
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลนาเหรง

อําเภอ นบพิตํา   จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 47,252,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่ว
ไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 9,217,980 บาท

งบบุคลากร รวม 6,165,480 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,968,480 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 521,640 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่นายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี
จํานวน 2 คน

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 90,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งให้แก่นายกเทศมนตรีและ
รองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 คน

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 90,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นายกเทศมนตรีและรองนายก
เทศมนตรี  จํานวน 2 คน

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล

จํานวน 149,040 บาท

-ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการนายกเทศมนตรี  
จํานวน 1 คน  เป็นเงินจํานวน 86,940.- บาท
-ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
จํานวน 1 คน  เป็นเงินจํานวน 62,100.- บาท
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เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,117,800 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของประธานสภาฯ รองประธานสภาฯและ
สมาชิกสภาฯ ดังนี้
ค่าตอบแทนประธานสภาฯ        จํานวน      136,620.- บาท
ค่าตอบแทนรองประธานสภาฯ   จํานวน      111,780.- บาท
ค่าตอบแทนสมาชิกสภา            จํานวน      869,400.- บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,197,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,898,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและจ่ายเป็นเงินปรังปรุงเงินเดือน
ประจําปีให้แก่พนักงานเทศบาลตําบลนาเหรง

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท

-ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและค่าตอบแทนรายเดือน
พนักงานเทศบาลตําบลนาเหรงสังกัดสํานักปลัดฯ

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 228,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งและค่าตอบแทน
ประจําตําแหน่งของปลัดเทศบาล หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
และหัวหน้าฝายอํานวยการ

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 961,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจําปีให้แก่พนักงาน
จ้าง สังกัดสํานักปลัดฯ 

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 26,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง
สังกัดสํานักปลัดฯ
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งบดําเนินงาน รวม 2,950,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 465,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 130,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่ อปท.  ตามที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อปฏิบัติภารกิจตามอํานาจ
หน้าที่  เช่น กรรมการตรวจการจ้าง/ตรวจรับพัสดุ /
เปิดซองการจัดซื้อจัดจ้าง  ตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ / 
คณะกรรมการตามระเบียบกฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลหรือ
กรรมการอื่นๆ  ฯลฯ เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
(เงินรางวัลประจําปี)สําหรับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่
พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
 2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 
ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอัน
มีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
 3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 380
 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต
. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนด
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
สําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2558
 4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 27
 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอื่น
อันเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 15,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการงานเร่งด่วน งาน
พิเศษที่ต้องปฏิบัติ ให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ตามคําสั่งที่ได้รับมอบ
หมายให้ปฏิบัติงาน 
 - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2409
 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 270,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลสังกัดสํานักปลัดฯ  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 
ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยว
กับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล 
ผู้บริหารท้องถิ่นและลูกจ้างประจําตามระเบียบว่าด้วยการนั้นกําหนด
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี้ 
  1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
   2)ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
   3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541   
   4)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  
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ค่าใช้สอย รวม 1,850,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 360,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในอํานาจหน้าที่
-ค่าจ้างเหมาบริการดูแลรักษาสํานักงาน เป็นเงิน 72,000 บาท 
-ค่าใช้จ่ายอื่นใดเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าเย็บหนังสือหรือ
เข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายสําเนาเอกสาร ค่าทําความสะอาดอาคาร
สํานักงาน  ค่าโฆษณาและเผยแพร่   ค่าประชาสัมพันธ์  และ
รายจ่ายอื่นๆ  ที่เกี่ยวเนื่องเพื่อการจัดบริการสาธารณะแก่
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ ฯลฯ   เป็นเงิน 288,000 บาท 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2633 ลงวันที่ 14
 สิงหาคม  2552เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
ประกันภัยรถราชการ
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657
 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – 
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม  2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 35,000 บาท

-ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  
จํานวน   25,000.- บาท  ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร  ค่าเครื่องดื่ม  
ค่าของขวัญ  ค่าพิมพ์เอกสาร  ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับ
รองรวมถึงค่าบริการด้วย และค่าใช้จ่ายอื่นซึ่งจําเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับ
รับรอง   เพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
ที่มานิเทศงาน  ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงานและ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล 
-ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ หรือ
คณะอนุกรรมการ จํานวน 10,000.-บาท ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร  
ค่าเครื่องดื่มต่าง  ๆ  เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรอง และค่าบริการอื่นๆ  
ซึ่งจําเป็นต้องจ่ายเกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นที่
ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย  หรือตามระเบียบ  หรือหนังสือสั่งการ
ของกระทรวงมหาดไทย  หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชนให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารท้องถิ่น  
ทั้งนี้ให้รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ  และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่ง
เข้าร่วมประชุม       
  - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28
กรกฎาคม 2548  เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือ
ค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าของขวัญของรางวัล จํานวน 5,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาของรางวัลหรือเงินรางวัล 
ในการจัดงานกิจกรรมต่าง ๆ  ที่มีความจําเป็นและความเหมาะสม
ค่าพวงมาลัย  ช่อดอกไม้  กระเช้าดอกไม้และพวงมาลาสําหรับ  
พิธีการวันสําคัญต่างๆตามวาระและโอกาส จําเป็นและมีความสําคัญ   
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน  การแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0407/ว 1284 
ลงวันที่ 10  พฤศจิกายน  2530  เรื่อง  การเบิกจ่ายค่าดอกไม้
เพื่อมอบให้บุคคลต่างๆ ค่าพวงมาลา และพานประดับพุ่มดอกไม้  
สรุปมีนัยสําคัญดังนี้
1. เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
2. ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ สําหรับมอบให้ผู้มีเกียรติ 
ชาวต่างประเทศและคู่สมรสที่เดินทางเข้ามาหรือออกจากประเทศไทย
คนละไม่เกิน 300 บาท
3. ค่าพวงมาลา หรือพานประดับพุ่มดอกไม้ สําหรับวาง ณ อนุเสาวรีย์ 
ครั้งละไม่เกิน 1,000 บาท
4. ค่าพวงมาลาสําหรับวางศพผู้มีเกียรติ พวงละไม่เกิน 400 บาท
3) หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0514/36272  
ลงวันที่ 11 สิงหาคม  2530 เรื่อง การเบิกจ่ายค่าดอกไม้เพื่อมอบ
ให้บุคคลต่าง ๆ ค่าพวงมาลา และพานประดับพุ่มดอกไม้
4)  ประกาศกระทรวงการคลัง  เรื่อง หลักเกณฑ์การชดใช้ค่าสิน
ไหมทดแทนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําละเมิดต่อบุคคลภายนอก  
ลงวันที่ 3 ตุลาคม  พ.ศ. 2554
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ค่าใช้จ่ายตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฎิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างและ
ผู้นําชุมชนตําบลนาเหรง

จํานวน 250,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ
งานของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา
พนักงาน และผู้นําชุมชนตําบลนาเหรง (ตามรายละเอียดโครงการฯ)    
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)หน้าที่ 33 ลําดับที่ 3

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ ประจําปีงบประมาณ 2563

จํานวน 100,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินี  หรืองานรัฐพิธี  พระราชพิธีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
โดยเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการฯ
(ตามรายละเอียดโครงการฯ)  ฯลฯ   
  - เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
 1) ระเบียบกระทรวงหมาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) หน้าที่  36 ลําดับที่ 16
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 200,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง  ผู้บริหารท้องถิ่น   
ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น รวมทั้งบุคคลอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง เช่น  ค่าลงทะเบียน ค่าที่พัก  ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง  
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ
ตามคําสั่งอนุมัติ  ของผู้บังคับบัญชาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง จํานวน 750,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล   และ
นายกเทศมนตรี   กรณีการเลือกตั้งทั่วไป หรือกรณีเลือกตั้งซ่อมแทนตําแหน่ง
ที่ว่าง และสนับสนุนค่าใช้จ่ายการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและหรือ
สมาชิกวุฒิสภาตามที่กฎหมายกําหนด   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง 
ฉบับปัจจุบัน 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3886
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6
 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมารเพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตั้งท้องถิ่น   
5) อื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 14 ลําดับที่ 35 
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โครงการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลนาเหรง
ประจําปีงบประมาณ 2563

จํานวน 100,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ผล
การดําเนินงานของเทศบาลตําบลนาเหรง ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 (ตามรายละเอียดโครงการฯ)  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  
ฉบับที่ 13  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันที่ 19 มีนาคม  2561  เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ
ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565)หน้าที่ 34ลําดับที่ 7)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ  เช่น  ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินประเภทครุภัณฑ์ต่าง ๆ 
ค่าบํารุงรักษาทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวเนื่อง  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496  และแก้ไขเพิ่มเติม 
ถึงฉบับปัจจุบัน
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 
มีนาคม  2561  เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ
และค่าสาธารณูปโภค
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ค่าวัสดุ รวม 305,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเป็นค่าวัสดุต่างๆ ที่จําเป็นต้องใช้ในสํานัก
งาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด  ยางลบ คลิป แม็ก เข็ม
หมุด ลวดเย็บ เข็มแมก ปก ปากกาเน้นข้อความ ตรายาง กิ๊บหนีบเอกสาร สัน
ปก ธงชาติ ธงสัญลักษณ์ต่างๆ พระบรมฉายาลักษณ์ หมึกเครื่องโทรสาร หมึก
เครื่องถ่ายเอกสาร  และวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 0444  ลงวันที่ 24
 มกราคม2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคําชี้แจงงบ
ประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม  2561  เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เทปพันสาย
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เบรกเกอร์ ปลั๊กไฟ และวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องของเทศบาล
และวัสดุไฟฟ้าที่อยู่ในภารกิจดูแลของเทศบาลนาเหรง ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคําชี้แจงงบ
ประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว1536ลงวันที1่9 มีนาคม  2561
  เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น น้ํายาล้างจาน
และอุปกรณ์ น้ํายาล้างห้องน้ําและอุปกรณ์ ไม้กวาด พรมเช็ดเท้า 
ผ้าเช็ดมือเช็ดเท้า  น้ํายาล้างมือ  น้ํายาเช็ดถูพื้นและอุปกรณ์    
น้ํายาเช็ดทําความสะอาดกระจกและอุปกรณ์  ผ้าปูโต๊ะ ชุดกาแฟ
และวัสดุอื่นๆที่เกี่ยวเนื่อง ฯลฯ   
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม  2561  เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคําชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม  2561  เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 5,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
ต่างๆ เช่น  แบตเตอรี่  ยานอก ยางใน  น้ํามันเบรก หัว
เทียน  ไขควง  นอต  สกรู เพลา  ตลับลูกปืนและส่วนประกอบของเครื่องกล
และยานพาหนะต่างๆในกรณีเสื่อมสภาพหรือหมดอายุการใช้งาน ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม  2561  เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคําชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม  2561  เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 100,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง(ดีเซล)น้ํามันเบนซิน 
น้ํามันเครื่อง ฯลฯ สําหรับรถจักรยานยนต์ รถยนต์ส่วนกลางรวม
ไปถึงเครื่องตัดหญ้าและเครื่องจักรกลต่างๆของเทศบาลตําบลนาเหรง     
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444ลงวันที่ 24
  มกราคม  2561  เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคําชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม  2561  เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ  และค่าสาธารณูปโภค

วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตรต่างๆ  เช่น  สารเคมี ป้องกันและกําจัด
ศัตรูพืชและสัตว์ ปุย วัสดุเพาะชํา ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก  สปริงเกอร์  พันธุ์
พืช พันธุ์ไม้ต่างๆใช้ประดับอาคาร สํานักงานและเพาะปลูกเนื่องใน
โอกาส ต่างๆ ฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม  2561  เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคําชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม  2561  เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่นกระดาษเขียน
โปสเตอร์ สติ๊กเกอร์ สี พู่กัน แปรง ผ้าขาวดิบ รูปสี หรือขาวดําที่ได้จาก
การล้าง อัด ขยาย  และหรือวัสดุที่เกี่ยวเนื่องการประชาสัมพันธ์และป้าย
ต่างๆ ตามความจําเป็นและเหมาะสม   
 - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม  2561  เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคําชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม  2561  เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ผ้าหมึก และตลับหมึก 
สี – ขาวดํา แผ่นซีดีบันทึกข้อมูล กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล  เมนบอร์ด 
เมมโมรี่ซิป(แรม) เมาส์ เครื่องกระจาย สัญญาณ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
(วงเงินไม่เกิน 20,000 บาท)  และวัสดุอื่นๆที่เกี่ยวเนื่อง   
 - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม  2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคําชี้แจงงบ
ประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม  2561  เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ  และค่าสาธารณูปโภค
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 330,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 250,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสํานักงานเทศบาลตําบลนาเหรง 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สวนสาธารณะ  ประปาหมู่บ้าน ฯลฯ ที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลนาเหรง     
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว2217
 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1846
 ลงวันที1่2 กันยายน2560เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาค่าสาธารณูปโภคค้าง
ชําระ
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว1529
 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 15,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อราชการ  ค่าโทรศัพท์เคลื่อน
ที่  ตามอัตราที่ระเบียบกฎหมายกําหนด 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท0810.8/ว 2217
 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 1846
 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 เรื่อง  แนวทางการแก้ไขปัญหาค่าสาธารณูปโภค
ค้างชําระ
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท0810.8/ว 1529
 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560
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ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 30,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์  ค่าโทรเลข  ค่าธนาณัติ  ค่าซื้อดวงตรา
ไปรษณีย์ ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุุด ที่ มท0810.8/ว 2217
 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1846
 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 เรื่อง  แนวทางการแก้ไขปัญหาค่าสาธารณูปโภค
ค้างชําระ
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท0810.8/ว 1529
 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 35,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง  ค่าเช่าพื้นที่
เว็บไซต์  ค่าต่ออายุโดเมนเนม ค่าดูแลระบบ ค่าพัฒนาระบบ  ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 2217
 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1846
 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 เรื่อง  แนวทางการแก้ไขปัญหาค่าสาธารณูปโภค
ค้างชําระ
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท0810.8/ว 1529
 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560
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งบเงินอุดหนุน รวม 102,500 บาท
เงินอุดหนุน รวม 102,500 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์ปฎิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอําเภอ อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจําปีงบประมาณ 2563 ให้กับองค์การบริหารส่วนตําบลกรุงชิง

จํานวน 32,500 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับองค์การบริหารส่วนตําบลกรุงชิง  
ในการดําเนินการเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติ
การร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับอําเภอ อําเภอนบพิตํา  จังหวัดนครศรีธรรมราช  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(รายละเอียดตามโครงการฯ)  
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงหมาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 
4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ที่ มท 0808.2/ว 4427 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561
5)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 5426 ลงวันที่ 24 กันยายน 2561 
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1618 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565)หน้าที่ 36 ลําดับที่ 15
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เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

อุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตําบลนาเหรง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลนาเหรง 
เพื่อสร้างสวัสดิการในด้านต่างๆ ให้กับสมาชิกกลุ่ม 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4295 
ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560 เรื่อง การดําเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชน 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0891.4/ว 2502 
ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553 เรื่อง แนวทางสนับสนุนการดําเนินงาน
กองทุนสวัสดิการชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

อุดหนุนโครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจําปี 2563
ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3

จํานวน 20,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ 
ประจําปี 2563  ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3  
ตําบลนาเหรง(รายละเอียดตามโครงการฯ)  
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงหมาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616
 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791 
ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ที่ มท 0808.2/ว 4427 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561
5)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 5426 ลงวันที่ 24 กันยายน 2561 
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1618 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565) หน้าที่ 39 ลําดับที่ 12)
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 315,000 บาท
งบบุคลากร รวม 295,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 295,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 295,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปีให้แก่พนักงานเทศบาล

งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องในอํานาจหน้าที่ค่าจ้าง
เหมาบริการ หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าเย็บหนังสือ
หรือเข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายสําเนาเอกสาร  และรายจ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องเพื่อ
การจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ ฯลฯ
1)พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน
2)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย
วัสดุ  และค่าสาธารณูปโภค
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มต่างๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยง
รับรอง และค่าบริการอื่นๆซึ่งจําเป็นต้องจ่ายเกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการ
ประชุมคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตาม
กฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือ
การประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับวิสาหกิจหรือเอกชนให้อยู่ในดุลยพินิจของ
ผูุุบริหารท้องถิ่น  ทั้งนี้ให้รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยว
ข้องซึ่งเข้าร่วมประชุม
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้
1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28
 กรกฎาคม 2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือ
ค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งานบริหารงานคลัง รวม 3,761,600 บาท
งบบุคลากร รวม 2,899,600 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,899,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,288,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุง
เงินเดือนพนักงานเทศบาล  สังกัดกองคลัง

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงานเทศบาล  ดังนี้  
(1) ผู้อํานวยการกองคลัง   (2) หัวหน้าฝายบริหารการคลัง

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 203,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของลูกจ้างประจํา และปรับปรุงเงินค่าจ้างประจําปี
ให้แก่ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้จํานวน1อัตรา 
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 348,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 2 อัตรา(พนักงานจ้างตามภารกิจ)   
โดยจ่ายให้กับพนักงานจ้าง  ดังนี้
  (1) พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี)    
  (2) พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้) 
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งบดําเนินงาน รวม 862,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 242,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 130,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. ตาม
ที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อปฏิบัติภารกิจตามอํานาจหน้าที่  เช่น กรรมการตรวจ
การจ้าง/ตรวจรับพัสดุ /เปิดซองการจัดซื้อจัดจ้าง  ตามระเบียบว่าด้วยการ
พัสดุ / หรือกรรมการอื่นๆฯลฯ เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงิน
รางวัลประจําปี)สําหรับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้
เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลงวันที 29
 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี พิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น ให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท.และก.อบต.ด่วนที่สุด ที่ มท0809.3/ว380 ลง
วันที่  6 กุมภาพันธ์  2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท.,และ ก.อบต
. เรื่อง กําหนดมาตรฐาน ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนด
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี สําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท.และ ก.อบต.ด่วนที่สุด ที่ มท0809.3/ว 27 ลง
วันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1966
 ลงวันที่ 26 กันยายน  พ.ศ.2560เรื่อง แจ้งหลักการเบิกค่าตอบแทนบุคคล
หรือคณะกรรมการ
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้าง  ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอก  เวลาราชการ
ปกติ หรือวันหยุดราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ 
ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 72,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลสังกัดกองคลังตามสิทธิ
ที่จะได้รับ  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว5862 ลงวันที1่2
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล 
สังกัดกองคลังตามสิทธิที่ควรจะได้รับ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ  ดังนี้ 
  1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2523  และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
  2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
  3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541   
  4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  
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ค่าใช้สอย รวม 510,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 150,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ 
-ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล 1 อัตรา เป็นเงิน 120,000บาท
-ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรม
เนียมต่างๆ  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา 
ค่าจ้างเหมาบริการ หรือค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เข้าลักษณะ
รายจ่ายประเภทนี้ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ 
เป็นเงิน 30,000บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าประกันรถราชการภาคบังคับตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535  และค่าประกันภัยรถยนต์
ส่วนกลางภาคสมัครใจ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ  
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ 
มท 0808.2/ ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
เรื่อง รูปแบบและการ  จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย 
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี
ในลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว  2633  
ลงวันที่ 14 สิงหาคม  2552 เรื่อง  ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยว
กับการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการประกันภัยรถราชการราย
จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร  
 - เพื่อจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร  เช่นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง   ค่าพาหนะ 
ค่าเช่าที่พัก   ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน   ค่าผ่านทาง
ด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ  
ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของพนักงานส่วนตําบล 
และพนักงานจ้างหรือบุคคล  คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรือ
อนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  
สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดต่อราชการ
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป 
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
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โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 300,000 บาท

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
 - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
(รายละเอียดตามโครงการฯ )
1.ค่าจ้างพนักงานจัดทําแผนที่แม่บทฯ จํานวน 1 คน  
2.ค่าจ้างพนักงานสํารวจข้อมูลภาคสนาม จํานวน 3 คน 
3.ค่าวัสดุ ในโครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  
4. ค่าใช้สอย ในโครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  
5. ค่าตอบแทน (ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2550 
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท 0808.3/ว462 
ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 เรื่อง การจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561- 2565 หน้าที่ 32 ลําดับที1่

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ  เช่น  ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินประเภทครุภัณฑ์ต่าง ๆ 
ค่าบํารุงรักษาทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวเนื่อง  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496  และแก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับปัจจุบัน
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที1่9
 มีนาคม  2561  เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
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ค่าวัสดุ รวม 110,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเป็นค่าวัสดุต่างๆ ที่จําเป็นต้องใช้ในสํานัก
งาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด  ยางลบ คลิป แม็ก เข็ม
หมุด ลวดเย็บ เข็มแมก ปก ปากกาเน้นข้อความ ตรายาง กิ๊บหนีบเอกสาร สัน
ปก ธงชาติ ธงสัญลักษณ์ต่างๆ พระบรมฉายาลักษณ์ หมึกเครื่องโทรสาร หมึก
เครื่องถ่ายเอกสาร  และวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 0444  ลงวันที่ 24
 มกราคม2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคําชี้แจงงบ
ประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม  2561  เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง  ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี 
ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ดังนี้  
 (1) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
       - ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คง
สภาพเดิม ดังนี้  แก๊สหุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด 
น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา  น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ 
       - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
        1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
        2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
        3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ผ้าหมึก และตลับหมึก 
สี – ขาวดํา แผ่นซีดีบันทึกข้อมูล กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล  เมนบอร์ด 
เมมโมรี่ซิป(แรม) เมาส์ เครื่องกระจาย สัญญาณ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
(วงเงินไม่เกิน 20,000 บาท)  และวัสดุอื่นๆที่เกี่ยวเนื่อง   
 - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม  2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคําชี้แจงงบ
ประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม  2561  เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ  และค่าสาธารณูปโภค

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 557,000 บาท

งบบุคลากร รวม 257,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 257,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 257,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและจ่ายเป็นเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปีให้แก่ พนักงานเทศบาลตําบลนาเหรง
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งบดําเนินงาน รวม 300,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 35,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 20,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่ อปท. ตามที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อปฏิบัติ
ภารกิจตามอํานาจหน้าที่  เช่น กรรมการตรวจการจ้าง/
ตรวจรับพัสดุ /เปิดซองการจัดซื้อจัดจ้าง  ตามระเบียบว่า
ด้วยการพัสดุ / คณะกรรมการตามระเบียบ กฎหมายว่า
ด้วยการบริหารงานบุคคลหรือกรรมการอื่นๆ  ฯลฯ 
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจําปี) 
สําหรับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง
 - เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนด
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
 2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/
ว 859 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
 3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง ประกาศ 
ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2558
 4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนด
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปี
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของ
พนักงานเทศบาล  ตามระเบียบว่าด้วยการนั้นกําหนด
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  

ค่าใช้สอย รวม 265,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 15,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น  
ค่าลงทะเบียน ค่าที่พัก  ค่าพาหนะ  ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าผ่านทาง
ด่วนพิเศษ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ในการเดินทางไปราชการ
สําหรับสมาชิก อาสาสมัครป้องกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.)  
ที่ได้รับคําสั่งให้ เดินทางไปราชการ  ไม่เกินสิทธิของ
ข้าราชการระดับ 1  หรือระดับปฏิบัติงาน  เว้นแต่ผู้ที่เคยเป็น
ข้าราชการให้เบิกได้ในระดับ สุดท้ายก่อนพ้นจากราชการ   
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
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โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 จํานวน 25,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุจราจรช่วงเทศกาลปีใหม่  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563(ตามรายละเอียดโครงการ) 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
 1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0804.5/ว 1634  ลงวันที่  22  กันยายน  2557
 2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0810.4/ว 661  ลงวันที่  9  มีนาคม  2561
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565)  
หน้าที่   52 ลําดับที่ 2 )

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
ประจําปีงบประมาณ 2563

จํานวน 25,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุจราจรช่วงเทศกาลสงกรานต์  
ประจําปี  2563  (ตามรายละเอียดโครงการ)   
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0804.5/ว 1634  ลงวันที่  22  กันยายน  2557
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0810.4/ว 661  ลงวันที่  9  มีนาคม  2561
 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565)
 หน้าที่  52 ลําดับที่  1 )

โครงการฝึกทบทวน อปพร.เทศบาลตําบลนาเหรง จํานวน 200,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกทบทวน อปพร.
เทศบาลตําบลนาเหรง  (ตามรายละเอียดโครงการ)
-เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 52 ลําดับที่ 3
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,171,000 บาท

งบบุคลากร รวม 821,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 821,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 765,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล 
และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 56,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงานเทศบาล ดังนี้  
(1) ผู้อํานวยการกองการศึกษา
(2) หัวหน้าฝายบริหารการศึกษา
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งบดําเนินงาน รวม 350,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 215,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงาน
เทศบาล และพนักงานจ้าง สังกัด กองการศึกษา 
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 
ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558  
เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินราง
วัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ 
เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน
เทศบาล และพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการ
ปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2409
 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล 
สังกัดกองการศึกษา  ตามสิทธิที่จะได้รับ  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862
ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น

วันที่พิมพ์ : 25/9/2562  09:44:18 หน้า : 37/97



เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
 สังกัดกองการศึกษา ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  

ค่าใช้สอย รวม 135,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท

(1) เพื่อจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ดังนี้ 
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ 
หรือค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ 
ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ  
(2) เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่ดิน สําหรับดําเนินกิจการในอํานาจหน้าที่
ของเทศบาล 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว1657ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ–รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง (รายจ่ายในการรับรองหรือ
เลี้ยงรับรองขององค์กร  ปกครองส่วนท้องถิ่น)
   (1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล 
   (2) ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการ ที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฏหมาย หรือ
ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย 
หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน 
ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารท้องถิ่น
ข้อ (1) และ (2) ดําเนินการตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 เรื่องการตั้งงบประมาณ 
และการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรัุบรองของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังนี้ 
    1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
    2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร  
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  
ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ค่าบริการ    จอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  
ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการ  
ของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง  หรือบุคคล 
คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทาง
ไปราชการเพื่อประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  
หรือไปติดต่อราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

โครงการจัดงานวันวิชาการและเสริมสร้างพัฒนาการของเด็ก จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรม
งานวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 2563 (ตามรายละเอียดโครงการ)
 ตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
    1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
    2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
    3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565)ลําดับที่1หน้าที่ 40)
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 4,322,100 บาท
งบบุคลากร รวม 1,348,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,348,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 986,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล 
และเงินปรับปรุงเงินเดือน 

เงินวิทยฐานะ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะของพนักงานครูเทศบาล
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 288,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สังกัดกองการศึกษา    

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้าง 
สังกัดกองการศึกษา  
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งบดําเนินงาน รวม 1,182,100 บาท
ค่าใช้สอย รวม 240,400 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอน) จํานวน 56,100 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่า
จัดการเรียนการสอน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนาเหรง (เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรายหัว) จัด
สรรสําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 2-5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจํานวนเด็กนัก
เรียน 33 คน เป็นค่าจัดการเรียนการสอน อัตราคนละ 1,700 บาท/ปี
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6
   มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19
   มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับ
เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบ
ประมาณ 2562 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1918 ลงวันที่ 16
 มิถุนายน 2552 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการนําเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1918 ลงวันที่ 22
 มีนาคม  2559 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการนําเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551
 (ฉบับที่ 2) (แผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 10 หน้า 42) 
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์
การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

จํานวน 22,600 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน,ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน, ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลนาเหรง (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก : ศพด. )จัดสรรสําหรับ
เด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจํานวน
เด็กนักเรียน 20 คน  ดังนี้ 
1) ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี  เป็นเงิน 4,000 บาท 
2) ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี  เป็นเงิน 4,000 บาท 
3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ปี เป็นเงิน 6,000 บาท 
4) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ430 บาท/ปี เป็นเงิน 8,600 บาท 
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ 2562 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1918 
ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนําเงินรายได้
ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1918 
ลงวันที่ 22 มีนาคม  2559 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนําเงินรายได้
ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551 (ฉบับที่ 2) 
(แผนพัฒนาท้อง พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 10 หน้า 42) 
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวัน) จํานวน 161,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหาร
สถานศึกษา   (อาหารกลางวัน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลนาเหรง อัตรามื้อละ 20 บาทต่อคน จํานวน 245 วัน 
จํานวนเด็กนักเรียน 33 คน เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028      
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณพ.ศ.2562 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274
ลงวันที่ 19   มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ 2562 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1918 
ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนําเงินรายได้
ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัุดการศึกษาใน
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1918 
ลงวันที่ 22 มีนาคม2559 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนําเงินรายได้
ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการรจัดการศึกษา
ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551(ฉบับที่ 2) 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 9 หน้า 42) 
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ค่าวัสดุ รวม 941,700 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น 
ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้า  เบรกเกอร์  ปลั๊กไฟ  
และวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง ของเทศบาลและวัสดุไฟฟ้าที่อยู่
ในภารกิจดูแลของเทศบาลนาเหรง ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 0444  
ลงวันที่ 24  มกราคม  2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์
การเขียนรายละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันที่ 19 มีนาคม  2561  เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่าย
ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว   เช่น  
น้ํายาล้างจานและอุปกรณ์ น้ํายาล้างห้องน้ําและอุปกรณ์ 
ไม้กวาด พรมเช็ดเท้าผ้าเช็ดมือเช็ดเท้า น้ํายาล้างมือ 
น้ํายาเช็ดถูพื้นและอุปกรณ์ น้ํายาเช็ดทําความสะอาดกระจก
และอุปกรณ์  ผ้าปูโต๊ะ ชุดกาแฟและวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องฯลฯ   
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 0444  
ลงวันที่ 24  มกราคม  2561  เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์
การเขียนรายละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันที่ 19 มีนาคม2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิก
จ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 921,700 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สําหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. 
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนาเหรง จํานวน 260 วัน  
-ตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028
ลงวันที่  6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 6 หน้า 41)
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วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตรต่างๆ  เช่น  สารเคมีป้องกัน
และกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ ปุย วัสดุเพาะชํา  ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก  
สปริงเกอร์  พันธุ์พืช พันธุ์ไม้ต่างๆ ใช้ประดับบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และเพาะปลูกเนื่องในโอกาส ต่างๆ ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 0444  
ลงวันที่ 24  มกราคม  2561  เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์
การเขียนรายละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันที่ 19 มีนาคม  2561  เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่าย
ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

งบเงินอุดหนุน รวม 1,792,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,792,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 1,792,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน 
ร.ร. สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(สพฐ.) จํานวน 1,792,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
1) โรงเรียนวัดนาเหรง จํานวน  760,000 บาท 
จํานวน 200 วัน อัตรามื้อละ 20 บาท จํานวนนักเรียน 190 คน 
2) โรงเรียนเคียงศิริ จํานวน 768,000 บาท 
จํานวน 200 วัน อัตรามื้อละ 20 บาท จํานวนนักเรียน 192 คน 
3) โรงเรียนบ้านในตูล จํานวน 264,000 บาท 
จํานวน 200 วัน อัตรามื้อละ 20 บาท จํานวนนักเรียน 66 คน 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 7 หน้า 41)
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 379,500 บาท

งบบุคลากร รวม 379,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 379,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 348,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปีให้แก่พนักงานเทศบาลตําบลนาเหรง

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 31,500 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของ
ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 1,344,600 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,124,600 บาท

ค่าตอบแทน รวม 149,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 144,000 บาท

ค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เป็นเงิน 144,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปวยการชดเชย สนับสนุนการปฎิบัติหน้าที่ในการ
ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพึง ของอาสาบริบาลท้องถิ่นตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ.2562 
จํานวน 2 คน ๆละ 6,000 บาท/คน/เดือน
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
งานเร่งด่วน งานพิเศษที่ต้องปฏิบัติ ให้แก่พนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้างท ตามคําสั่งที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
        2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
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ค่าใช้สอย รวม 865,600 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 120,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในอํานาจหน้าที่
-ค่าจ้างเหมาบริการบุุคคล 1 อัตรา เป็นเงิน 60,000 บาท 
-ค่าใช้จ่ายอื่นใดเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าเย็บหนังสือหรือ
เข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายสําเนาเอกสาร ค่าทําความสะอาดอาคาร
สํานักงาน  ค่าโฆษณาและเผยแพร่   ค่าประชาสัมพันธ์  และ
รายจ่ายอื่นๆ  ที่เกี่ยวเนื่องเพื่อการจัดบริการสาธารณะแก่
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ ฯลฯ   เป็นเงิน 60,000 บาท 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2633  
ลงวันที่ 14 สิงหาคม  2552  เรื่อง  ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยว
กับการเบิกค่าใช้จ่ายในการประกันภัยรถราชการ
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ 
มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันที่ 19 มีนาคม  2561  เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้
จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี
ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 100,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ เช่น 
ค่าจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ค่าจัดซื้อเวชภัณฑ์
และค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาฉีดวัคซีนให้แก่ 
สุนัข-แมว  หรือค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
(กรณีเป็นการบริการฉีดวัคซีนให้แก่ สุนัข-แมว 
ที่ไม่เป็นการจ้างเหมา)เป็นต้น ของเทศบาลตําบลนาเหรง  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  (ตามรายละเอียดโครงการฯ)  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  
ฉบับปัจจุบัน
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันที่ 19 มีนาคม  2561  เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่าย
ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
4)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0810.5/ว 2902 ลงวันที่ 22 ธันวาคม  2560  
เรื่อง  การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี  (ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565หน้าที่ 49 ลําดับที่  2)
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โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จํานวน 585,600 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการบริการ
การแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตําบลนาเหรง  เช่น ค่าจ้างเหมา
บริการในการปฏิบัติงาน เป็นต้น ของเทศบาลตําบลนาเหรง  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(ตามรายละเอียดโครงการฯ)  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง 
ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันที่ 19 มีนาคม  2561  เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่าย
ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค(ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิน  พ.ศ 2561-2565 หน้าที่  49 ลําดับที่ 1)

โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 30,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  สําหรับ
ใช้ในการดําเนินโครงการ เช่น  สื่อประชาสัมพันธ์  แผ่นพับ  
เอกสารให้ความรู้โทษของยาเสพติด  เป็นต้น  ของเทศบาลตําบล
นาเหรง  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563(ตามรายละเอียดโครงการฯ)  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  
ฉบับปัจจุบัน
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันที่ 19 มีนาคม  2561  เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่าย
ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค(ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่  51 ลําดับที่ 10)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  เช่นค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน
ประเภทครุภัณฑ์ต่าง ๆ  ค่าบํารุงรักษาทรัพย์สิน 
และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวเนื่อง  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496  และแก้ไขเพิ่มเติม 
ถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันที่ 19 มีนาคม  2561  เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่าย
ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
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ค่าวัสดุ รวม 110,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ เช่น  
แบตเตอรี่  ยางนอก  ยางใน  น้ํามันเบรก  หัวเทียน  ไขควง  
นอต  สกรู เพลา  ตลับลูกปืนและส่วนประกอบของเครื่องกล
และยานพาหนะต่างๆ  ในกรณีเสื่อมสภาพหรือหมดอายุการ
ใช้งาน ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 0444  
ลงวันที่ 24  มกราคม  2561  เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์
การเขียนรายละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 1536
ลงวันที่ 19 มีนาคม  2561  เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่า
ใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 60,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง (ดีเซล) น้ํามันเบนซิน 
น้ํามันเครื่อง ฯลฯ  สําหรับรถกู้ชีพของเทศบาลตําบลนาเหรง     
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 0444  
ลงวันที่ 24  มกราคม  2561  เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์
การเขียนรายละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันที่ 19 มีนาคม  2561  เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่าย
ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 30,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
เช่น ทรายกําจัดลูกน้ํา ออกซิเจน  น้ํายาต่างๆ สายยาง 
ลูกยางหลอดแก้ว เวชภัณฑ์ ถุงมือและอื่นๆ ฯลฯ
ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน     
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 0444  
ลงวันที่ 24  มกราคม  2561  เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์
การเขียนรายละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันที่ 19 มีนาคม  2561  เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่าย
ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
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งบลงทุน รวม 40,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 40,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 40,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น  ค่าซ่อมแซม
ทรัพย์สินครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบํารุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่ม
เติมถึงฉบับปัจจุบัน
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ
เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2549
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันที่ 19มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้
จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิก
จ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค
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งบเงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

อุดหนุนโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมตามพระราชดําริสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา
วชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูล รัชกาลที่ 10  หมู่ที่ 1-9

จํานวน 67,500 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน/
ชุมชน จํานวน  9  หมู่บ้าน ๆ ละ 7,500 บาท  เพื่อจัดทํา
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 
ประจําปีงบประมาณพ.ศ.2563 (รายละเอียดตามโครงการฯ)  
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงหมาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0810.5/ว 1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565หน้าที่ 50ลําดับที่ 8)

อุดหนุนโครงการชุมชนไอโอดีนตามพระราชปณิธานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
สยามบรมราชกุมารี  หมู่ที่ 1-9

จํานวน 45,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน/
ชุมชน จํานวน  9  หมู่บ้าน ๆ ละ 5,000 บาท  เพื่อจัดทํา
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563(รายละเอียดตามโครงการฯ)  
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงหมาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0810.5/ว 1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ 2561-2565 หน้าที่ 51 ลําดับที่ 9)
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อุดหนุนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า หมู่ที่ 1-9 จํานวน 67,500 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน/
ชุมชน จํานวน  9  หมู่บ้าน ๆ ละ 7,500 บาท  เพื่อจัดทํา
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563(รายละเอียดตามโครงการฯ)  
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงหมาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0810.5/ว 1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565หน้าที่ 50 ลําดับที่ 7)

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,502,000 บาท

งบบุคลากร รวม 1,492,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,492,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,256,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปีให้แก่พนักงานเทศบาลสังกัดกองช่าง    

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 56,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของผู้อํานวยการกองช่าง
เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 180,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจําปี
ให้แก่พนักงานจ้างสังกัดกองช่าง 
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งบดําเนินงาน รวม 960,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 285,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 150,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่ อปท.ตามที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อปฏิบัติ
ภารกิจตามอํานาจหน้าที่ เช่น กรรมการตรวจการจ้าง/
ตรวจรับพัสดุ /เปิดซองการจัดซื้อ
จัดจ้าง ตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ /คณะกรรมการ
ตามระเบียบ กฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลหรือ
กรรมการอื่นๆ ฯลฯ เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษ(เงินรางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานเทศบาลพนักงานจ้าง
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 859ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด
ที่ มท 0809.3/ว380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 
เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท.,และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น   ลูกจ้างและ
พนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0809.3/ว27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข 
และวิธีการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 120,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาล
สังกัดกองช่างซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ  
 - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862
ลงวันที่ 12ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับ
การเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล 
ผู้บริหารท้องถิ่นและลูกจ้างประจําตามระเบียบว่าด้วยการนั้นกําหนด
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร พ.ศ. 2523และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7พ.ศ.2554
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
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ค่าใช้สอย รวม 450,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 300,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ 
-ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล  2 อัตรา  เป็นเงิน 240,000บาท
-ค่าใช้จ่ายอื่นใดเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าเย็บหนังสือหรือ
เข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายสําเนาเอกสาร ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา และ
รายจ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องเพื่อการจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชน
ตามอํานาจหน้าที่ ฯลฯ  เป็นเงิน 60,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่ม
เติมถึงฉบับปัจจุบัน
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2549
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2633 
ลงวันที่ 14สิงหาคม 2552 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ
การเบิกค่าใช้จ่ายในการประกันภัยรถราชการ
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้
จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิก
จ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ผู้บริหารท้องถิ่น 
ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น รวมทั้งบุคคลอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง  
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ 
ตามคําสั่งอนุมัติ ของผู้บังคับบัญชาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน 
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน 
ครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบํารุงรักษาทรัพย์สิน ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่ม
เติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
และเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2549
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 3028ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่า
สาธารณูปโภค
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ค่าวัสดุ รวม 225,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเป็นค่าวัสดุต่างๆ ที่จําเป็นต้องใช้ในสํานักงาน 
เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป แม็ก 
เข็มหมุด ลวดเย็บ เข็มแมก ปก ปากกาเน้นข้อความ ตรายาง 
กิ๊บหนีบเอกสาร สันปก ธงชาติ ธงสัญลักษณ์ต่างๆ 
พระบรมฉายาลักษณ์ หมึกเครื่องโทรสาร หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร 
และวัสดุอื่นๆที่เกี่ยวเนื่อง ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์
การเขียนรายละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี
ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 150,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างที่จําเป็นต้องใช้  เช่น  
ไม้ต่างๆ  สี  ปูนซิเมนต์  ทราย หิน เหล็กเส้น  ท่อน้ํา ท่อประปา
และอุปกรณ์ประปาต่างๆ  จอบ  เสียม  ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์
การเขียนรายละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันที่ 19มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่าย
ในลักษณะค่าใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 5,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ เช่น 
แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ํามันเบรก หัวเทียน ไขควง 
นอต สกรู เพลา ตลับลูกปืนและส่วนประกอบของเครื่องกลและ
ยานพาหนะต่างๆ ในกรณีเสื่อมสภาพหรือหมดอายุการใช้งานฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 
ลงวันที่ 24มกราคม 2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์
การเขียนรายละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 
ลงวันที่ 19มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่าย
ในลักษณะค่าใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค   
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 10,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง(ดีเซล) 
น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง ฯลฯ สําหรับรถจักรยานยนต์
และรถยนต์ รวมไปถึงเครื่องตัดหญ้าและเครื่องจักรกลต่างๆ 
ของเทศบาลตําบลนาเหรง  และรถจากหน่วยงานอื่นที่มาทํา
การสนับสนุนในการปฏิบัติงาน
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณา สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
ลงวันที่ 24มกราคม 2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์
การเขียนรายละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันที่ 19มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่าย
ในลักษณะค่าใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ผ้าหมึก 
และตลับหมึก สี-ขาวดํา แผ่นซีดีบันทึกข้อมูล กระดาษต่อเนื่อง 
สายเคเบิล เมนบอร์ด เมมโมรี่ซิป(แรม) เมาส์ เครื่องกระจาย
สัญญาณ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (วงเงินไม่เกิน 20,000 บาท) 
และวัสดุอื่นๆที่เกี่ยวเนื่อง
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 
ลงวันที่ 24มกราคม 2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์
การเขียนรายละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้
จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่
เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 

วันที่พิมพ์ : 25/9/2562  09:44:18 หน้า : 67/97



งบลงทุน รวม 50,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน
ครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบํารุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่ม
เติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
และเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2549
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 3028 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้
จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิก
จ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค
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งานไฟฟ้าถนน รวม 4,487,300 บาท
งบดําเนินงาน รวม 250,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 150,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องในอํานาจหน้าที่
-ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล 1 อัตรา เป็นเงิน108,000บาท
-ค่าใช้จ่ายอื่นใดเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ
ปกหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ และรายจ่ายอื่นๆ 
ที่เกี่ยวเนื่องเพื่อการจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชนตามอํานาจ
หน้าที่ ฯลฯ  เป็นเงิน 42,000 บาท   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  
ฉบับปัจจุบัน
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2633 
ลงวันที่ 14 สิงหาคม  2552  เรื่อง  ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ
การเบิกค่าใช้จ่ายในการประกันภัยรถราชการ
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ 
มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันที่ 19 มีนาคม  2561  เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่า
ใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
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ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์
เทปพันสายไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้า เบรกเกอร์ ปลั๊กไฟ และ
วัสดุอื่นๆที่เกี่ยวเนื่อง ของเทศบาลและวัสดุไฟฟ้าที่อยู่ใน
ภารกิจดูแลของเทศบาลนาเหรง ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 เรื่อง การกําหนด
หลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคําชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 1536 ลงวันที่ 19มีนาคม 2561 
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย 
วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค     
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งบลงทุน รวม 4,237,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000 บาท
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

เครื่องสว่านแท่นเจาะคอนกรีต จํานวน 50,000 บาท

จัดซื้อเครื่องสว่านแท่นเจาะคอนกรีต จํานวน  1 ตัว
มีรายละเอียดดังนี้
-ขับเคลื่อนการทํางานด้วยเครื่องยนต์เบนซิน
  ขนาดกําลังไม่น้อยกว่า 5.0 แรงม้า
-อัตราความเร็วไม่น้อยกว่า 700 รอบต่อนาที
-สามารถเจาะเก็บตัวอย่างขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
 ได้ตั้งแต่ 1 ถึง 8 นิ้วหรือมากกว่า
-ฟันของกระบอกเจาะทําจากโลหะผสมเพชร
สําหรับงานเจาะหรือดีกว่า
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565)  
ลําดับที่ 1 หน้า 99  

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 4,187,300 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายคลองหนซอ-วังนาค  หมู่ที่ 2 จํานวน 463,300 บาท

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ผิวจราจร  กว้าง 4.00  เมตร 
ยาว160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 640 ตรม.ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ย
ข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบล
นาเหรงกําหนด  
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561 – 2565)  
ลําดับที่ 2 หน้า 60  
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โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายซอยร่วมพัฒนา หมู่ที่ 7 จํานวน 408,300 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่า  ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ผิวจราจร 
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 570 ตรม.ไหล่ทาง
หินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบแปลน
ที่เทศบาลตําบลนาเหรงกําหนด  
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561 – 2565)
ลําดับที่ 7 หน้า 62  

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านนายจริญ-บ้านนายจรูญ หมู่ที่ 3 จํานวน 432,400 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่า  ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ผิวจราจร 
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 640 ตรม.ไหล่ทางหิน
คลุกกว้างตามสภาพ  ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบล
นาเหรงกําหนด  
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561 – 2565)  
ลําดับที่ 12 หน้า 63  

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านนายจอมจักร-บ้านนายประภาส หมู่ที่ 5 จํานวน 391,200 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่า  ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ผิวจราจร 
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 640 ตรม.ไหล่ทาง
หินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบแปลน
ที่เทศบาลตําบลนาเหรงกําหนด  
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561 – 2565)  
ลําดับที่ 5 หน้า 61  

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านนายปรีชา-บ้านนายเฟื่อง หมู่ที่ 8 จํานวน 389,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่า  ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ผิวจราจร 
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 146 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  584  ตรม.ไหล่ทาง
หินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบแปลน
ที่เทศบาลตําบลนาเหรงกําหนด  
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561 – 2565)  
ลําดับที่ 8 หน้า 62  
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โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านนายเลื่อน-ห้วยต้นไทร หมู่ที่ 1 จํานวน 426,200 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่า  ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ผิวจราจร 
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 640 ตรม.ไหล่ทาง
หินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบแปลน
ที่เทศบาลตําบลนาเหรงกําหนด  
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561 – 2565) 
ลําดับที่ 1 หน้า 60  

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายปลักคล้า-ไสคา หมู่ที่ 4 จํานวน 441,100 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ผิวจราจร 
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 640 ตรม.ไหล่ทางหิน
คลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร 
ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลนาเหรงกําหนด  
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561 – 2565)  
ลําดับที่ 4 หน้า 61  

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายหลุมพี-บ้านนายปรีชา หมู่ที่ 6 จํานวน 435,800 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่า  ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ผิวจราจร 
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 660 ตรม.ไหล่ทาง
หินคลุกตามสภาพ ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบล
นาเหรงกําหนด  
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561 – 2565)  
ลําดับที่ 16 หน้า 64  

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน 800,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง(วงเงินครั้งหนึ่งเกินกว่า 5,000.-บาท)   
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าปรับปรุงถนน 
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 1,954,000 บาท
งบบุคลากร รวม 644,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 644,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 583,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ประจําปีให้แก่พนักงานจ้าง 
(ส่วนราชการที่รับผิดชอบกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 61,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง
(ส่วนราชการที่รับผิดชอบกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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งบดําเนินงาน รวม 1,030,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 630,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 500,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องในอํานาจหน้าที่
-ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถขยะ 1 อัตรา เป็นเงิน 84,000บาท
-ค่าจ้างเหมาบริการคนงานประจํารถขยะ 2 อัตรา เป็นเงิน180,000บาท
-ค่าเช่าพื้นที่ทิ้งขยะ  ค่าจ้างเหมาทําความสะอาดเก็บกวาดขยะ และ
เก็บขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูลค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ 
ค่าถ่ายสําเนาเอกสาร ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 
ค่าประชาสัมพันธ์ และรายจ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องเพื่อการจัดบริการ
สาธารณะแก่ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ ฯลฯ เป็นเงิน236,000บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับปัจจุบัน
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2633 ลงวันที่ 14
สิงหาคม 2552 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการประกันภัยรถราชการ
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่าย
ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
(ส่วนราชการที่รับผิดชอบกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการรณรงค์ส่งเสริมสนับสนุนและสร้างจิตสํานึกในการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยและปฎิกูล

จํานวน 30,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์
ส่งเสริม สนับสนุนและสร้างจิตสํานึกในการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล(รายละเอียดตามโครงการ)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันที่ 19 มีนาคม  2561  เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิก
จ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) 
หน้าที่  59  ลําดับที่ 3
(ส่วนราชการที่รับผิดชอบกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบับ
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
และเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2549
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 3028ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันที่ 19มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่าย
ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค
(ส่วนราชการที่รับผิดชอบกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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ค่าวัสดุ รวม 400,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 400,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง(ดีเซล)รถขยะ
ของเทศบาลตําบลนาเหรง  และรถจากหน่วยงานอื่นที่มา
ทําการสนับสนุนในการปฏิบัติงาน
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 
ลงวันที่ 24มกราคม 2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์
การเขียนรายละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้
จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี
ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
(ส่วนราชการที่รับผิดชอบกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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งบลงทุน รวม 280,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 280,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 280,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น  ค่าซ่อมแซม
ทรัพย์สินครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบํารุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่ม
เติมถึงฉบับปัจจุบัน
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ
เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2549
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันที่ 19มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้
จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิก
จ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค
(ส่วนราชการที่รับผิดชอบกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 415,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 415,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 415,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี เทศบาลตําบลนาเหรง
ประจําปีงบประมาณ 2563

จํานวน 150,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมและ
พัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีเทศบาลตําบลนาเหรง  
ประจําปีงบประมาณ  2563 (รายละเอียดปรากฎตาม
ที่เทศบาลตําบลนาเหรงกําหนด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับปัจจุบัน
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ
.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 37 ลําดับที่  2

โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตําบลนาเหรง
ประจําปีงบประมาณ2563 เทศบาลตําบลนาเหรง อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรี
ธรรมราช

จํานวน 250,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพ
ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตําบลนาเหรง  ประจําปีงบประมาณ  2563 
เทศบาลตําบลนาเหรง อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช   
(รายละเอียดตามโครงการ) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับปัจจุบัน
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557(ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น พ.ศ.2561-2565) หน้าที่  37 ลําดับที่ 1 
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โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์ฟืนฟูเด็กพิการเทศบาลตําบลนาเหรง ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2563

จํานวน 15,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพ
ศูนย์ฟืนฟูเด็กพิการเทศบาลตําบลนาเหรง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2563  (ตามรายละเอียดโครงการ) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับปัจจุบัน
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557(ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 38  ลําดับที่   6)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 260,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตําบล ประจําปี 2563 จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดทําโครงการจัดการแข่งขัน
กีฬาตําบล ประจําปี 2563  (รายละเอียดตามโครงการ)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับบปัจจุบัน 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานการ
จัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2559
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 4 หน้า 45)
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งบเงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 60,000 บาท

อุดหนุนโครงการจัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียน ประชาชน 
ประจําปี 2563  จํานวน  60,000  บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอนบพิตํา ในการ
ดําเนิน  โครงการจัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา นัก
เรียน ประชาชน ประจําปี 2563
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท0808.2/ว3616 ลงวันที่ 24
 มิถุนายน 2559 ระเบียกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 22หน้า 48)

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 235,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 140,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุและวันสงกรานต์ จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรม
วันผู้สูอายุและวันสงกรานต์ (รายละเอียดปรากฎตามโครงการ) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 )ลําดับที่ 5 หน้า 44
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โครงการจัดงานวันลอยกระทง จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานวันลอยกระทง
(รายละเอียดตามโครงการ)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานการ
จัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 1 หน้า 43
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งบเงินอุดหนุน รวม 95,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 95,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 95,000 บาท

(1)อุดหนุนโครงการงานประเพณีมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ อําเภอนบพิ
ตํา  ประจําปี 2563 จํานวน 15,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอนบพิตํา ในการดําเนินโครงการงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้น
ธาตุ อําเภอนบพิตํา ประจําปี 2563(ปารกฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-
2565)ลําดับที่17หน้า 47)
(2) อุดหนุนโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจําปี 2563 จํานวน 20,000
 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอนบพิตําในการดําเนิน
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจําปี 2563 (ปรากฎแผนพัฒนาท้องถิ่น พ
.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 21 หน้า 48
(3) อุดหนุนโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรม  อําเภอนบพิ
ตํา  จํานวน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอนบ
พิตํา ในการดําเนินโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรม อําเภอ
นบพิตํา (ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 19 หน้า 47
(4) อุดหนุนโครงการประเพณีแห่หมรับ(บุญสารทเดือนสิบ)อําเภอนบพิ
ตํา  ประจําปี 2563  จํานวน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอนบพิตําในการดําเนินโครงการประเพณีแห่หมรับ(บุญสารท
เดือนสิบ) อําเภอนบพิตํา ประจําปี 2563 (ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 18 หน้า 47
(5) อุดหนุนโครงการสืบสานประเพณีวันออกพรรษา อําเภอนบพิ
ตํา จํานวน 20,000 บาท   เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ
นบพิตําในการดําเนินโครงการสืบสานประเพณีวันออกพรรษา อําเภอนบพิ
ตํา (ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565)ลําดับที่ 20 หน้าที่ 47)

วันที่พิมพ์ : 25/9/2562  09:44:19 หน้า : 83/97



แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 290,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 290,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 290,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการของดีตําบลนาเหรง  ประจําปีงบประมาณ 2563 จํานวน 200,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อเป็นค่าใช้ตามโครงการของดีตําบลนาเหรง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563(รายละเอียดตามโครงการ) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับปัจจุบัน
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
นการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ 
มท 0891.4/ว 1659 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565)
 หน้าที่ 56 ลําดับที่   1)  
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โครงการประชุมสัญจรคณะกรรมการศูนย์ฯ/กลุ่มเกษตรกร/ผู้นําชุมชน จํานวน 20,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนศูนย์บริการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลนาเหรง 
ตามโครงการประชุมสัญจรคณะกรรมการศูนย์ฯ/
กลุ่มเกษตรกร/ผู้นําชุมชน (รายละเอียดตามโครงการ)  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ 
มท 0891.4/ว 1659 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  และแก้ไขเพิ่มเติม 
ถึง ฉบับปัจจุบัน
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่
 มท 0891.4/ว 1659 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553 (ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) หน้าที่  46 ลําดับที่  3

โครงการฝึกอบรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนศูนย์บริการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลนาเหรง
ตามโครงการฝึกอบรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
(รายละเอียดตามโครงการ) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  และแก้ไขเพิ่มเติม 
ถึง ฉบับปัจจุบัน
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0891.4/
 1659 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565) หน้าที่ 56ลําดับที่   4)  
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โครงการเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่คณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลนาเหรง

จํานวน 50,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพให้แก่คณะกรรมการศูนย์บริการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลนาเหรง 
(รายละเอียดตามโครงการ)  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่  0891.4/ว 1659 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  และแก้ไขเพิ่มเติม 
ถึง ฉบับปัจจุบัน
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ 
มท 0891.4/ว 1659 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553  
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น2561-2565)หน้าที่ 56 ลําดับที่ 2)  
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แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 1,205,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 750,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 250,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในอํานาจหน้าที่
-ค่าจ้างเหมาบริการช่างประปา 2 อัตรา เป็นเงิน 216,000บาท  
-ค่าใช้จ่ายอื่นใดเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการเช่น ค่าเย็บหนังสือหรือ
เข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายสําเนาเอกสารค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา 
โทรศัพท์ ค่าทําความสะอาดอาคารสํานักงานค่าโฆษณาและ
เผยแพร่ค่าประชาสัมพันธ์ และรายจ่ายอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องเพื่อ
การจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ ฯลฯ
เป็นเงิน 34,000บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับปัจจุบัน
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2633 
ลงวันที่ 14สิงหาคม 2552 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ
การเบิกค่าใช้จ่ายในการประกันภัยรถราชการ
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ 
มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันที่ 19มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

วันที่พิมพ์ : 25/9/2562  09:44:19 หน้า : 87/97



ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน  
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน 
ครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบํารุงรักษาทรัพย์สิน  ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับปัจจุบัน
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และเพิ่มเติม
ถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2549
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 3028 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันที่ 19มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้
จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี
ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค
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ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างที่จําเป็นต้องใช้ เช่น  
ไม้ต่างๆ  สี  ปูนซิเมนต์  ทราย  เหล็กเส้น  ท่อน้ํา ท่อประปา
และอุปกรณ์ประปาต่างๆ  จอบ  เสียม  ฯลฯ  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์
การเขียนรายละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันที่ 19มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่าย
ในลักษณะค่าใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

ค่าสาธารณูปโภค รวม 350,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 350,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของระบบประปาหมู่บ้าน  
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลนาเหรง
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 
เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาค่าสาธารณูปโภคค้างชําระ
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0810.8/ว1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560
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งบลงทุน รวม 455,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 65,000 บาท
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

เครื่องปัมน้ํา จํานวน 65,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
-เครื่องปัมน้ําขนาด 2 แรงม้า 
สําหรับบ่อบาดาล ชนิดท่อส่ง 14 ใบพัด 
ขนาดท่อส่งน้ํา 1 – 1/4นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง  
งบประมาณ 35,000 บาท 
-จัดซื้อเครื่องปัมน้ําขนาด 1.5 แรงม้า 
สําหรับบ่อบาดาล ชนิดท่อส่ง 10 ใบพัด 
ขนาดท่อส่งน้ํา 1 – 1/4นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง  
งบประมาณ 30,000 บาท
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565)  
ลําดับที่ 3 หน้า 99  

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 390,000 บาท
ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่
ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง

โครงการขยายท่อประปาท่อส่งน้ําฝายยอดเหลือง  หมู่ที่ 9 จํานวน 390,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการขยายท่อประปาท่อส่งน้ําฝายยอดเหลือง  
โดยทําการใช้ท่อ PE 4-6 นิ้ว  ยาวไม่น้อยกว่า 500 เมตร  พร้อมต่อ
เชื่อมประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลนาเหรง
กําหนด  (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561 – 2565)  
ลําดับที่ 14 หน้า 90  
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 14,834,920 บาท

งบกลาง รวม 14,834,920 บาท
งบกลาง รวม 14,834,920 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 115,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของ
พนักงานจ้างกรณีนายจ้างในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างที่เทศบาลจะต้องจ่าย 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1)  พระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ. 2533  
2)  หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด  ที่ มท 0809.5/ว 9
  ลงวันที่ 22 มกราคม2557 เรื่อง การจ่ายเบี้ยประกันสังคมของพนักงานจ้าง 
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุดที่ มท 0809.5/ว 81 ลง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) 
4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989  ลงวันที่  31
 พฤษภาคม  2560  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว 1326
 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับสนับสนุน
ศูนย์พัฒนาเด็ก  รายการเงินเดือน  เงินสวัสดิการสําหรับข้าราชการครูผู้ดูแล
เด็ก เงินค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพ และเงินประกันสังคมสําหรับ
พนักงานจ้าง

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนแก่ลูกจ้างที่ประสบอันตราย
เจ็บปวย ตาย หรือสูญหายอันเนื่องมาจากการทํางานให้แก่นายจ้าง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่2) พ.ศ.2561 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 9
 ธันวาคม 2561 การนําส่งเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนเป็นรายปี ในอัตรา
ร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างโดยประมาณทั้งปี
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 9,250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้อายุ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548   
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูง
อายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูง
อายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูง
อายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 118 ลงวันที่ 15
 มกราคม พ.ศ. 2556 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2553
7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 2927
ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับ
โครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการ
สนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อย
โอกาสทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ 
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เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 3,200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพให้แก่คนพิการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อ
การยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ย
ความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความ
พิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2พ.ศ.2559  
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 118 
ลงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2556 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตาม
ระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้
สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0891.3/ว 3609 ลงวันที่ 24
 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการจ่ายเบี้ยความพิการ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการให้คนพิการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2553 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  
7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 2076 
ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับ
โครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการ
สนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อย
โอกาสทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ
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เบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดส์ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ปวยเอดส์  ตามบัญชีรายชื่อที่ได้รับอนุมัติจาก
ผู้บริหาร  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ
ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ16 และข้อ 17  
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 2076 ลงวันที่ 5
 กรกฎาคม 2561 เรื่อง   การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับ
โครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพโครงการ
สนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการ
สร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ
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สํารองจ่าย จํานวน 1,549,880 บาท

เพื่อสํารองจ่ายเป็นรายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น
หรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและในการช่วยเหลือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นและจังหวัดที่ประสบสาธารณภัย  
-  เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน
ตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2560
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313. 4 /ว 667  
ลงวันที่ 12  มีนาคม 2545 เรื่อง การช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิด
สาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4224 
ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2554 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ําท่วม
ฉับพลัน  น้ําปาไหลหลาก  และน้ําล้นตลิ่ง
4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 3215  ลงวันที่ 6
 มิถุนายน 2559  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท   0808.2/ว 0684 
ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติสําหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นอื่นและจังหวัดที่ประสบสาธารณภัยตามพระราชบัญญัติป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท0810.5/
ว 608 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ไฟปาและหมอกควัน ปี 2561
7)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว1064
 ลงวันที่ 31พฤษภาคม 2560เรื่องการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ป้องกันอุทกภัยน้ําท่วมฉับพลัน น้ําปาไหลหลากและดินถล่ม ปี 2560
หนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลนา
เหรง สมทบเงินไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจาก
กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ   
- เป็นไปตามประกาศ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น  เรื่อง  หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหารจังหวัด  เทศบาล และ
องค์การบริหารส่วนตําบลในการให้บริการสาธารณะ  
ลงวันที่  23  พฤศจิกายน  2552
2) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหน
ดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนถิ่นดําเนินงานและบริหาร
จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 2199
 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552  เรื่อง การดําเนินงานกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ
(และหนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง)

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษในกรณีที่พนักงานเทศบาล  พนักงานจ้างของ
เทศบาลตําบลนาเหรงถึงแก่ความตายในระหว่างรับราชการ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และหนังสั่งการ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกา การจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ 
และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 90 
ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. 
เรื่อง ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น
 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจ่ายเงินช่วยพิเศษ กรณี ข้าราชการ 
และพนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้รับบํานาญ ลูกจ้าง และ พนักงานงานจ้างถึง
แก่ความตาย พ.ศ. 2560 
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 485,040 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (ก.บ.ท.) ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2500 โดยคํานวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 1 ของประมาณการรายรับทุก
ประเภทประจําปี  ตามงบประมาณรายจ่ายทั่วไป (ยกเว้นพันธบัตร  เงิน
กู้  เงินที่มีผู้อุทิศให้/เงินบริจาคและเงินอุดหนุน)  โดยในปี  พ.ศ. 2563  ได้
ประมาณการไว้ที่ 47,252,000.-บาท คํานวณได้ ดังนี้ 47,252,000 –
 23,000,000  
=  24,252,000  X  2/100  =  485,040.-บาท  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2546  
3) หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
ที่ มท 0808.5/ว 29 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม  2560  
4) หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
ที่ มท 0808.5/ว 30 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม  2560  
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 2305 
ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561  เรื่อง  ซักซ้อแนวทางการตั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อส่งเงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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