ต่างๆที่จ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติ
หน้าที่ด้านงานช่างที่จ าเป็นต้องใช้ในกิจการของกองช่าง  ซึ่งโดยสภาพไม่คงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุใช้งานไม่ยืนนาน เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปร
สภาพ หรือไม่คงสภาพเดิม หรอืเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น รองเท้า
เซฟตี ้ถุงมือเซฟตี้ หมวกนิรภัย แว่นตานิรภัยที่อุดหูและคลอบหู หน้ากาก ชุดเสื้อ
สะท้อนแสง เข็มขัดพยุง เข็มขัดเซฟตี้ ตะขอล็อค ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระ
พร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
 -เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการน ามาตั้ง
งบประมาณ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ 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 

      

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 40,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ในกิจการของกอง
ช่าง  ซึ่งโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุใช้งานไม่ยืนนานเมื่อใช้แล้วย่อม
สิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพเดิม หรือ 
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น หัวพิมพ์  แถบพิมพ์ เครื่องอ่าน 
และบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์ เมนบอร์ด เมาส์ ปริ้น
เตอร์ จอมอนิเตอร์ อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวเนื่องกับเครื่องคอมพิวเตอร์เมมโมรี่ชิป(RAM) แผ่น
หรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล แผ่นกรองแสง 
 กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล แผ่นแป้นอักษรหรือแป้นพิมพ์ เครื่องกระจายสัญญาณ 
 โปรแกรม แผ่นวงจรอีเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระพร้อมกัน เช่น 
ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าติดตั้ง เป็นต้น 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการน ามา 
ตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ 
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท  0808.2/ว 2061 ลงวันที ่29 มีนาคม 2562  
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1358 ลง
วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท 
   ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล จ านวน 5,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการงบประมาณเพ่ือรองรับการ
บริการ ประชาชนและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ส าหรับเพื่อจ่ายเป็นค่าน้ าประปาที่ใช้ ใน
กิจการหรืออยู่ในความดูแลของกองช่าง เทศบาลต าบลนาจะหลวย  
รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษ ีเป็นต้น ฯลฯ และเพ่ือ
จ่ายเป็นค่าประปาค้างจ่าย 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการน ามาตั้ง
งบประมาณ  ดังนี้ 
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.8/ว2217 ลง
วันที่ 19 ตุลาคม 2560 เรื่อง การแก้ไขปัญหาหนี้สาธารณูปโภคค้างช าระขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 6)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่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 ลง
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วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 
8) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3035  
 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 
9) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน 
 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

  งบลงทุน รวม 100,000 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 100,000 บาท 
   ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์       
    01.  รายการ : ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์และทรัพย์สิน จ านวน 100,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่อยู่ในความ รับผิดชอบของ
กองช่าง เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติมีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท ได้แก่ 
 - รถกระเช้า 82-1256  - รถตักหน้าขุดหลัง  
 - รถ ขธธ 42     - เครื่องคอมพิวเตอร์ 
- เครื่องปริ้นเตอร์ - เครื่องปรับอากาศ 
- รถตัดหญ้า - เครื่องตัดหญ้า ฯลฯ 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการน ามาตั้ง
งบประมาณ  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 ลง
วันที่28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ –  รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ 
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอยค่าวัสดุและ
ค่าสาธารณูปโภค  
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งานไฟฟ้าและประปา รวม 340,000 บาท 

  งบลงทุน รวม 340,000 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 340,000 บาท 
   ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ       
    01. จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 340,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหา ล าโพง เครื่องสัญญาณเตือนภัย เครื่องตัดกระแสไฟฟ้า
อัตโนมัติ เครื่องจับสัญญาณดาวเทียม เครื่องก าเนิดไฟฟ้า 
เครื่องขยายเสียง เครื่องบันทึกเสียง เครื่องเล่นแผ่นเสียง เครื่องรับส่งวิทยุ  เครื่องวัด
ความถี่วิทยุ เครื่องถอดเทปวิทยุ -เทป เครื่องเล่นซีดี ,ดีวีดี หม้อแปลงไฟฟ้า โคมไฟ
ระย้า แชงการเรีย หม้อแปลงประปาผิวดิน  
ระบบโซล่าเซลล์ โคมไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมเสา โคมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ 
พร้อมอุปกรณ์อ่ืนๆเป็นต้น 
 -เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการน ามาตั้ง
งบประมาณ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที ่13)  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง 
 ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ –
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ 
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอยค่าวัสดุและ
ค่าสาธารณูปโภค 
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งานสวนสาธารณะ รวม 1,270,880 บาท 

  งบบุคลากร รวม 845,880 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 845,880 บาท 
   ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 248,160 บาท 

      

  

 -เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจ าปีให้แก่ลูกจ้างประจ า  
ที่ปฏิบัติงานของกองช่าง ต าแหน่งคนสวน จ านวน 1 อัตรา 
1) เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542    
2) หนังสือส านักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว138 ลง
วันที ่30 ธันวาคม 2558เรื่องซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 573,720 บาท 

      

  

1.เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนหรือค่าตอบแทนพิเศษ
พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่งพนักงานตกแต่งสวน จ านวน 2 อัตรา  
เป็นเงิน  357,720 บาท 
2.เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนหรือค่าตอบแทนพิเศษ 
พนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่งคนงานทั่วไป จ านวน 2 อัตรา เป็นเงิน 216,000 บาท 
ต าแหน่งและอัตราปรากฏตามแผนอัตราก าลังสาม
ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566) 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ จ านวน 12 เดือน รายละเอียด 
1) เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542    
2) หนงัสือส านักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่าย 
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 24,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่าง ๆให้แก่พนักงานจ้างของกองช่างที่มีสิทธิได้รับเงินเพ่ิมการ
ครองชีพชั่วคราวตามสิทธิ พนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่งคนงานทั่วไป จ านวน 2 อัตรา 
 ต าแหน่งและอัตราปรากฏตามแผนอัตราก าลังสาม
ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566) และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน โดยค านวณตั้ง
จ่ายไว้ จ านวน 12 เดือน รายละเอียด 
 1) เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542     
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2) หนังสือส านักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว138  ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
  งบด าเนินงาน รวม 425,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 25,000 บาท 
   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 25,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า ของ
กองช่าง ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและ   ระเบียบของทาง
ราชการที่เก่ียวข้อง 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการ น ามาตั้ง
งบประมาณ  ดังนี้ 
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
2)ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตร พ.ศ. 2560  
3)ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523 และที่แก้ไข 
เพ่ิมเติมถึง ฉบับที ่7 พ.ศ. 2554 

      

   ค่าใช้สอย รวม 340,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ       

    
01. โครงการ/กิจกรรม : ชุมชนเทศบาลร่วมใจปรับภูมิทัศน์เทิดพระเกียรติวันแม่
แห่งชาติ 

จ านวน 60,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับภูมิทัศน์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิม 
พระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีพันปีหลวง (วันแม่แห่งชาติ) เช่น ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าอาหาร ค่าน้ าดื่ม น้ าแข็ง ค่าวัสดุอุปกรณ์ รวมถึงค่าใช้จ่าย
อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องตามโครงการ ฯ 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการน ามาตั้ง
งบประมาณ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที ่13)  พ.ศ. 2552  
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2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3523  
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค 
5)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 7120  
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 
เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 154  ล าดับที่ 5 

    02. โครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย จ านวน 60,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขตเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าอาหาร ค่าน้ าดื่ม น้ าแข็งค่าวัสดุ
อุปกรณ ์ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องตามโครงการฯ 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการน ามาตั้ง
งบประมาณ  ดังนี้  
 1) พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที ่13)  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3523  
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่าย ประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค 
 5)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 7120  
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2566 – 2570) หน้า 157 ล าดับที่ 8 
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    03. โครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ(สวนสวรรค์) จ านวน 100,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ  
(สวนสวรรค์) ชุมชนกลางเมือง หมู่ที1่1 เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ  ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ ์ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆที่
เกี่ยวข้องตามโครงการฯ                                                      
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการน ามาตั้ง
งบประมาณ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบบัที ่13)  พ.ศ. 2552  
 2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1095  
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย 
 ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค 
5)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 7120  
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 
เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) 

      

    

04.โครงการ/กิจกรรม : ปรับภูมิทัศน์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราช       
สมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร (วันพ่อแห่งชาติ) 

จ านวน 60,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ: ปรับภูมิทัศน์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิม 
พระชนมพรรษาสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิร
เจ้าเกล้าอยู่หัว เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าอาหาร ค่าน้ าดื่มน้ าแข็ง ค่า
วัสดุอุปกรณ์ รวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องตามโครงการ ฯ 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการน ามาตั้ง
งบประมาณ  ดังนี้  
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1) พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที ่13)  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ –  
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ 
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค 
5)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 7120 ลง
วันที่ 9 ธันวาคม 2559 
 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 155 ล าดับที่ 6 

    

05.โครงการ/กิจกรรม :ปรับภูมิทัศน์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชน         
มพรรษาสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเจ้า 
เกล้าอยู่หัว 

จ านวน 60,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ: ปรับภูมิทัศน์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิร
เจ้าเกล้าอยู่หัว เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าอาหาร ค่าน้ าดื่มน้ าแข็ง ค่า
วัสดุอุปกรณ์ รวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องตามโครงการ ฯ 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการน ามาตั้ง
งบประมาณ  ดังนี้  
 1) พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที ่13)  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง 
 ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ –  
 รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที ่20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ 
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ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค 
5)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 7120 ลง
วันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 155 ล าดับที่ 6 

   ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท 
   วัสดุการเกษตร จ านวน 60,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุการเกษตร ต่าง ๆที่จ าเป็นต้องใช้ในกิจการของกองช่างซึ่ง
โดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติ มีอายุใช้งานไม่ยืนนาน เมื่อใช้แล้วย่อม
สิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น เช่นสารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืชและสัตว์ พันธุ์พืช เมล็ดพันธุ์พืช 
 ปุย๋ วัสดุเพาะช า อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช เช่น ใบมีด เชือก ผ้าใบหรือผ้า
พลาสติก หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ สปริงเกลอร์ (Sprinkler)จอบหมุน จานพรวน ผาน
ไถกระทะ เครื่องหยอดหรือหว่านเมล็ดพันธุ์ 
เครื่องท าความสะอาดเมล็ดพันธุ์ เครื่องกระเทาะเมล็ดพืช คราดถ่ีพรวนดิน ระหว่าง
แถว  กากน้ าตาล ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษ ีค่าติดตั้ง เป็นต้น  
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการน ามาตั้ง
งบประมาณ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ 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 ลง
วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 
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 งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 4,920,768 บาท 
  งบบุคลากร รวม 1,914,768 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,914,768 บาท 
   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 1,614,468 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนหรือค่าตอบแทนพิเศษ
พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปที่ปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ดังนี้  
1.ค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนหรือค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  
- คนงานประจ ารถขยะ    
- พนักงานประจ ารถขยะ  
2.ค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนหรือค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจ้างทั่วไป  
- คนงานทั่วไป  
 - คนงานทั่วไปท่ีปฏิบัติหน้าที่ 
ต าแหน่งและอัตราปรากฏตามแผนอัตราก าลังสาม
ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566) และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน โดยค านวณตั้ง
จ่ายไว ้จ านวน 12 เดือน       
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542     
2)หนังสือส านักงาน  ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต.    ที ่ มท  0809.2/ ว 138   
ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558  เรื่องซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้าน
การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 102,300 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้างของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมที่มี
สิทธิได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวตามสิทธิ  
1.เงินเพ่ิมต่าง ๆ /เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว พนักงานจ้างตามภารกิจ  
  - พนักงานประจ ารถขยะ   
2.เงินเพ่ิมต่าง ๆ/เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว พนักงานจ้างทั่วไปจ านวน ต าแหน่ง
และอัตราปรากฏตามแผนอัตราก าลังสามปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566) และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบันโดยค านวณตั้งจ่ายไว้ จ านวน 12 เดือน       
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542     
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2) หนังสือส านักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

   เงินอ่ืน ๆ จ านวน 198,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
-ประกาศ  ก.จ.  เรื่อง    มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเงินเพ่ิมส าหรับพนักงานจ้าง
ผู้ปฏิบัติตงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ  พ.ศ.  2564 ลง
วันที่  25  สิงหาคม  2564 
-ประกาศ  ก.ท.  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับเงินเพ่ิมส าหรับพนักงานจ้าง
ผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ  พ.ศ.  2564  ลง
วันที่  25  สิงหาคม  2564 
-ประกาศ  ก.อบต.  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเงินเพ่ิมส าหรับพนักงานจ้าง       
ผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ  พ.ศ.  2564  ลง
วันที่  25  สิงหาคม  2564 
-หนังสือส านักงาน  ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต. ที ่ มท  0809.3/ว  2061  ลง
วันที่  16  กันยายน  2564 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็น
รายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้     (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2564 
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งบด าเนินงาน รวม 3,006,000 บาท 

   ค่าใช้สอย รวม 2,576,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
    01. กิจกรรม : ค่าเช่าที่ก าจัดขยะ จ านวน 288,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าที่ก าจัดขยะเดือนละ 24,000 บาท จ านวน 12 เดือน เป็น
เงิน 288,000 บาท 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการน ามาตั้ง
งบประมาณ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ 
เรียบร้อยของบ้านเมือง  พ.ศ.  2535  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง                       
(ฉบับที ่ 2  )  พ.ศ.  2560 
2)ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการจัดการมูลฝอยพ.ศ.  2560 ลง
วันที่  18  ตุลาคม  2560 

3)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุดที่  มท  0810.5/ว 627  ลง
วันที่  7  มีนาคม  2561 
4)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุดที่  มท  0810.5/ ว 485  ลง
วันที่  5  กุมภาพันธ์  2562 
5)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุดที่  มท  0810.5/ ว  698  ลง
วันที่  22  กุมภาพันธ์  2562 
6)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุดที่  มท  0820.2/ ว 1031 ลง
วันที่  14  มีนาคม  2562 
7)หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่ มท  820.3/ ว 1499ลงวันที่  12  มีนาคม  2563  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) หน้า 161 ล าดับที่ 11 

      

    02. กิจกรรม : ค่าจ้างเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จ านวน 1,861,500 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ กรณีจ้างบุคคลธรรมดาช่วยเหลือการปฏิบัติงาน
เฉพาะกิจเฉพาะครั้งคราวที่มีความจ าเป็นในการส่งเสริมการปฏิบัติงานในหน้าที่ปกติ
ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยไม่ถือเป็นลูกจ้าง ซึ่งจ่ายเป็น ค่าจ้างเหมา
บริการในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นกิจการในอ านาจหน้าที่ เช่น ค่าจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูล
ฝอย หรือ สิ่งปฏิกูล ค่าจ้างเหมาลอกคลองระบายน้ า และค่าจ้างเหมางานอ่ืน ๆ ที่เข้า
ลักษณะงานจ้างเหมาบริการ ฯลฯ  
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการน ามาตั้ง
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งบประมาณ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง  พ.ศ.  2535  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที ่ 2  )  พ.ศ.  2560 
2)ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการจัดการมูลฝอยพ.ศ.  2560  ลง
วันที่  18  ตุลาคม  2560 
3)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุดที่  มท  0810.5/ว 627  ลง
วันที่  7  มีนาคม  2561 
4)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุดที่  มท  0810.5/ ว 485  ลง
วันที่  5  กุมภาพันธ์  2562 
5)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุดที่  มท  0810.5/ ว  698  ลง
วันที่  22  กุมภาพันธ์  2562 
6)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุดที่   มท  0820.2/ ว  1031  ลง
วันที่  14  มีนาคม  2562 
 7)หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่ มท  0820.3/ ว 1499ลง
วันที่  12  มีนาคม  2563 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) หน้า 509 ล าดับที่ 1    

    03. กิจกรรม : การประกันภัยรถราชการ จ านวน 6,500 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประกันภัยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ราชการกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้แก่   
- รถจักรยานยนต์ ขลฉ 569 
- รถขยะเขียวเล็ก 82-4457  
- รถขยะเขียว 82-2537  
- รถขยะฟ้า 83-3128   
 -รถฟาร์มแทรกเตอร์  ตค  816  ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว2633 ลง
วันที่ 14 สิงหาคม 2552 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การประกันภัยรถราชการ 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

      

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

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ การบริหารจัดการขยะในครัวเรือน เป็นค่าใช้จ่าย
ในการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการมูลฝอยโดยใช้หลัก 3R เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหาร
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ว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุสาธิต ค่าจัดหาจุดรองรับขยะอันตราย ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ด าเนินงาน ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง
ตามโครงการ ฯ 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการน ามาตั้ง
งบประมาณ  ดังนี้ 
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัด
กิจกรรมสาธารณะ  การส่งเสริมกีฬา  และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.  2564 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) หน้า 509 ล าดับที่ 1 

    02. โครงการ/กิจกรรม : ก าจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ าห้วยซัน จ านวน 70,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกก าจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ า
ห้วยซัน  เช่น   ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหาร  ฯลฯ  รวมถึง
ค่าใช้จ่ายอื่น  ๆ  ที่เก่ียวข้องตามโครงการฯ 
-เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอ านาจในการน ามาตั้ง
งบประมาณ  ดังนี้   
1)พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  2496  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที ่ 13)  พ.ศ.  2552 
2)พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2542 
3)พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง  (ฉบับที ่ 2)  พ.ศ.  2560 
4)ประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง  การจัดการมูลฝอย  พ.ศ.  2560   
ลงวันที่  18  ตุลาคม  2560 
5)หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที ่ มท  0810.5/ว 0263   
ลงวันที่  16   มกราคม  2561 
6)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที ่ มท0810.5/ ว 627   
ลงวันที่  7  มีนาคม  2561 
7)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก  ที ่ มท  0891.4/ ว 407   
ลงวันที่  26  กุมภาพันธ์  2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) หน้า 151 ล าดับที่ 2 
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    03. โครงการ/กิจกรรม : ก าจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ าห้วยโลก จ านวน 50,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก าจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ าห้วยโลก  เช่น  เช่น    
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหาร  ฯลฯ  รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น  ๆ  ที่
เกี่ยวข้องตามโครงการฯ 
-เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอ านาจในการน ามาตั้ง
งบประมาณ  ดังนี้   
1)พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  2496  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที ่ 13)  พ.ศ.  2552 
 2)พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2542 
3)พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง  (ฉบับที ่ 2)  พ.ศ.  2560 
4)ประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง  การจัดการมูลฝอย  พ.ศ.  2560   
ลงวันที่  18  ตุลาคม  2560 
5)หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด   ที ่ มท  0810.5/ว 0263   
ลงวันที่  16   มกราคม  2561 
6)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที ่ มท0810.5/ ว 627   
ลงวันที่  7  มีนาคม  2561 
7)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก  ที ่ มท  0891.4/ ว 407   
ลงวันที่  26  กุมภาพันธ์  2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) หน้า 152 ล าดับที่ 3 

      

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 200,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง  ๆ  ทรัพย์สินต่าง  ๆ  ที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เพ่ือซ่อมแซม และบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  ได้แก่ 
-รถจักรยานยนต์  ขลฉ  569 
-รถขยะเขียว  82 – 4457 
-รถขยะเขียว  82 – 2537 
-รถขยะฟ้า  83 – 3128 
-รถฟาร์มแทรกเตอร์  ตค  816  ฯลฯ 
- เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐาน  อ านาจในการน ามา
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ตั้งงบประมาณ  ดังนี้ 
1)พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  2496  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที ่ 13)  พ.ศ.  2552 
2)พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ ให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2542 
3)พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง  (ฉบับที ่ 2)  พ.ศ.  2560 
4)ประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง  การจัดการมูลฝอย 
พ.ศ.  2560  ลงวันที่  18  ตุลาคม  2560 
 5)หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที ่ มท  0810.5/ว 0263   
ลงวันที ่ 16   มกราคม  2561 
6)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที ่ มท0810.5/ ว 627   
ลงวันที่  7  มีนาคม  2561  
7)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมากที่  มท  0891.4/ ว 407   
ลงวันที่  26  กุมภาพันธ์  2559 

   ค่าวัสดุ รวม 430,000 บาท 
   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 10,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่าง  ๆ  ที่จ าเป็นต้องใช้ในกิจการของ
เทศบาลต าบลนาจะหลวย  ซึ่งโดยสภาพคงท และไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน 
เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป  แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิมหรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น  เช่น  หลอดไฟโคมไฟฟ้า  ฟิวส์  เทปพัน
สายไฟ  สายไฟฟ้า  สวิตซ์ไฟฟ้า 
เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า  หลอดวิทยุทรานซิสเตอร์และคอยส์คอนเดนเซอร์  ขาหลอด
ฟลูออเรสเซนซ์  เบรกเกอร์  ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระพร้อมกัน  เช่น  ค่า
ขนส่ง ค่าภาษ ี ค่าติดตั้ง  ไมโครโฟน  ขาตั้งไมโครโฟน  หัวแร้งไฟฟ้า  เครื่องวัด
กระแสไฟฟ้า  เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า 
มาตรส าหรับตรวจวงจร  เครื่องประจุไฟ  โคมไฟ  โทรโข่ง  ไมค์ลอย  พร้อมเครื่องส่ง
สัญญาณ  เป็นต้น 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการน ามาตั้ง
งบประมาณ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจ 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 

   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 20,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆที่จ าเป็นต้องใช้ในกิจการของ
กองสาธารณสุขฯ  ซึ่งโดยสภาพคงทนและไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนานเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป  แปรสภาพ 
หรือไม่คงสภาพเดิม  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  เช่น  แบบเตอรี่  ยาง
นอก  ยางใน  สายไมล์  เพลาตลับลูกปืน  น้ ามันเบรก  หัวเทียน  ไขควง  นอตและ
สกรูกระจกมองหน้ารถยนต์  หม้อน้ ารถยนต์  กันชน   
ฟิล์มกรองแสง  เข็มขัดนิรภัย  แม่แรง  กุญแจปากตาย  กุญแจเลื่อนคีมล็อค  ล็อค
เกียร ์ล็อคคลัช  กระจกโค้งมน  ล็อคพวงมาลัย 
สัญญาณไฟกระพริบ  สัญญาณไฟเฉิน  กรวยจราจร  ไขควงประแจ  แม่แรง  กุญแจ
ปากตาย  กุญแจเลื่อน  คีมล็อคเกียร์ล็อคคลัตซ์  ล็อคพวงมาลัย  ฯลฯ  หรือที่
จ าเป็นต้องใช้ ส าหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ใช้ในส่วนราชการหรือท่ีอยู่ใน
ความดูแลของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ได้แก่ 
-รถจักรยานยนต์  ขลฉ  569 
-รถขยะเขียว  82 – 4457 
-รถขยะเขียว  82 – 2537 
-รถขยะฟ้า  83 – 3128 
-รถฟาร์มแทรกเตอร์  ตค  816  ฯลฯ 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการน ามาตั้ง
งบประมาณ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
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 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท  0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562  
 4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1358 ลง
วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 300,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  เช่นน้ ามันดีเซล  น้ ามันก๊าด  น้ ามัน
เบนซิน  น้ ามันเตาน้ ามันเครื่อง  น้ ามัน  จาระบ ี ฯลฯ 
 เป็นต้น  หรือที่จ าเป็นต้องใช้ในกิจการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการ
ก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูลหรือท่ีจ าเป็นต้องใช้ส าหรับรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ราชการได้แก่ 
-รถจักรยานยนต์  ขลฉ  569 
-รถขยะเขียว  82 – 4457 
-รถขยะเขียว  82 – 2537 
-รถขยะฟ้า  83 – 3128 
-รถฟาร์มแทรกเตอร์  ตค  816  ฯลฯ 
 -เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการน ามาตั้ง
งบประมาณ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจ 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 
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วัสดุเครื่องแต่งกาย จ านวน 50,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายต่าง  ๆ  ที่จ าเป็นในการปฏิบัติ
ติหน้าที่ก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล  จ าเป็นต้องใช้ในกิจการของกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม  ซึ่งโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติ 
มีอายุการใช้งานไม่ยืนนานเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพ หรือไม่คง
สภาพเดิม  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  เช่น  ถุงมือ  รองเท้า  ผ้าปิด
จมูก  เสื้อแขนยาว  กางเกง  ผ้า  หมวด   ผ้าผูกคอ  เสื้อสะท้อน แสง    ฯลฯ 
 -เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการน ามาตั้ง
งบประมาณ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจ 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 

      

   วัสดุอื่น จ านวน 50,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุอื่น  ๆ  ที่ไม่เข้าลักษณะวัสดุตามประเภทรายจ่าย  เช่น 
-ถังขยะตามโครงการ / รายการ  :  จัดซื้อถังขยะ 
-มิเตอร์น้ า – ไฟ  -หัวเชื่อมแก๊ส 
-หัววาล์วเปิดปิดแก๊ส  ฯลฯ 
-เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอ านาจในการน ามาตั้ง
งบประมาณ  ดังนี้ 
    -เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจในการน ามา
ตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1095  
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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 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 

 


