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เทศบาลต าบลนาบอนเทศบาลต าบลนาบอน  
อ าเภออ าเภอนาบอนนาบอน        จังหวัดจังหวัดนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช 

 
 
 





เทศบาลตําบลนาบอน
เขต/อําเภอ นาบอน    จังหวัดนครศรีธรรมราช

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

416  ม.2  ซอย-  ถนน-  แขวง/ตําบล นาบอน
  เขต/อําเภอ นาบอน  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80220

พื้นที่ 4.00 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 2,335 คน
ชาย 1,149 คน

หญิง 1,186 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2564



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลนาบอน

           บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผูบริหารของเทศบาลตําบลนาบอน จะไดเสนอรางเทศบัญญัติ งบประมาณรายจาย
ประจําปตอสภาเทศบาลตําบลนาบอนอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผูบริหารเทศบาลตําบลนาบอนจึงขอชี้
แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนิน
การ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 42,981,685.99 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 43,676,227.30 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 18,096,985.70 บาท

1.1.4 รายการที่ไดกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 1 โครงการ รวม 
1,705,800.00 บาท

1.1.5 รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 3 โครงการ รวม 240,000.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 1,203,620.17 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563 องค์กรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563
(1) รายรับจริง จํานวน 32,770,915.05 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 205,181.61 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 899,933.90 บาท

หมวดรายไดจากทรัพย์สิน จํานวน 852,491.73 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 24,787.00 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 5,000.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 16,749,214.81 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 14,034,306.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 39,467.00 บาท



(3) รายจายจริง จํานวน 29,201,311.63 บาท ประกอบดวย

งบกลาง จํานวน 5,740,788.62 บาท

งบบุคลากร จํานวน 14,362,994.46 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 7,272,148.55 บาท

งบลงทุน จํานวน 1,745,380.00 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 80,000.00 บาท

(4) รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 39,467.00 บาท

(5) รายจายที่จายจากเงินสะสม จํานวน 53,256.00 บาท

(6) รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลนาบอน
อ.นาบอน  จ.นครศรีธรรมราช

รายรับจริง
ปี  2562

ประมาณการ
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 919,196.37 750,000.00 750,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบ
อนุญาต

752,378.40 624,500.00 723,500.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 745,667.98 600,000.00 750,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 48,379.00 40,000.00 30,000.00

หมวดรายได้จากทุน 0.00 500.00 500.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 2,465,621.75 2,015,000.00 2,254,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 17,713,274.89 16,022,000.00 17,336,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

17,713,274.89 16,022,000.00 17,336,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 13,615,290.00 20,263,000.00 16,210,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

13,615,290.00 20,263,000.00 16,210,000.00

รวม 33,794,186.64 38,300,000.00 35,800,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลนาบอน
อ.นาบอน  จ.นครศรีธรรมราช

รายจาย รายจายจริง
ป 2562

ประมาณการ
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 5,943,388.20 6,968,200.00 6,452,036.00

งบบุคลากร 13,686,305.38 16,453,200.00 17,269,220.00

งบดําเนินงาน 6,648,826.99 11,883,900.00 10,244,250.00

งบลงทุน 865,168.00 2,704,700.00 1,499,100.00

งบรายจ่ายอื่น 0.00 10,000.00 50,000.00

งบเงินอุดหนุน 180,000.00 280,000.00 270,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 27,323,688.57 38,300,000.00 35,784,606.00

รวม 27,323,688.57 38,300,000.00 35,784,606.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ
เทศบาลตําบลนาบอน

อําเภอนาบอน  จังหวัดนครศรีธรรมราช



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ เทศบาลตําบลนาบอน

อ.นาบอน  จ.นครศรีธรรมราช

ด้าน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 12,332,940

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,486,900

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 6,034,210

แผนงานสาธารณสุข 3,890,520

แผนงานเคหะและชุมชน 3,253,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 165,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 430,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 740,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 6,452,036

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 35,784,606



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 6,860,140 2,200,000 9,060,140
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,624,640 0 2,624,640

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,235,500 2,200,000 6,435,500

งบดําเนินงาน 2,540,000 568,000 3,108,000
    ค่าตอบแทน 165,000 118,000 283,000

    ค่าใช้สอย 1,260,000 395,000 1,655,000

    ค่าวัสดุ 435,000 55,000 490,000

    ค่าสาธารณูปโภค 680,000 0 680,000

งบลงทุน 65,800 49,000 114,800
    ค่าครุภัณฑ์ 65,800 49,000 114,800

งบรายจ่ายอื่น 50,000 0 50,000
    รายจ่ายอื่น 50,000 0 50,000

                              รวม 9,515,940 2,817,000 12,332,940

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลนาบอน

อ.นาบอน  จ.นครศรีธรรมราช

หน้า : 1/7



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน

งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับ

อัคคีภัย
รวม

งบบุคลากร 1,442,900 0 1,442,900
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,442,900 0 1,442,900

งบดําเนินงาน 420,000 370,000 790,000
    ค่าตอบแทน 15,000 0 15,000

    ค่าใช้สอย 120,000 370,000 490,000

    ค่าวัสดุ 285,000 0 285,000

งบลงทุน 214,000 0 214,000
    ค่าครุภัณฑ์ 214,000 0 214,000

งบเงินอุดหนุน 40,000 0 40,000
    เงินอุดหนุน 40,000 0 40,000

                              รวม 2,116,900 370,000 2,486,900

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลนาบอน

อ.นาบอน  จ.นครศรีธรรมราช

หน้า : 2/7



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 3,755,460 0 3,755,460
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,755,460 0 3,755,460

งบดําเนินงาน 790,000 1,426,250 2,216,250
    ค่าตอบแทน 70,000 33,200 103,200

    ค่าใช้สอย 480,000 1,103,050 1,583,050

    ค่าวัสดุ 90,000 290,000 380,000

    ค่าสาธารณูปโภค 150,000 0 150,000

งบลงทุน 62,500 0 62,500
    ค่าครุภัณฑ์ 12,500 0 12,500

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 50,000 0 50,000

                              รวม 4,607,960 1,426,250 6,034,210

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลนาบอน

อ.นาบอน  จ.นครศรีธรรมราช

หน้า : 3/7



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

งานโรงพยาบาล
งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบบุคลากร 1,796,520 0 0 1,796,520
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,796,520 0 0 1,796,520

งบดําเนินงาน 1,922,000 40,000 75,000 2,037,000
    ค่าตอบแทน 85,000 0 0 85,000

    ค่าใช้สอย 1,442,000 40,000 75,000 1,557,000

    ค่าวัสดุ 395,000 0 0 395,000

งบลงทุน 17,000 0 0 17,000
    ค่าครุภัณฑ์ 17,000 0 0 17,000

งบเงินอุดหนุน 0 0 40,000 40,000
    เงินอุดหนุน 0 0 40,000 40,000

                              รวม 3,735,520 40,000 115,000 3,890,520

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลนาบอน

อ.นาบอน  จ.นครศรีธรรมราช

หน้า : 4/7



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน
งานกําจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล
รวม

งบบุคลากร 1,214,200 0 0 1,214,200
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,214,200 0 0 1,214,200

งบดําเนินงาน 1,618,000 0 20,000 1,638,000
    ค่าตอบแทน 123,000 0 0 123,000

    ค่าใช้สอย 950,000 0 20,000 970,000

    ค่าวัสดุ 545,000 0 0 545,000

งบลงทุน 90,800 260,000 0 350,800
    ค่าครุภัณฑ์ 90,800 0 0 90,800

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 260,000 0 260,000

งบเงินอุดหนุน 50,000 0 0 50,000
    เงินอุดหนุน 50,000 0 0 50,000

                              รวม 2,973,000 260,000 20,000 3,253,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลนาบอน

อ.นาบอน  จ.นครศรีธรรมราช

หน้า : 5/7



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 15,000 150,000 165,000
    ค่าใช้สอย 15,000 150,000 165,000

                              รวม 15,000 150,000 165,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 50,000 240,000 290,000
    ค่าใช้สอย 50,000 240,000 290,000

งบเงินอุดหนุน 0 140,000 140,000
    เงินอุดหนุน 0 140,000 140,000

                              รวม 50,000 380,000 430,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลนาบอน

อ.นาบอน  จ.นครศรีธรรมราช

หน้า : 6/7



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

รวม

งบลงทุน 740,000 740,000
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 740,000 740,000

                              รวม 740,000 740,000
แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 6,452,036 6,452,036
    งบกลาง 6,452,036 6,452,036

                              รวม 6,452,036 6,452,036

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลนาบอน

อ.นาบอน  จ.นครศรีธรรมราช

หน้า : 7/7



แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 12,332,940

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,486,900

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 6,034,210

แผนงานสาธารณสุข 3,890,520

แผนงานเคหะและชุมชน 3,253,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 165,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 430,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 740,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 6,452,036

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 35,784,606

               โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 65 
จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลนาบอน และโดยอนุมัติของนายกเทศมนตรี
ตําบลนาบอน

ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกวา เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เปนต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 35,784,606 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 35,784,606 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อ 5. งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 

งบ ยอดรวม

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลนาบอน
อ.นาบอน  จ.นครศรีธรรมราช



รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตําบลนาบอนปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เปนไปตาม
ระเบียบการเบิกจายเงินของเทศบาลตําบล

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตําบลนาบอนมีหน้าที่รักษาการให้เปนไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ......................................................................

(ลงนาม)..................................................

(นายยุทธศักดิ์ พัฒนเกษตรวงศ์)

ตําแหนง นายกเทศมนตรีตําบลนาบอน

เห็นชอบ

(ลงนาม)..................................................

(นายถิรนาท เอสะนาชาตัง)

ตําแหนง นายอําเภอนาบอน



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลนาบอน
อําเภอ นาบอน  จังหวัดนครศรีธรรมราช

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
หมวดภาษีอากร
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 0.00 0.00 0.00 650,000.00 0.00 % 650,000.00
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 669,092.13 668,559.04 672,873.50 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงท้องที่ 126,599.08 127,473.17 141,242.87 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีป้าย 61,440.00 62,650.00 105,080.00 100,000.00 0.00 % 100,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 857,131.21 858,682.21 919,196.37 750,000.00 750,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 698.40 1,105.80 1,280.40 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน 1,640.00 280.00 3,810.00 3,000.00 -50.00 % 1,500.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 1,460.00 4,047.00 1,239.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 242,710.00 231,610.00 223,580.00 200,000.00 15.00 % 230,000.00
     ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล 151,100.00 101,000.00 100,000.00 90,000.00 11.11 % 100,000.00
     ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่
จําหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร

20,100.00 19,850.00 20,660.00 20,500.00 2.44 % 21,000.00

     ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อ
การโฆษณา

350.00 700.00 420.00 500.00 0.00 % 500.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 2,730.00 2,290.00 1,900.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 290.00 250.00 290.00 500.00 0.00 % 500.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

     ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00
     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 126,300.00 101,550.00 65,200.00 60,000.00 0.00 % 60,000.00
     ค่าปรับการผิดสัญญา 0.00 460,600.00 233,004.00 150,000.00 33.33 % 200,000.00
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายต่อ
สุขภาพ

90,800.00 95,900.00 96,200.00 90,000.00 11.11 % 100,000.00

     ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 300.00 300.00 300.00 500.00 0.00 % 500.00
     ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน 8,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 0.00 % 4,000.00
     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 140.00 180.00 230.00 500.00 0.00 % 500.00
     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 210.00 250.00 265.00 500.00 0.00 % 500.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 646,828.40 1,023,912.80 752,378.40 624,500.00 723,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ 127,850.00 95,950.00 110,100.00 100,000.00 30.00 % 130,000.00
     ดอกเบี้ย 296,949.02 328,410.74 313,110.48 200,000.00 50.00 % 300,000.00
     รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ 378,288.00 331,136.00 322,457.50 300,000.00 6.67 % 320,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 803,087.02 755,496.74 745,667.98 600,000.00 750,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     ค่าขายแบบแปลน 152,000.00 21,000.00 36,000.00 30,000.00 -33.33 % 20,000.00
     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 23,154.00 14,086.00 12,379.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 175,154.00 35,086.00 48,379.00 40,000.00 30,000.00
หมวดรายได้จากทุน
     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ 473,530.47 342,912.85 356,387.90 300,000.00 0.00 % 300,000.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 11,903,178.29 14,383,185.44 13,517,344.29 12,000,000.00 8.33 % 13,000,000.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 1,080,322.12 1,119,032.32 1,009,179.50 1,000,000.00 0.00 % 1,000,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 37,837.36 27,465.56 54,074.35 36,000.00 0.00 % 36,000.00
     ภาษีสุรา 569,305.52 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีสรรพสามิต 1,371,959.31 2,104,289.65 2,186,523.21 2,100,000.00 0.00 % 2,100,000.00
     ค่าภาคหลวงแร่ 54,989.00 54,914.52 60,911.06 46,000.00 30.43 % 60,000.00
     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 17,941.85 53,658.81 41,979.58 40,000.00 0.00 % 40,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

931,980.00 436,167.00 486,875.00 500,000.00 60.00 % 800,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 16,441,043.92 18,521,626.15 17,713,274.89 16,022,000.00 17,336,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา

13,130,618.29 12,587,948.00 13,615,290.00 20,263,000.00 -20.00 % 16,210,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 13,130,618.29 12,587,948.00 13,615,290.00 20,263,000.00 16,210,000.00
รวมทุกหมวด 32,053,862.84 33,782,751.90 33,794,186.64 38,300,000.00 35,800,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลนาบอน

อ.นาบอน  จ.นครศรีธรรมราช

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 35,800,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 750,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 650,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติราย
รับจริงในป 2562 เปนเกณฑในการคํานวณ

ภาษีป้าย จํานวน 100,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติราย
รับจริงในป 2562 เปนเกณฑในการคํานวณ

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 723,500 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติราย
รับจริงในป 2562 เปนเกณฑในการคํานวณ

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน จํานวน 1,500 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากว่าปที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติราย
รับจริงในป 2562 เปนเกณฑในการคํานวณ

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติราย
รับจริงในป 2562 เปนเกณฑในการคํานวณ

ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 230,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติราย
รับจริงในป 2562 เปนเกณฑในการคํานวณ

ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล จํานวน 100,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติราย
รับจริงในป 2562 เปนเกณฑในการคํานวณ

วันที่พิมพ : 11/5/2564  16:22:39 หน้า : 1/5



ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จําหน่าย
อาหารหรือสะสมอาหาร

จํานวน 21,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติราย
รับจริงในป 2562 เปนเกณฑในการคํานวณ

ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการ
โฆษณา

จํานวน 500 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติราย
รับจริงในป 2562 เปนเกณฑในการคํานวณ

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติราย
รับจริงในป 2562 เปนเกณฑในการคํานวณ

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 500 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติราย
รับจริงในป 2562 เปนเกณฑในการคํานวณ

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 500 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติราย
รับจริงในป 2562 เปนเกณฑในการคํานวณ

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 60,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติราย
รับจริงในป 2562 เปนเกณฑในการคํานวณ

ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 200,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติราย
รับจริงในป 2562 เปนเกณฑในการคํานวณ

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายต่อ
สุขภาพ

จํานวน 100,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติราย
รับจริงในป 2562 เปนเกณฑในการคํานวณ

ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ จํานวน 500 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติราย
รับจริงในป 2562 เปนเกณฑในการคํานวณ
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ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน จํานวน 4,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติราย
รับจริงในป 2562 เปนเกณฑในการคํานวณ

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 500 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติราย
รับจริงในป 2562 เปนเกณฑในการคํานวณ

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง จํานวน 500 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติราย
รับจริงในป 2562 เปนเกณฑในการคํานวณ

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 750,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ จํานวน 130,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติราย
รับจริงในป 2562 เปนเกณฑในการคํานวณ

ดอกเบี้ย จํานวน 300,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติราย
รับจริงในป 2562 เปนเกณฑในการคํานวณ

รายได้จากทรัพยสินอื่น ๆ จํานวน 320,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติราย
รับจริงในป 2562 เปนเกณฑในการคํานวณ

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 30,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน จํานวน 20,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากว่าปที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติราย
รับจริงในป 2562 เปนเกณฑในการคํานวณ

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติราย
รับจริงในป 2562 เปนเกณฑในการคํานวณ

หมวดรายได้จากทุน รวม 500 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพยสิน จํานวน 500 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติราย
รับจริงในป 2562 เปนเกณฑในการคํานวณ
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รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 17,336,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต จํานวน 300,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติราย
รับจริงในป 2562 เปนเกณฑในการคํานวณ

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 13,000,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติราย
รับจริงในป 2562 เปนเกณฑในการคํานวณ

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 1,000,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติราย
รับจริงในป 2562 เปนเกณฑในการคํานวณ

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 36,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติราย
รับจริงในป 2562 เปนเกณฑในการคํานวณ

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 2,100,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติราย
รับจริงในป 2562 เปนเกณฑในการคํานวณ

ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 60,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติราย
รับจริงในป 2562 เปนเกณฑในการคํานวณ

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 40,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติราย
รับจริงในป 2562 เปนเกณฑในการคํานวณ

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 800,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติราย
รับจริงในป 2562 เปนเกณฑในการคํานวณ
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รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 16,210,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจ
ถ่ายโอนเลือกทํา

จํานวน 16,210,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากว่าปที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติราย
รับจริงในป 2562 เปนเกณฑในการคํานวณ
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 812,760.00 832,860.00 882,000.00 935,000.00 28.34 % 1,200,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 24,000

เงินประจําตําแหน่ง 13,500.00 18,000.00 18,000.00 20,000.00 200 % 60,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 218,900.00 223,620.00 234,780.00 248,000.00 12.9 % 280,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 151,680.00 157,800.00 164,025.00 171,000.00 11.11 % 190,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 7,740.00 1,620.00 135.00 0.00 100 % 5,000

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 1,204,580.00 1,233,900.00 1,298,940.00 1,374,000.00 1,759,000
รวมงบบุคลากร 1,204,580.00 1,233,900.00 1,298,940.00 1,374,000.00 1,759,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 5,000.00 100 % 10,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 9,080.00 5,000.00 300 % 20,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลนาบอน
อําเภอนาบอน    จังหวัดนครศรีธรรมราช
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ค่าเช่าบ้าน 27,600.00 36,000.00 36,000.00 45,000.00 33.33 % 60,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 22,956.00 29,744.00 4,770.00 30,000.00 33.33 % 40,000

รวมค่าตอบแทน 50,556.00 65,744.00 49,850.00 85,000.00 130,000
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 55,000.00 136.36 % 130,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 53,341.00 28,338.00 64,914.00 80,000.00 -12.5 % 70,000

ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บ
ภาษี

5,724.00 2,338.00 3,981.00 20,000.00 50 % 30,000

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ด้านการบริหารงานคลัง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 0.00 0.00 4,880.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 4,480.00 12,065.00 350.00 10,000.00 200 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 63,545.00 42,741.00 74,125.00 175,000.00 560,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 31,318.10 14,781.00 31,414.20 40,000.00 25 % 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0.00 160.00 160.00 5,000.00 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 28,440.00 16,710.00 14,500.00 20,000.00 150 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 59,758.10 31,651.00 46,074.20 65,000.00 105,000
รวมงบดําเนินงาน 173,859.10 140,136.00 170,049.20 325,000.00 795,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องโทรศัพท์พื้นฐาน 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0 % 0

ตู้เก็บแฟ้ม 4 ชั้น 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 21,000

ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,500

ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,500

ตู้นิรภัย 0.00 0.00 19,900.00 0.00 0 % 0

ตู้เหล็ก 2 บาน 0.00 0.00 11,000.00 0.00 100 % 11,000

ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก 0.00 7,900.00 0.00 0.00 0 % 0

โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สําหรับงานสํานัก
งาน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 16,000

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,600
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,500

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 7,900.00 32,900.00 0.00 99,100
รวมงบลงทุน 0.00 7,900.00 32,900.00 0.00 99,100

รวมงานบริหารงานคลัง 1,378,439.10 1,381,936.00 1,501,889.20 1,699,000.00 2,653,100
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 1,378,439.10 1,381,936.00 1,501,889.20 1,699,000.00 2,653,100

รวมทุกแผนงาน 1,378,439.10 1,381,936.00 1,501,889.20 1,699,000.00 2,653,100
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 695,520.00 695,520.00 665,160.00 695,520.00 0 % 695,520

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 120,000.00 120,000.00 114,000.00 120,000.00 0 % 120,000

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 120,000.00 120,000.00 114,000.00 120,000.00 0 % 120,000

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนตําบล

198,720.00 198,720.00 198,720.00 198,720.00 0 % 198,720

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

1,490,400.00 1,486,654.29 1,490,400.00 1,490,400.00 0 % 1,490,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,624,640.00 2,620,894.29 2,582,280.00 2,624,640.00 2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 2,546,594.33 2,796,540.00 2,864,653.99 3,220,000.00 -3.73 % 3,100,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 84,000.00 84,000.00 84,000.00 84,000.00 0 % 84,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลนาบอน
อําเภอนาบอน    จังหวัดนครศรีธรรมราช
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

เงินประจําตําแหนง 186,000.00 186,000.00 186,000.00 186,000.00 -9.68 % 168,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 741,240.00 768,465.00 798,850.00 848,000.00 2 % 865,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 52,080.00 39,540.00 29,270.00 28,500.00 -35.09 % 18,500

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,609,914.33 3,874,545.00 3,962,773.99 4,366,500.00 4,235,500
รวมงบบุคลากร 6,234,554.33 6,495,439.29 6,545,053.99 6,991,140.00 6,860,140

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 29,324.00 70.51 % 50,000

คาเบี้ยประชุม 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 10,460.00 0.00 20,000.00 -50 % 10,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 14,795.00 37,865.00 80,830.00 100,000.00 0 % 100,000

รวมค่าตอบแทน 14,795.00 48,325.00 80,830.00 154,324.00 165,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 187,502.00 88,406.70 0.00 0.00 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 109,578.00 200,000.00 -25 % 150,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 3,218.00 7,706.00 17,130.00 20,000.00 0 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

45,734.00 123,358.00 14,680.00 100,000.00 -50 % 50,000

โครงการจัดกิจกรรมในวันสําคัญของชาติ 
งานรัฐพิธี หรือตามนโยบายของรัฐ จังหวัด
และอําเภอ

66,490.00 35,180.00 48,020.00 50,000.00 0 % 50,000

โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา 
พระบรมราชินีนาถ

0.00 30,550.00 16,280.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดงานรัฐพิธีวันปิยมหาราช 10,000.00 10,000.00 9,500.00 10,000.00 0 % 10,000

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระบรมราชินีพันปีหลวง และวันแม
แหงชาติ (12 สิงหาคม)

0.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000

โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย 1,200.00 0.00 2,000.00 3,500.00 185.71 % 10,000

โครงการจัดงานวันเทศบาล 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

โครงการจัดทําสื่อประชาสัมพันธข้อมูลขาว
สาร

14,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานด้าน
คุณธรรมจริยธรรมและสร้างแรงจูงใจในการ
บริการที่ดี

117,683.00 18,186.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้าสวนราชการ

64,950.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการเลือกตั้งขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

0.00 0.00 9,660.00 100,000.00 400 % 500,000

โครงการวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ
พระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ
และวันพอแหงชาติ (5 ธันวาคม)

0.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000

โครงการวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร (13 
ตุลาคม)

0.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าฯ พระบรมราชินี (3 มิถุนายน)

0.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกร
ณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยูหัว (28 กรกฎาคม)

0.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000

โครงการสงเสริมการดําเนินงานการจัด
กิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว

0.00 21,375.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับวินัย 
พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจําและ
พนักงานจ้าง

0.00 0.00 23,567.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

0.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
แกบุคลากรของเทศบาลตําบลนาบอน

0.00 0.00 38,272.00 50,000.00 0 % 50,000

จัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 
(28 กรกฎาคม)

0.00 38,315.00 34,000.00 0.00 0 % 0

จัดงานวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9 (13 
ตุลาคม)

0.00 0.00 16,000.00 0.00 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 80,536.00 99,829.28 135,317.34 200,000.00 -25 % 150,000

รวมค่าใช้สอย 591,313.00 472,905.98 474,004.34 1,003,500.00 1,260,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 73,152.00 92,874.40 47,186.10 100,000.00 0 % 100,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,260.00 10,500.00 0.00 50,000.00 -60 % 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 7,962.00 7,747.00 8,877.00 15,000.00 33.33 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 40,100.00 10,900.00 54,470.00 70,000.00 0 % 70,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 133,160.00 163,820.00 167,080.00 200,000.00 0 % 200,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร 19,870.00 24,690.00 2,760.00 10,000.00 0 % 10,000

วัสดุอื่น 13,947.00 1,135.00 2,736.00 5,000.00 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 289,451.00 311,666.40 283,109.10 455,000.00 435,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า 292,278.18 305,480.82 376,409.45 500,000.00 0 % 500,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 37,837.97 34,282.85 65,656.24 80,000.00 0 % 80,000

คาบริการโทรศัพท 27,551.16 26,512.19 22,489.23 30,000.00 0 % 30,000

คาบริการไปรษณีย 17,332.00 11,561.00 10,785.00 20,000.00 0 % 20,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 26,038.73 42,516.10 35,588.20 50,000.00 0 % 50,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 401,038.04 420,352.96 510,928.12 680,000.00 680,000
รวมงบดําเนินงาน 1,296,597.04 1,253,250.34 1,348,871.56 2,292,824.00 2,540,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน 0.00 2,500.00 0.00 0.00 0 % 0

เก้าอี้นั่งทํางาน 0.00 0.00 1,900.00 0.00 0 % 0

เครื่องดูดฝุ่น 5,990.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 28,000

เครื่องปรับอากาศแบบแยกชิ้นสวน 0.00 0.00 0.00 28,000.00 -100 % 0

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้า
ออกงาน

0.00 0.00 0.00 9,700.00 -100 % 0

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 0.00 9,500.00 4,600.00 0.00 100 % 10,800

ถังน้ําแบบสแตนเลส 0.00 0.00 0.00 15,000.00 -100 % 0

วันที่พิมพ : 12/5/2564  13:56 หน้า : 6/51



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ 0.00 130,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ชุดลําโพงขยายกลางแจ้ง 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

กล้องถายภาพนิ่งระบบดิจิตอล 0.00 27,900.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร 25,900.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 17,000

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงาน
ประมวลผล

18,990.00 0.00 0.00 16,000.00 -100 % 0

เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED สี ชนิด 
Network แบบที่ 1

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค 0.00 0.00 0.00 7,000.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 50,880.00 169,900.00 6,500.00 85,700.00 65,800
รวมงบลงทุน 50,880.00 169,900.00 6,500.00 85,700.00 65,800
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

รายจายอื่น 0.00 0.00 0.00 10,000.00 400 % 50,000

รวมรายจ่ายอื่น 0.00 0.00 0.00 10,000.00 50,000
รวมงบรายจ่ายอื่น 0.00 0.00 0.00 10,000.00 50,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0
รวมงบเงินอุดหนุน 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0

รวมงานบริหารทั่วไป 7,602,031.37 7,918,589.63 7,900,425.55 9,379,664.00 9,515,940
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 832,860.00 882,000.00 932,583.00 1,144,800.00 44.13 % 1,650,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 0.00 0.00 0.00 24,000.00 -37.5 % 15,000

เงินประจําตําแหนง 18,000.00 18,000.00 18,000.00 25,000.00 140 % 60,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 223,620.00 234,780.00 246,240.00 280,000.00 0 % 280,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 157,800.00 164,025.00 170,760.00 190,000.00 0 % 190,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 1,620.00 135.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,233,900.00 1,298,940.00 1,367,583.00 1,668,800.00 2,200,000
รวมงบบุคลากร 1,233,900.00 1,298,940.00 1,367,583.00 1,668,800.00 2,200,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 9,080.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

คาเชาบ้าน 36,000.00 36,000.00 41,000.00 60,000.00 -20 % 48,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 29,744.00 4,770.00 24,080.00 26,700.00 49.81 % 40,000

รวมค่าตอบแทน 65,744.00 49,850.00 65,080.00 116,700.00 118,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 36,300.00 130,000.00 0 % 130,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 28,338.00 64,914.00 67,970.00 155,000.00 -54.84 % 70,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาใช้จายในการประชาสัมพันธการจัดเก็บ
ภาษี

2,338.00 3,981.00 5,616.00 30,000.00 -33.33 % 20,000

โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน

0.00 0.00 0.00 200,000.00 -50 % 100,000

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ด้านการบริหารงานคลัง

0.00 0.00 0.00 100,000.00 -50 % 50,000

ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 0.00 4,880.00 0.00 0.00 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 12,065.00 350.00 8,000.00 30,000.00 -16.67 % 25,000

รวมค่าใช้สอย 42,741.00 74,125.00 117,886.00 645,000.00 395,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 14,781.00 31,414.20 31,201.90 50,000.00 -50 % 25,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 160.00 160.00 880.00 5,000.00 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร 16,710.00 14,500.00 8,540.00 50,000.00 -50 % 25,000

รวมค่าวัสดุ 31,651.00 46,074.20 40,621.90 105,000.00 55,000
รวมงบดําเนินงาน 140,136.00 170,049.20 223,587.90 866,700.00 568,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้สํานักงานพนักพิงสูง 0.00 0.00 0.00 3,500.00 -100 % 0

เครื่องโทรศัพทพื้นฐาน 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ตู้เก็บแฟ้ม 4 ชั้น 0.00 0.00 0.00 21,000.00 -100 % 0

ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก 0.00 0.00 0.00 9,300.00 -100 % 0

ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ 0.00 0.00 0.00 5,500.00 -100 % 0

ตู้นิรภัย 0.00 19,900.00 0.00 0.00 0 % 0

ตู้เหล็ก 2 บาน 0.00 11,000.00 0.00 11,000.00 -100 % 0

ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก 7,900.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โตะทํางานหน้าเหล็ก PVC 7 ลิ้นชัก 0.00 0.00 0.00 6,000.00 -100 % 0

โตะวางเครื่องคอมพิวเตอร 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2

0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 44,000

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานสํานัก
งาน

0.00 0.00 0.00 16,000.00 -100 % 0

เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา 0.00 0.00 0.00 7,800.00 -100 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0.00 0.00 0.00 2,500.00 100 % 5,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 7,900.00 32,900.00 0.00 117,600.00 49,000
รวมงบลงทุน 7,900.00 32,900.00 0.00 117,600.00 49,000

รวมงานบริหารงานคลัง 1,381,936.00 1,501,889.20 1,591,170.90 2,653,100.00 2,817,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 8,983,967.37 9,420,478.83 9,491,596.45 12,032,764.00 12,332,940
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน 103,851.14 0.00 0.00 297,900.00 0 % 297,900

คาจ้างลูกจ้างประจํา 223,620.00 231,060.00 238,560.00 252,120.00 5.9 % 267,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 758,539.35 775,565.00 791,140.00 820,080.00 1.33 % 831,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 76,735.48 65,800.00 55,340.00 54,480.00 -13.73 % 47,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,162,745.97 1,072,425.00 1,085,040.00 1,424,580.00 1,442,900
รวมงบบุคลากร 1,162,745.97 1,072,425.00 1,085,040.00 1,424,580.00 1,442,900

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 4,200.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 4,200.00 0.00 0.00 10,000.00 15,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 22,125.00 2,750.00 0.00 0.00 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

17,400.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 70,440.00 61,200.00 14,940.00 140,000.00 -28.57 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 109,965.00 63,950.00 14,940.00 140,000.00 120,000
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0.00 48,400.00 17,635.00 155,000.00 -67.74 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 34,950.00 30,100.00 44,300.00 70,000.00 0 % 70,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0.00 44,620.00 41,650.00 10,000.00 400 % 50,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 118,260.00 149,200.00 49,000.00 50,000.00 100 % 100,000

วัสดุอื่น 0.00 3,552.00 2,210.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 153,210.00 275,872.00 154,795.00 300,000.00 285,000
รวมงบดําเนินงาน 267,375.00 339,822.00 169,735.00 450,000.00 420,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

พัดลม 5,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

กล้องโทรทัศนวงจรปิดชนิดเครือขาย แบบ
มัมคงที่สําหรับติดตั้งภายนอกอาคาร 
(Outdoor Fixed Network Camera) แบบ
ที่ 1

0.00 120,000.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องรับสงวิทยุ 11,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องรับ-สงวิทยุ ระบบ VHF / FM  ชนิด
ประจําที่

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

เครื่องรับ-สงวิทยุ ระบบ VHF / FM  ชนิด
มือถือ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 84,000

ติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณสวนควบ 
(เพิ่มเติม)

0.00 0.00 85,400.00 0.00 0 % 0

อุปกรณบันทึกภาพแผนเครือขาย (Network 
Video Recorder) แบบ 8 ชอง

0.00 24,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

ติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้งอุปกรณสวน
ควบ (เพิ่มเติม)

0.00 0.00 5,900.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0.00 0.00 0.00 50,000.00 100 % 100,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 16,500.00 144,000.00 91,300.00 50,000.00 214,000
รวมงบลงทุน 16,500.00 144,000.00 91,300.00 50,000.00 214,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

โครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ระดับอําเภอ

0.00 0.00 0.00 40,000.00 0 % 40,000

อุดหนุนโครงการสถานที่กลางศูนยปฏิบัติ
การให้ความชวยเหลือประชาชน ระดับ
อําเภอ

0.00 0.00 40,000.00 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 40,000.00 40,000.00 40,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 40,000.00 40,000.00 40,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 1,446,620.97 1,556,247.00 1,386,075.00 1,964,580.00 2,116,900
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น
และสาธารณภัยในชุมชน

0.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000

โครงการป้องกันและลดอบุติเหตุทางถนนใน
ชวงเทศกาลวันขึ้นปีใหม

1,350.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนใน
ชวงเทศกาลวันขึ้นปีใหม

0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนใน
ชวงเทศกาลวันสงกรานต

0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

โครงการฝึกซ้อมแผนการดับเพลิง 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําเทศบาลตําบลนาบอน

0.00 0.00 0.00 200,000.00 0 % 200,000

โครงการฝึกอบรมหรือทบทวนสมาชิก อป
พร.

0.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 1,350.00 0.00 0.00 370,000.00 370,000
รวมงบดําเนินงาน 1,350.00 0.00 0.00 370,000.00 370,000

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 1,350.00 0.00 0.00 370,000.00 370,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,447,970.97 1,556,247.00 1,386,075.00 2,334,580.00 2,486,900
แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน 1,029,765.47 1,069,560.00 1,415,059.36 1,986,120.00 16.72 % 2,318,220

เงินประจําตําแหนง 42,000.00 42,000.00 42,000.00 105,000.00 100 % 210,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 964,091.61 985,833.00 844,873.87 984,950.00 15.25 % 1,135,140

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 94,852.26 91,745.00 55,095.16 73,980.00 24.49 % 92,100

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,130,709.34 2,189,138.00 2,357,028.39 3,150,050.00 3,755,460
รวมงบบุคลากร 2,130,709.34 2,189,138.00 2,357,028.39 3,150,050.00 3,755,460

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -50 % 10,000

คาเชาบ้าน 42,000.00 42,000.00 51,000.00 60,000.00 0 % 60,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 1,500.00 29,200.00 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 42,000.00 42,000.00 52,500.00 109,200.00 70,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 256,660.00 289,855.00 0.00 0.00 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 470,500.00 765,000.00 -60.78 % 300,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ และ
สงนักเรียนเข้ารวมประกวด การแขงขันตางๆ

9,949.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ และ
สงนักเรียนเข้ารวมประกวดและแขงขันตางๆ

0.00 23,500.00 13,510.00 80,000.00 -37.5 % 50,000

คาใช้จายในการเดินไปราชการ 93,120.00 175,064.00 105,221.00 120,000.00 -16.67 % 100,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 22,040.00 11,350.00 0.00 110,000.00 -72.73 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 381,769.00 499,769.00 589,231.00 1,075,000.00 480,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 21,892.00 15,868.00 43,499.00 30,000.00 0 % 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 9,140.00 0.00 2,550.00 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุกีฬา 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร 0.00 22,865.00 10,300.00 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุอื่น 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -33.33 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 51,032.00 38,733.00 56,349.00 100,000.00 90,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า 37,311.29 30,426.34 31,710.04 50,000.00 40 % 70,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 35,209.16 32,271.31 50,757.01 70,000.00 -28.57 % 50,000

คาบริการโทรศัพท 19,195.80 17,719.20 17,856.16 20,000.00 50 % 30,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 91,716.25 80,416.85 100,323.21 140,000.00 150,000
รวมงบดําเนินงาน 566,517.25 660,918.85 798,403.21 1,424,200.00 790,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน 0.00 3,000.00 3,800.00 4,000.00 -100 % 0

เครื่องเข้าเลมสันกาวร้อน 0.00 0.00 0.00 12,000.00 -100 % 0

เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร 0.00 0.00 11,990.00 0.00 0 % 0

เครื่องโทรศัพทพื้นฐาน 0.00 3,980.00 0.00 0.00 0 % 0

ตู้เก็บเอกสารชนิดกระจกบานเลื่อน 0.00 0.00 0.00 7,000.00 -100 % 0

ตู้เก็บเอกสารชนิดกระจกบานเลื่อนทรงเตี้ย 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 6,000

โตะทํางานพร้อมเก้าอี้ 0.00 5,800.00 6,500.00 7,500.00 -100 % 0

โตะวางเครื่องคอมพิวเตอร 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0 % 0

พัดลมติดผนัง 14,900.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

พัดลมอุตสาหกรรม 0.00 10,488.00 10,488.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ครุภัณฑการศึกษา

โตะนักเรียนอนุบาล 26,600.00 22,500.00 0.00 0.00 0 % 0

โตะโรงอาหารอนุบาล 19,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑการเกษตร

เครื่องสูบน้ํา มอเตอรไฟฟ้า 0.00 0.00 0.00 11,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องเลนดีวีดี 0.00 1,980.00 0.00 0.00 0 % 0

ชุดลําโพงกลางแจ้งแบบมีล้อลาก 0.00 0.00 0.00 13,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

กล้องถายภาพระบบดิจิตอล 0.00 0.00 12,990.00 0.00 0 % 0

โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) 12,990.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย

เตียงเด็ก 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 6,500

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

เครื่องกรองน้ํา 0.00 0.00 19,500.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑสํารวจ

บันได 9 ขั้น 0.00 0.00 0.00 2,700.00 -100 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คอมพิวเตอรสําหรับสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 17,000.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก 
(Inkjet) 

0.00 7,700.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ

0.00 0.00 0.00 4,300.00 -100 % 0

ครุภัณฑอื่น

ไม้กระดก 0.00 6,000.00 0.00 0.00 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0.00 127,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 73,490.00 190,448.00 65,268.00 78,500.00 12,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

0.00 0.00 0.00 100,000.00 -50 % 50,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 100,000.00 50,000
รวมงบลงทุน 73,490.00 190,448.00 65,268.00 178,500.00 62,500

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 2,770,716.59 3,040,504.85 3,220,699.60 4,752,750.00 4,607,960
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 33,200

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 0.00 33,200
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

กิจกรรมสงเสริมศักยภาพนักเรียนตามวัย 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

โครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น 0.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 -100 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงเด็ก
ปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
นาบอน

0.00 0.00 50,000.00 0.00 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา เงินอุดหนุนสําหรับสงเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่นโครงการ
สนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา  
สําหรับคาใช้จายในการปรับปรุงหลักสูตร

0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคา
จัดการเรียนการสอน

0.00 0.00 0.00 102,000.00 -100 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
อาหารกลางวันเด็กปฐมวัยศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลนาบอน

0.00 0.00 0.00 294,000.00 -41.67 % 171,500
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
อาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนเทศบาลนา
บอน

0.00 0.00 0.00 520,000.00 -30.77 % 360,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา เพื่อจายเป็น คาจัดการเรียนการ
สอน (รายหัว)

134,300.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา เพื่อจายเป็น เงินอุดหนุนสําหรับ
สงเสริมศักยภาพกรจัดการศึกษาท้องถิ่น 
สําหรับคาใช้จายอินเตอรเน็ตโรงเรียน

9,600.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา เพื่อจายเป็น เงินอุดหนุนสําหรับ
สงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
สําหรับคาใช้จายในการปรับปรุงหลักสูตร

20,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา เพื่อจายเป็น เงินอุดหนุนสําหรับ
สงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
สําหรับคาใช้จายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้อง
สมุดโรงเรียน

100,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา เพื่อจายเป็น เงินอุดหนุนสําหรับ
สงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
สําหรับคาใช้จายในการพัฒนาแหลงเรียนรู้
ในโรงเรียน

50,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา เพื่อจายเป็น เงินอุดหนุนสําหรับ
สงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
สําหรับคาใช้จายในการรณรงคป้องกันยา
เสพติดในสถานศึกษา

21,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา เพื่อจายเป็น เงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนคาใช้จายในการจัดการศึกษาตั้งแต
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

157,509.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา เพื่อจายเป็น เงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนอาหารกลางวันเด็กปฐมวัยศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนาบอน

272,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา เพื่อจายเป็น เงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียน
เทศบาลนาบอน

278,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริหาร
สถานศึกษา กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมคานิยมอันพึงประสงค

0.00 10,000.00 3,000.00 0.00 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริหาร
สถานศึกษา เงินอุดหนุนสําหรับคาใช้จายใน
การจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

0.00 255,564.00 248,540.00 0.00 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริหาร
สถานศึกษา เงินอุดหนุนสําหรับสงเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น เงินอุด
หนุนสําหรับสงเสริมศักยภาพการจัดการ
ศึกษาท้องถิ่น สําหรับคาใช้จายในการปรับ
ปรุงหลักสูตร

0.00 0.00 20,000.00 0.00 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริหาร
สถานศึกษา เงินอุดหนุนสําหรับสงเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น เงินอุด
หนุนสําหรับสงเสริมศักยภาพการจัดการ
ศึกษาท้องถิ่น สําหรับคาใช้จายในการ
พัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน

0.00 0.00 100,000.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริหาร
สถานศึกษา เงินอุดหนุนสําหรับสงเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น เงินอุด
หนุนสําหรับสงเสริมศักยภาพการจัดการ
ศึกษาท้องถิ่น สําหรับคาใช้จายในการ
รณรงคการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

0.00 448.00 21,000.00 0.00 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริหาร
สถานศึกษา เงินอุดหนุนสําหรับสงเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น เงินอุด
หนุนสําหรับสงเสริมศักยภาพการจัดการ
ศึกษาท้องถิ่น สําหรับคาใช้จายอินเตอรเน็ต
โรงเรียน

0.00 0.00 16,800.00 0.00 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริหาร
สถานศึกษา เงินอุดหนุนสําหรับสงเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถื่น เงินอุด
หนุนสําหรับสงเสริมศักยภาพการจัดการ
ศึกษาท้องถิ่น สําหรับคาใช้จายในการพัฒนา
แหลงเรียนรู้ในโรงเรียน

0.00 50,000.00 50,000.00 0.00 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริหาร
สถานศึกษา เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคา
จัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

0.00 76,500.00 57,800.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริหาร
สถานศึกษา เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
อาหารกลางวันเด็กปฐมวัยศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลนาบอน

0.00 199,900.00 223,800.00 0.00 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริหาร
สถานศึกษา เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
อาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนเทศบาลนา
บอน

0.00 351,000.00 354,800.00 0.00 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายบริหารสถาน
ศึกษาเงินอุดหนุนสําหรับกิจกรรมสงเสริม
สุขภาพอนามัยของเด็กปฐมวัย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จายบริหารสถาน
ศึกษาเงินอุดหนุนสําหรับจัดกิจกรรมสงเสริม 
คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมอันพึ่ง
ประสงค 

0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

เงินอุดหนุนสําหรับสงเสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษาท้องถิ่น โครงการสนับสนุนคา
ใช้จายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุน
สําหรับสงเสริมศักยภาพสําหรับคาใช้จายใน
การพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียน
เทศบาลนาบอน

0.00 0.00 0.00 12,000.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

เงินอุดหนุนสําหรับสงเสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษาท้องถิ่น โครงการสนับสนุนคา
ใช้จายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุน
สําหรับสงเสริมศักยภาพสําหรับคาใช้จายใน
การพัฒนาและปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน

0.00 0.00 0.00 100,000.00 0 % 100,000

เงินอุดหนุนสําหรับสงเสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษาท้องถิ่น โครงการสนับสนุนคา
ใช้จายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุน
สําหรับสงเสริมศักยภาพสําหรับคาใช้จายใน
การพัฒนาแหลงเรียนรู้ในโรงเรียน

0.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000

เงินอุดหนุนสําหรับสงเสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษาท้องถิ่น โครงการสนับสนุนคา
ใช้จายการบริหารสถานศึกษาสําหรับคาใช้
จายในโครงการอบรมสัมมนา “การจัดระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ปฐมวัยขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นตาม
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. 2561” และ “การจัดระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้น
ฐานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นตามกฎ
กระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
2561”

0.00 0.00 0.00 44,000.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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เงินอุดหนุนสําหรับสงเสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษาท้องถิ่น เงินอุดหนุนสําหรับสง
เสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา เงินอุดหนุนสําหรับสงเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น สําหรับคา
ใช้จายอินเตอรเน็ตโรงเรียน

0.00 0.00 0.00 16,800.00 0 % 16,800

เงินอุดหนุนสําหรับสงเสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษาท้องถิ่นโครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุน
สําหรับสงเสริมศักยภาพสําหรับคาใช้จายใน
การรณรงคการป้องกันยาเสพติดในสถาน
ศึกษา

0.00 0.00 0.00 21,000.00 0 % 21,000

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาใช้จายในการ
จัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน

0.00 0.00 0.00 367,900.00 -30.77 % 254,700

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาใช้จายในการ
จัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก(ศพด
.)

0.00 0.00 0.00 67,800.00 46.09 % 99,050

รวมค่าใช้สอย 1,042,909.00 973,412.00 1,175,740.00 1,675,500.00 1,103,050
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 19,786.00 8,240.00 50,704.00 50,000.00 -40 % 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาอาหารเสริม (นม) 266,841.86 256,660.22 266,396.12 395,200.00 -34.21 % 260,000

รวมค่าวัสดุ 286,627.86 264,900.22 317,100.12 445,200.00 290,000
รวมงบดําเนินงาน 1,329,536.86 1,238,312.22 1,492,840.12 2,120,700.00 1,426,250

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 0.00 0.00 0.00 70,000.00 -100 % 0

ชั้นวางรองเท้านักเรียนแบบลูกฟูกเรียบ 0.00 0.00 0.00 95,000.00 -100 % 0

พัดลมฝาพนังพร้อมติดตั้ง 0.00 0.00 0.00 75,000.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 240,000.00 0
รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 240,000.00 0

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 1,329,536.86 1,238,312.22 1,492,840.12 2,360,700.00 1,426,250
รวมแผนงานการศึกษา 4,100,253.45 4,278,817.07 4,713,539.72 7,113,450.00 6,034,210

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 542,169.00 574,080.00 610,560.00 677,760.00 0 % 677,760

เงินประจําตําแหนง 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาจ้างลูกจ้างประจํา 220,020.00 227,340.00 234,780.00 246,240.00 4.78 % 258,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 661,676.13 721,100.00 731,390.00 935,720.00 -18.91 % 758,760

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 81,606.23 77,655.00 67,450.00 84,000.00 -28.57 % 60,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,547,471.36 1,642,175.00 1,686,180.00 1,985,720.00 1,796,520
รวมงบบุคลากร 1,547,471.36 1,642,175.00 1,686,180.00 1,985,720.00 1,796,520

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 30,000.00 100 % 60,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 8,400.00 197.62 % 25,000

คาเชาบ้าน 14,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 2,756.00 2,044.00 5,000.00 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 14,000.00 2,756.00 2,044.00 43,400.00 85,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 808,460.00 810,277.00 0.00 0.00 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 850,084.00 1,088,000.00 18.75 % 1,292,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 16,289.00 2,000.00 5,370.00 50,000.00 0 % 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 134,480.00 133,205.05 80,570.00 150,000.00 -33.33 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 959,229.00 945,482.05 936,024.00 1,288,000.00 1,442,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 3,755.00 8,190.00 7,750.00 20,000.00 -50 % 10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 121,130.00 52,360.00 69,718.00 80,000.00 0 % 80,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 29,800.00 51,575.00 75,744.00 100,000.00 0 % 100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 124,260.00 139,830.00 147,250.00 200,000.00 -25 % 150,000

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 0.00 0.00 0.00 70,000.00 -85.71 % 10,000

วัสดุการเกษตร 10,070.00 16,740.00 26,770.00 20,000.00 -50 % 10,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 14,600.00 5,500.00 14,630.00 20,000.00 -50 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร 2,800.00 3,299.00 3,160.00 20,000.00 -75 % 5,000

วัสดุอื่น 9,746.00 1,780.00 5,480.00 20,000.00 -50 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 316,161.00 279,274.00 350,502.00 560,000.00 395,000
รวมงบดําเนินงาน 1,289,390.00 1,227,512.05 1,288,570.00 1,891,400.00 1,922,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

คอมพิวเตอรสําหรับสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 17,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ตู้เหล็กใสเอกสาร 0.00 2,800.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับงาน
ประมวลผล

18,990.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า 1,990.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0.00 203,300.00 0.00 0.00 0 % 0

รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาโครงสร้าง
ของครุภัณฑขนาดใหญ

0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 20,980.00 206,100.00 0.00 50,000.00 17,000
รวมงบลงทุน 20,980.00 206,100.00 0.00 50,000.00 17,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 2,857,841.36 3,075,787.05 2,974,750.00 3,927,120.00 3,735,520
งานโรงพยาบาล

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการควบคุมและป้องกันโรคเอดส 28,915.00 32,400.00 0.00 40,000.00 0 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 28,915.00 32,400.00 0.00 40,000.00 40,000
รวมงบดําเนินงาน 28,915.00 32,400.00 0.00 40,000.00 40,000

รวมงานโรงพยาบาล 28,915.00 32,400.00 0.00 40,000.00 40,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก 
และกําจัดพาหนะนําโรค

0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

โครงการเทศบาลสร้างสุขภาพ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการปลูกสร้างจิตสํานึกรักษสิ่งแวดล้อม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 14,964.00 20,955.00 24,795.00 30,000.00 -16.67 % 25,000

รวมค่าใช้สอย 14,964.00 20,955.00 24,795.00 80,000.00 75,000
รวมงบดําเนินงาน 14,964.00 20,955.00 24,795.00 80,000.00 75,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 40,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 14,964.00 20,955.00 24,795.00 80,000.00 115,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 2,901,720.36 3,129,142.05 2,999,545.00 4,047,120.00 3,890,520
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 587,939.02 598,320.00 627,420.00 856,810.00 17.58 % 1,007,400

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

เงินประจําตําแหนง 18,000.00 18,000.00 18,000.00 28,500.00 110.53 % 60,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 159,120.00 16,995.00 0.00 222,000.00 -49.19 % 112,800

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 300.00 25.00 0.00 10,000.00 140 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 765,359.02 633,340.00 645,420.00 1,127,310.00 1,214,200
รวมงบบุคลากร 765,359.02 633,340.00 645,420.00 1,127,310.00 1,214,200

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 0.00 39,100.00 100,000.00 -50 % 50,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 3,780.00 10,000.00 0 % 10,000

คาเชาบ้าน 0.00 0.00 0.00 12,000.00 300 % 48,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 2,400.00 7,200.00 10,000.00 50 % 15,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 2,400.00 50,080.00 132,000.00 123,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 190,992.00 527,803.00 0.00 0.00 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 450,337.00 500,000.00 50 % 750,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 6,140.00 20,000.00 150 % 50,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 189,354.30 42,240.00 255,063.00 610,000.00 -75.41 % 150,000

รวมค่าใช้สอย 380,346.30 570,043.00 711,540.00 1,130,000.00 950,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 1,400.00 14,933.00 8,458.00 15,000.00 0 % 15,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 157,348.00 61,145.00 166,853.20 300,000.00 0 % 300,000

วัสดุกอสร้าง 21,611.00 30,370.00 36,507.00 80,000.00 0 % 80,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0.00 5,600.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 10,690.00 14,900.00 14,060.00 30,000.00 0 % 30,000

วัสดุการเกษตร 2,400.00 22,500.00 2,900.00 50,000.00 0 % 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร 390.00 0.00 4,090.00 5,000.00 200 % 15,000

วัสดุอื่น 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 193,839.00 149,448.00 232,868.20 535,000.00 545,000
รวมงบดําเนินงาน 574,185.30 721,891.00 994,488.20 1,797,000.00 1,618,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

 เก้าอี้ทํางาน 0.00 0.00 2,300.00 0.00 0 % 0

เก้าอี้ทํางาน 0.00 0.00 2,500.00 0.00 100 % 3,000

ชุดตัดแกส 0.00 13,520.00 0.00 0.00 0 % 0

ตู้เก็บเอกสาร 0.00 0.00 5,500.00 0.00 0 % 0

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 0.00 5,500.00 0.00 0.00 0 % 0

ตู้เอกสาร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 4,000

โตะทํางานพร้อมเก้าอี้ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 7,500

ปั้มลม 0.00 26,000.00 0.00 0.00 0 % 0

หินเจียร 0.00 2,300.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร 0.00 29,000.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุก 0.00 0.00 20,800.00 0.00 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุก สําหรับงาน
ประมวลผล

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 22,000

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร 0.00 7,900.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 4,300
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

เครื่องสํารองไฟฟ้า 0.00 2,800.00 0.00 0.00 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0.00 0.00 374,000.00 50,000.00 0 % 50,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 87,020.00 405,100.00 50,000.00 90,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

อาคารตาง ๆ

กอสร้างคูระบายน้ํา คสล. (รางเปิด) หลังห้อง
แถวบ้านนางสุพิศ

216,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาเขียนแบบโครงการตางๆ ของเทศบาล
ตําบลนาบอน

0.00 0.00 0.00 150,000.00 -100 % 0

คาเขียนแบบอาคารฟิตเนส 0.00 0.00 120,000.00 0.00 0 % 0

คาชดเชยคางานกอสร้างตามสัญญาแบบปรับ
ราคาได้(คาK)   

0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคสล.ซอยสามพี่น้อง 
(เพิ่มเติม)

270,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างราวกันอันตราย (เลียบถนน
ทางขึ้นสํานักงานสาธารณะสุข) เทศบาล
ตําบลนาบอน

0.00 0.00 60,000.00 0.00 0 % 0

โครงการติดตั้งกันสาดหลังคาบริเวณริม
หลังคาภายในอาคารโรงเรียนเทศบาลนา
บอน

0.00 0.00 0.00 17,000.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการติดตั้งประตูเหล็กม้วนอาคาร
โรงเรียนเทศบาลนาบอน

0.00 0.00 0.00 15,000.00 -100 % 0

โครงการติดตั้งรั้วตาขายเหล็กถักบริเวณรอบ
สนามฟุตซอล

0.00 0.00 0.00 250,000.00 -100 % 0

โครงการติดตั้งรางน้ําฝนสแตนเลสบริเวณ
อาคารด้านหลังโรงยิมเนเซียมอเนกประสงค
เทศบาลตําบลนาบอน

0.00 0.00 0.00 120,000.00 -100 % 0

โครงการติดตั้งรางน้ําฝนแสตนเลสบริเวณริม
หลังคาภายในอาคารโรงเรียนเทศบาลนา
บอน

0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

โครงการติดตั้งราวระเบียงกันตกสแตนเลสบ
ริเวณห้องโถงด้านในอาคารโรงเรียนเทศบาล
นาบอน

0.00 0.00 0.00 78,000.00 -100 % 0

โครงการติดตั้งเหล็กดัดบริเวณอาคารโรง
ยิมเนเซียมอเนกประสงคเทศบาลตําบลนา
บอน

0.00 0.00 0.00 82,000.00 -100 % 0

โครงการติดตั้งเหล็กดัดประตูด้านข้างใน
อาคารและเหล็กดัดเหนือชองประตูด้านข้าง
ในอาคารโรงเรียนเทศบาลนาบอน

0.00 0.00 0.00 8,500.00 -100 % 0

โครงการติดตั้งเหล็กดัดเหนือชองระบายห้อง
น้ํา

0.00 0.00 0.00 8,500.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการทําเหล็กดัดป้องกันกระจกพื้นที่ภาย
ในโรงยิมเนเซียมเอนกประสงค

0.00 0.00 77,000.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าบริเวณถนน
ทางหลวงสายควนไม้แดง-จันดี

0.00 0.00 0.00 190,000.00 -100 % 0

โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าบริเวณถนน
สาธารณะในเขตเทศบาล

0.00 0.00 0.00 490,000.00 -100 % 0

โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าบริเวณรอบ
สระน้ําหนองไม้ตายสวนที่ 1

0.00 0.00 0.00 225,400.00 -100 % 0

โครงการปรับปรุงราวสแตนเลสกันตกบริเวณ
สระน้ําหนองไม้ตาย สวนที่ 1 

48,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ปรับปรุงภูมิทัศนรอบสระน้ําหนองไม้ตาย 
สวนที่ 1

0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการขยายไหลทางหนองไม้ตายสวนที่ 2 0.00 0.00 40,000.00 0.00 0 % 0

โครงการติดตั้งมุ้งลวดภายในอาคารโรงเรียน
เทศบาลนาบอน

0.00 0.00 0.00 70,000.00 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง 0.00 0.00 0.00 7,000.00 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 534,000.00 0.00 297,000.00 1,831,400.00 0
รวมงบลงทุน 534,000.00 87,020.00 702,100.00 1,881,400.00 90,800
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ 0.00 0.00 0.00 100,000.00 -50 % 50,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 100,000.00 50,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 100,000.00 50,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,873,544.32 1,442,251.00 2,342,008.20 4,905,710.00 2,973,000
งานไฟฟ้าถนน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าบริเวณถนน
สาธารณะในเขตเทศบาลตําบลนาบอน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 260,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 260,000
รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 0.00 260,000

รวมงานไฟฟ้าถนน 0.00 0.00 0.00 0.00 260,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการฝังกลบขยะมูลฝอยอยางถูกหลัก
สุขาภิบาล

147,000.00 0.00 0.00 150,000.00 -100 % 0

โครงการรณรงคการคัดแยกขยะและลด
ปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชน

0.00 34,995.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 147,000.00 34,995.00 0.00 170,000.00 20,000
รวมงบดําเนินงาน 147,000.00 34,995.00 0.00 170,000.00 20,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑการเกษตร

เครื่องเติมอากาศแบบกังหันตีน้ํา 0.00 0.00 0.00 200,000.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0
รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 147,000.00 34,995.00 0.00 370,000.00 20,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 2,020,544.32 1,477,246.00 2,342,008.20 5,275,710.00 3,253,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดทํา ทบทวน ปรับปรุง และ
พัฒนาคุณภาพแผนชุมชน

0.00 6,750.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดทําประชาคมทุกระดับ 1,667.00 7,817.80 0.00 15,000.00 0 % 15,000

โครงการปรองดองสมานฉันท 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

โครงการสงเสริมและฝึกอาชีพให้แก
ประชาชน

0.00 0.00 0.00 70,000.00 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 1,667.00 14,567.80 0.00 135,000.00 15,000
รวมงบดําเนินงาน 1,667.00 14,567.80 0.00 135,000.00 15,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,667.00 14,567.80 0.00 135,000.00 15,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการเทศบาลสร้างสุขภาพ 12,000.00 18,000.00 18,000.00 20,000.00 -100 % 0

โครงการปลูกสร้างจิตสํานึกรักษสิ่งแวดล้อม 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 27,730.00 28,858.00 28,725.00 50,000.00 0 % 50,000

โครงการสงเสริมการดําเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและ
ครอบครัว

0.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000

โครงการสงเสริมและฝึกอาชีพให้แก
ประชาชน

55,241.00 39,030.00 15,153.00 0.00 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 94,971.00 85,888.00 61,878.00 150,000.00 150,000
รวมงบดําเนินงาน 94,971.00 85,888.00 61,878.00 150,000.00 150,000

วันที่พิมพ : 12/5/2564  13:56 หน้า : 44/51



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 0.00 40,000.00 0.00 0.00 0 % 0

เงินอุดหนุนทั่วไป ด้านสาธารณสุขสําหรับ
การดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข

0.00 0.00 0.00 40,000.00 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0.00 40,000.00 0.00 40,000.00 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 40,000.00 0.00 40,000.00 0

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 94,971.00 125,888.00 61,878.00 190,000.00 150,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 96,638.00 140,455.80 61,878.00 325,000.00 165,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดแขงกีฬาเทศบาลและจัดสงนัก
กีฬาเข้ารวมการแขงขันในโอกาสตางๆ

0.00 21,780.00 37,640.00 50,000.00 0 % 50,000

โครงการจัดสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันใน
โอกาสตางๆ

8,600.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 8,600.00 21,780.00 37,640.00 50,000.00 50,000
รวมงบดําเนินงาน 8,600.00 21,780.00 37,640.00 50,000.00 50,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 8,600.00 21,780.00 37,640.00 50,000.00 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา
และประเพณีท้องถิ่น

16,520.00 4,932.00 20,872.00 150,000.00 -80 % 30,000

โครงการทําบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม 4,300.00 4,300.00 4,800.00 5,000.00 100 % 10,000

โครงการประเพณีรดน้ําขอพรผู้สูงอายุ 0.00 0.00 0.00 41,000.00 21.95 % 50,000

โครงการประเพณีลอยกระทง 0.00 0.00 102,771.00 150,000.00 -33.33 % 100,000

โครงการประเพณีสงกรานต (รดน้ําขอพรผู้
สูงอายุ)

18,239.00 18,689.00 29,575.00 0.00 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริหาร
สถานศึกษา กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ

30,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริหาร
สถานศึกษา กิจกรรมวันแมแหงชาติ

10,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริหาร
สถานศึกษา กิจกรรมสัปดาหวันเด็ก

0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 -40 % 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริหาร
สถานศึกษา กิจกรรมสายสัมพันธจากแมสูลูก

0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 79,059.00 27,921.00 208,018.00 416,000.00 240,000
รวมงบดําเนินงาน 79,059.00 27,921.00 208,018.00 416,000.00 240,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 122,750.00 165,250.00 0.00 0.00 0 % 0

เงินอุดหนุนสวนราชการ 0.00 0.00 140,000.00 140,000.00 0 % 140,000

รวมเงินอุดหนุน 122,750.00 165,250.00 140,000.00 140,000.00 140,000
รวมงบเงินอุดหนุน 122,750.00 165,250.00 140,000.00 140,000.00 140,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 201,809.00 193,171.00 348,018.00 556,000.00 380,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 210,409.00 214,951.00 385,658.00 606,000.00 430,000

วันที่พิมพ : 12/5/2564  13:56 หน้า : 48/51



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

อาคารตาง ๆ

คาเขียนแบบโครงการตางๆ ของเทศบาล
ตําบลนาบอน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 150,000

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

คาชดเชยคางานกอสร้างตามสัญญาแบบปรับ
ราคาได้  (คา K)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

โครงการกอสร้างเทพื้นคอนกรีตบริเวณโรง
จอดรถยนตหน้าสํานักงานเทศบาลตําบลนา
บอน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 80,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 500,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 740,000
รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 0.00 740,000

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 0.00 0.00 0.00 0.00 740,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0.00 0.00 0.00 0.00 740,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

คาชําระหนี้เงินต้น 1,630,110.66 1,649,976.15 1,415,637.61 1,182,000.00 0 % 1,182,000

คาชําระดอกเบี้ย 169,163.01 121,014.70 72,309.20 44,100.00 0 % 44,100

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 184,393.00 181,338.00 172,495.00 213,200.00 54.89 % 330,216

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0.00 0.00 7,660.00 0.00 100 % 6,920

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2,844,300.00 3,039,300.00 3,090,600.00 3,805,000.00 -8.02 % 3,500,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 563,200.00 661,600.00 634,400.00 692,000.00 4.05 % 720,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 0 % 18,000

สํารองจาย 958.00 16,629.00 16,580.00 36,900.00 35.5 % 50,000

รายจายตามข้อผูกพัน 90,582.68 92,689.60 0.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายเกี่ยวกับการจราจร 0.00 0.00 23,400.00 50,000.00 0 % 50,000

คาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย 0.00 0.00 31,630.39 35,500.00 -4.23 % 34,000

เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่

0.00 0.00 50,000.00 70,000.00 0 % 70,000

เงินชวยพิเศษ 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

366,000.00 390,000.00 390,000.00 361,000.00 8.53 % 391,800
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

เงินชวยคาครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) 20,041.00 20,676.00 20,676.00 20,676.00 20.91 % 25,000

รวมงบกลาง 5,886,748.35 6,191,223.45 5,943,388.20 6,558,376.00 6,452,036
รวมงบกลาง 5,886,748.35 6,191,223.45 5,943,388.20 6,558,376.00 6,452,036
รวมงบกลาง 5,886,748.35 6,191,223.45 5,943,388.20 6,558,376.00 6,452,036

รวมแผนงานงบกลาง 5,886,748.35 6,191,223.45 5,943,388.20 6,558,376.00 6,452,036
รวมทุกแผนงาน 25,648,251.82 26,408,561.20 27,323,688.57 38,293,000.00 35,784,606
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลนาบอน

อําเภอ นาบอน   จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 35,784,606 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 9,515,940 บาท

งบบุคลากร รวม 6,860,140 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 695,520 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเดือนนายกเทศมนตรีจํานวน 1
 อัตราๆ  ละ  27,600  บาท/เดือน  และรองนายก
เทศมนตรี  จํานวน  2  อัตราๆ ละ 15,180  บาท/เดือน  
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยเงินเดือนเงินคา
ตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนายก
เทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  สมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารง
ตําแหนงประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารง
ตําแหนงรองประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภา
เทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตรี  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
และการจายเงินคาเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554
 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
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เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกเทศมนตรี
จํานวน  1  อัตราๆ  ละ 4,000  บาท/เดือน และรองนายก
เทศมนตรีจํานวน  2  อัตราๆ  ละ  3,000  บาท/เดือน  
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยเงินเดือนเงินคา
ตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนายก
เทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  สมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารง
ตําแหนงประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารง
ตําแหนงรองประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภา
เทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตรี  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
และการจายเงินคาเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554
 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรีจํานวน  1
 อัตราๆ ละ 4,000  บาท/เดือน  และรองนายกเทศมนตรี
จํานวน  2  อัตราๆ  ละ  3,000  บาท/เดือน  
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยเงินเดือนเงินคา
ตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนายก
เทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  สมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารง
ตําแหนงประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารง
ตําแหนงรองประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภา
เทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตรี  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
และการจายเงินคาเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554
 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 

วันที่พิมพ์ : 11/5/2564  16:23:22 หน้า : 2/98



เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 198,720 บาท

-เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนเลขานุการนายก
เทศมนตรี  จํานวน 1 อัตราๆ ละ 9,660  บาท/เดือน และเงินคา
ตอบแทนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จํานวน 1 อัตราๆ ละ 6,900
 บาท/เดือน 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยเงินเดือนเงินคา
ตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนายก
เทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  สมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารง
ตําแหนงประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารง
ตําแหนงรองประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภา
เทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตรี  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
และการจายเงินคาเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554
 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 1,490,400 บาท

-เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนประธานสภาเทศบาล  จํานวน  1
 อัตราๆ ละ  15,180  บาท/เดือน  รวม 12 เดือน  เปน
เงิน  182,160  บาท  เงินคาตอบแทนรองประธานสภา
เทศบาล  จํานวน  1  อัตราๆ ละ 12,420  บาท/เดือน  รวม 12
 เดือน  เปนเงิน 149,040 บาท  เงินคาตอบแทนสมาชิกสภา
เทศบาลจํานวน 10 อัตราๆ ละ 9,660 บาท/เดือน รวม 12
 เดือน เปนเงิน 1,159,200 บาท
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยเงินเดือนเงินคา
ตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนายก
เทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  สมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารง
ตําแหนงประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารง
ตําแหนงรองประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภา
เทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตรี  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
และการจายเงินคาเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554
 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,235,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,100,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้กับ
พนักงานเทศบาล รวม 9 อัตรา จํานวน 12 เดือน โดยจายให้
กับ ปลัดเทศบาล  รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสํานักปลัด
เทศบาล  หัวหน้าฝายอํานวยการ  นักพัฒนาชุมชน  นักทรัพยากร
บุคคล  เจ้าพนักงานทะเบียน  เจ้าพนักงานธุรการ และนัก
วิเคราะห์นโยบายและแผน   
-เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครศรีธรรมราช  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาล  (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2559 ลงวัน
ที่ 29  กุมภาพันธ์ 2559

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือนปลัดเทศบาล ในอัตราเดือน
ละ 7,000 บาท  จํานวน 12 เดือน  
-เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครศรีธรรมราช  เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์การให้พนักงาน
เทศบาลได้รับเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงิน
เดือน ประกาศ  ณ วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2547   

เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงให้กับปลัดเทศบาล  อัตราเดือน
ละ 7,000 บาท รวม 12 เดือน รองปลัดเทศบาล และหัวหน้า
สํานักปลัดเทศบาล อัตราเดือนละ 3,500 บาท รวม 12
 เดือน และหัวหน้าฝายอํานวยการ  อัตราเดือนละ 1,500
 บาท รวม 12 เดือน  
-เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหาร
งานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2559  
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 865,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพนักงานจ้าง พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
คาตอบแทนประจําปีให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ ที่ปฏิบัติงาน
ในสํานักปลัดเทศบาล ได้แก ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าหน้าที่ธุรการ  ผู้
ชวยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  ผู้ชวยเจ้าหน้าที่ทะเบียน  พนักงานขับ
รถยนต์ ( 2 อัตรา)  รวม  5 อัตรา จํานวน 12 เดือน   
-ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรี
ธรรมราช  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงาน
จ้าง (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ.2558 ลงวันที่ 13  ตุลาคม  2558  

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 18,500 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ให้กับพนักงานจ้างตาม
ภารกิจที่ปฏิบัติงานในสํานักปลัดเทศบาล ได้แก ตําแหนง ผู้ชวย
เจ้าหน้าที่ธุรการ  ผู้ชวยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  ผู้ชวยเจ้าหน้าที่
ทะเบียน  พนักงานขับรถยนต์ ( 2 อัตรา)  รวม  5
 อัตรา จํานวน 12 เดือน   
-ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรี
ธรรมราช  เรื่อง  หลักเกณฑ์การให้พนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้าง  พนักงานจ้างของเทศบาล  ได้รับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2558  ลงวันที่ 10
 สิงหาคม  2558

งบดําเนินงาน รวม 2,540,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 165,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

1.เพื่อจายเปนเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง  ประจําและ
พนักงานจ้างเทศบาล  จํานวน  20,000  บาท  
-เปนไปตาม  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนด
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงิน
รางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เปนรายจายอื่นของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
 2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859
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 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนท้องถิ่นให้เปนรายจายอื่นขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2557
 3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว
 3072  ลงวันที่  29  กันยายน  2557  เรื่อง  แนวทางการเบิก
จายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงิน
รางวัลประจําปีแกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
 4) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558
        เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต. เรื่อง กําหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนด
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงิน
รางวัลประจําปีสําหรับพนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้างขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2558
2.เพื่อจายเปนคาตอบแทนให้แกบุคคลหรือคณะบุคคลที่ได้รับแตง
ตั้งเปนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาล      
จํานวน  20,000  บาท
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง  ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว
 156  ลงวันที่ 19 กันยายน 2560
3.เพื่อจายเปนคาใช้จายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง  
จํานวน  10,000  บาท          
-เปนไปตาม  1)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้
จายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2555
2) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายการคัดเลือก
พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ
.ศ. 2558

คาเบี้ยประชุม จํานวน 5,000 บาท
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-เพื่อจายเปนคาเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล  
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยเงินเดือนเงินคา
ตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนายก
เทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  สมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารง
ตําแหนงประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารง
ตําแหนงรองประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภา
เทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตรี  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
และการจายเงินคาเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล   พ.ศ. 2554
   แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างที่มีคําสั่งให้มา
ปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการปกติและในวันหยุดราชการตาง ๆ
 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
และลูกจ้างประจําซึ่งมีสิทธิเบิกเงินคาชวยเหลือการศึกษาบุตรได้  
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และ
ฉบับที่ 3 พ.ศ.2549 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3
/ว1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร 
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ค่าใช้สอย รวม 1,260,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ  คาซักฟอก  คากําจัดสิ่งปฏิกูล  คาระวางบรรทุก คาเชา
ทรัพย์สิน (ยกเว้น  คาเชาบ้าน)  คาโฆษณาและเผยแพร (รายจาย
เกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุ  กระจาย
เสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ตางๆ) คาธรรมเนียม
ตางๆ  คาเบี้ยประกัน  คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา  คาจ้างเหมาบริการ  คาจ้างแรงงาน  คาติดตั้ง
ไฟฟ้า ฯลฯ 
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
  ลงวันที่ 10  กรกฎาคม  2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการ
จ้างเอกชนและเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น  
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

1.คารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล จํานวน   10,000   บาท
-เพื่อจายเปนคาอาหาร เครื่องดื่ม  คาของขวัญ คาพิมพ์
เอกสาร  คาใช้จายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งคาบริการ
ด้วย และคาใช้จายอื่น ซึ่งจําเปนต้องจายที่เกี่ยวกับการ
รับรอง เพื่อเปนคารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่
มานิเทศงาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชม  หรือทัศนศึกษาดูงาน และ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
2.คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการ จํานวน  10,000   บาท
-เพื่อจายเปนคาอาหาร  เครื่องดื่มตาง ๆ  เครื่องใช้ในการเลี้ยง
รับรองและคาบริการอื่น ๆ ซึ่งจําเปนต้องจายที่เกี่ยวกับการเลี้ยง
รับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการหรือที่ได้รับ
แตงตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือตามหนังสือสั่งการ
ของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหวางองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองสวนท้องถิ่นหรือองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน รวมถึงผู้เข้ารวมประชุม
อื่น ๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งเข้ารวมประชุม   
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.4
/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณ
และการเบิกจายเงินคารับรองหรือการเลี้ยงรับรองขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
(สําหรับทุกหนวยงานของเทศบาลสามารถเบิกจายได้) 

วันที่พิมพ์ : 11/5/2564  16:23:22 หน้า : 9/98



รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร  เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง   คา
พาหนะ  คาเชาที่พัก  คาบริการจอดรถ  ณ  ทาอากาศยาน  คา
ผานทางดวนพิเศษ  คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  คาลง
ทะเบียนตางๆ  ที่จําเปนในการเดินทางไปราชการ  ของคณะผู้
บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง  และ
พนักงานจ้างเทศบาล  ที่เดินทางไปประชุม  อบรม  สัมมนา  ดู
งาน  หรือไปติดตอราชการ  
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่4) พ.ศ. 2561 
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โครงการจัดกิจกรรมในวันสําคัญของชาติ งานรัฐพิธี หรือ
ตามนโยบายของรัฐ จังหวัดและอําเภอ

จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมในวัน
สําคัญของชาติและงานรัฐพิธีที่รองรับนโยบายของรัฐบาล จังหวัด
และอําเภอ  ประกอบด้วย วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาล
ที่ 10 (28กรกฎาคม)  วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9 (13
 ตุลาคม)  วันพอแหงชาติ (5 ธันวาคม) ฯลฯ และรวมถึงกิจกรรม
และโครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมา
จากพระราชดําริ  กิจกรรมการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติและ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจายเปนคาใช้จายในการจัดกิจกรรม คาใช้
จายในพิธีทางศาสนา คาธงตราสัญลักษณ์ ธงชาติ ผ้าแพร ผ้า
ริ้ว พระบรมฉายาลักษณ์ พระบรมสาทิสลักษณ์ เครื่องราช
สักการะ พานพุม ตราสัญลักษณ์ พวงมาลา คาอาหาร คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาใช้จายในการตกแตงจัดสถานที่ คา
ดอกไม้ คาสาธารณูปโภคตางๆ คามหรสพและหรือการแสดง คา
ใช้จายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งานและคาใช้จายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  หน้า 79
  ลําดับที่ 1 
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โครงการจัดงานรัฐพิธีวันปิยมหาราช จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดงานวันปิยมหา
ราช เชน คาใช้จายในการจัดกิจกรรม คาใช้จายในพิธีทาง
ศาสนา คาธงตราสัญลักษณ์ ธงชาติ ผ้าแพร ผ้าริ้ว พระบรมฉายา
ลักษณ์  พระบรมสาทิสลักษณ์ เครื่องราชสักการะ พานพุม ตรา
สัญลักษณ์ พวงมาลา คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาใช้
จายในการตกแตงจัดสถานที่ คาดอกไม้ คาสาธารณูปโภค
ตางๆ คามหรสพและหรือการแสดง คาใช้จายในการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์งานและคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ลําดับที่ 7
 หน้า 81

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชินีพันปี
หลวง และวันแมแหงชาติ (12 สิงหาคม)

จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดงานเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชินีพันปีหลวง และวันแมแหง
ชาติ (12 สิงหาคม)  เชน คาใช้จายในการจัดกิจกรรม คาใช้จาย
ในพิธีทางศาสนา คาธงตราสัญลักษณ์ ธงชาติ ผ้าแพร ผ้าริ้ว พระ
บรมฉายาลักษณ์ พระบรมสาทิสลักษณ์ เครื่องราชสักการะ พาน
พุม ตราสัญลักษณ์ พวงมาลา คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาใช้จายในการตกแตงจัดสถานที่ คาดอกไม้ คา
สาธารณูปโภคตางๆ          คามหรสพและหรือการแสดง คาใช้
จายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งานและคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้อง ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ลําดับที่ 4
 หน้า 80
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โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดงานวันท้องถิ่น
ไทย เชน คาใช้จายในการจัดพิธีสักการะ พิธีเจริญพระพุทธ
มนต์ พิธีทาบุญตักบาตร จัดนิทรรศการ และกิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชน์ โดยจายเปน คาพวงมาลา หรือพานพุมประดับ
ดอกไม้ คาจ้างเหมาบริการ คาอาหารและเครื่องดื่ม คาวัสดุและ
อุปกรณ์ตางๆ และคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้อง
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ลําดับที่ 8
 หน้า 81

โครงการจัดงานวันเทศบาล จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดงานวัน
เทศบาล เชน คาใช้จายในการจัดกิจกรรม พิธีเจริญพระพุทธ
มนต์ พิธีทาบุญตักบาตร จัดนิทรรศการ และกิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชน์ โดยจายเปน คาพวงมาลา หรือพานพุมประดับ
ดอกไม้ คาจ้างเหมาบริการ คาอาหารและเครื่องดื่ม คาวัสดุและ
อุปกรณ์ตางๆ และคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้องฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ลําดับที่ 9
 หน้า 82
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โครงการเลือกตั้งขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 500,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการเลือกตั้งขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่นตามที่กฎหมายกําหนด รวมทั้งคาใช้จายใน
การประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ หรือการให้ข้อมูลขาวสารแก
ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่ และการมีสวนรวมทางการ
เมืองในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และหรือสมาชิก
วุฒิสภาตามความเหมาะสม และคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675
  ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 ลําดับที่ 1 หน้า 15

โครงการวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบามสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ
และวันพอแหงชาติ (5 ธันวาคม)

จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดงานวันคล้ายวัน
สวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติและวันพอแหง
ชาติ (5 ธันวาคม)  เชน คาใช้จายในการจัดกิจกรรม คาใช้จายใน
พิธีทางศาสนา คาธงตราสัญลักษณ์ ธงชาติ ผ้าแพร ผ้าริ้ว พระบรม
ฉายาลักษณ์ พระบรมสาทิสลักษณ์ เครื่องราชสักการะ พาน
พุม ตราสัญลักษณ์ พวงมาลา คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาใช้จายในการตกแตงจัดสถานที่ คาดอกไม้ คา
สาธารณูปโภคตางๆ คามหรสพและหรือการแสดง คาใช้จายใน
การโฆษณาประชาสัมพันธ์งานและคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้อง ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ลําดับที่ 6
 หน้า 81
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โครงการวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ
เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร (13 ตุลาคม)

จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดงานวันคล้ายวัน
สวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร (13 ตุลาคม)  เชน คาใช้จาย
ในการจัดกิจกรรม คาใช้จายในพิธีทางศาสนา คาธงตรา
สัญลักษณ์ ธงชาติ ผ้าแพร ผ้าริ้ว พระบรมฉายาลักษณ์ พระบรม
สาทิสลักษณ์ เครื่องราชสักการะ พานพุม ตราสัญลักษณ์ พวง
มาลา คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาใช้จายในการ
ตกแตงจัดสถานที่          คาดอกไม้ คาสาธารณูปโภคตางๆ คา
มหรสพและหรือการแสดง คาใช้จายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์
งานและคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ลําดับที่ 5
 หน้า 80

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินี (3 มิถุนายน)

จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดงานเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี (3
 มิถุนายน)  เชน คาใช้จายในการจัดกิจกรรม คาใช้จายในพิธีทาง
ศาสนา คาธงตราสัญลักษณ์ ธงชาติ ผ้าแพร ผ้าริ้ว พระบรมฉายา
ลักษณ์ พระบรมสาทิสลักษณ์ เครื่องราชสักการะ พานพุม ตรา
สัญลักษณ์ พวงมาลา คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาใช้
จายในการตกแตงจัดสถานที่ คาดอกไม้ คาสาธารณูปโภค
ตางๆ คามหรสพและหรือการแสดง คาใช้จายในการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์งานและคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ลําดับที่ 3
 หน้า 80
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โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรี
สินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยูหัว (28 กรกฎาคม)

จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดงานเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร  มหาวชิราลง
กรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยูหัว (28 กรกฎาคม) เชน คาใช้จายใน
การจัดกิจกรรม คาใช้จายในพิธีทางศาสนา คาธงตรา
สัญลักษณ์ ธงชาติ ผ้าแพร ผ้าริ้ว พระบรมฉายาลักษณ์ พระบรม
สาทิสลักษณ์ เครื่องราชสักการะ พานพุม ตราสัญลักษณ์ พวง
มาลา คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาใช้จายในการ
ตกแตงจัดสถานที่ คาดอกไม้ คาสาธารณูปโภคตางๆ คามหรสพ
และหรือการแสดง คาใช้จายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน
และคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ลําดับที่ 2
 หน้า 79
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โครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการเสริมสร้างความรู้
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ให้แกคณะผู้
บริหาร  พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง เปน
คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม  คาใช้
จายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียนและ
อุปกรณ์  คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ คาประกาศนีย
บัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ คากระเป๋า
หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม คาของ
สมนาคุณในการดูงาน  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณ
วิทยากร  คาอาหาร  คาที่พัก คายานพาหนะ  คาใช้จายอื่นที่จํา
เปนในการฝึกอบรม ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ลําดับที่ 4
 หน้า 119
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โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมแกบุคลากรของเทศบาล
ตําบลนาบอน

จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม
และจริยธรรมแกบุคลากรของเทศบาลตําบลนาบอน เชน คาใช้
จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาใช้จายใน
พิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์  คา
วัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  คาประกาศนียบัตร  คาถาย
เอกสาร  คาพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์   คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้
บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คาของสมนาคุณใน
การดูงาน  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คา
อาหาร  คาที่พัก คายานพาหนะ  คาใช้จายอื่นที่จําเปนในการฝึก
อบรม ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ลําดับที่ 3
 หน้า 119

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ์
ตางๆ เชน เครื่องคอมพิวเตอร์ รถยนต์ ฯลฯ และเปนคาบํารุง
รักษาหรือซอมแซมสิ่งกอสร้างตางๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ กรณีเปนการจ้างเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน  ให้จาย
จากคาใช้สอย  สวนกรณีที่องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเปนผู้
ดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดัง
นี้                           
(1)  คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จายจากคาใช้สอย
(2)  คาสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จายจากคา
วัสดุ
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ค่าวัสดุ รวม 435,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานัก
งาน เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา หนังสือ กรรไกร ไม้
บรรทัด เครื่องคิดเลข ตรายาง เครื่องตัดกระดาษ ฯลฯ  ซึ่งเปน
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมด
ไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  
-เปนไปตาม  1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 044 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน ไมโครโฟน หลอด
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า สวิตต์ไฟฟ้า ฯลฯ ซึ่งเปนรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น  
-เปนไปตาม  1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 044 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบ้านงานครัว เชน น้ํายาทําความ
สะอาด ผงซักฟอก ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้ว
น้ํา จานรอง ไม้กวาด แปรง ตะกร้า ผงซักฟอก สบู  น้ํายาดับ
กลิ่น  ฯลฯ  ซึ่งเปนรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น  
-เปนไปตาม  1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 044 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 70,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน  แบตเตอรี่ ยาง
ใน ยางนอก หัวเทียน และวัสดุยานพาหนะ และขนสงอื่นๆ  ฯลฯ
  ซึ่งเปนรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคง
ทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน  สิ้น
เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  
-เปนไปตาม  1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 044 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นตางๆ เชน น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ ซึ่งเปนรายจายเพื่อให้ได้
มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมี
อายุการใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้น  
-เปนไปตาม  1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 044 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  เชน กระดาษเขียน
โปสเตอร์ พูกันและสี  ฟิล์ม ล้างอัดขยายรูป ผ้าเขียนป้าย ลูกกลิ้ง
ทาสี แผนพับ แผนป้าย โฟม ฯลฯ  ซึ่งเปนรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น  
-เปนไปตาม  1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 044 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร์ตางๆ เชน ผงหมึก
คอมพิวเตอร์ แผนหรือจานบันทึกข้อมูล ผ้าหมึกพิมพ์
คอมพิวเตอร์  หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์  กระดาษ ฯลฯ ซึ่งเปนราย
จายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมด
ไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  
-เปนไปตาม  1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 044 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561

วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ ที่ไมเข้าลักษณะประเภทใด
ประเภทหนึ่ง และมีความจําเปนต้องใช้ในการปฏิบัติงาน  ซึ่งเปน
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมด
ไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  
-เปนไปตาม  1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 044 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561

ค่าสาธารณูปโภค รวม 680,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 500,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ  หรือ  อาคาร
สถานที่ที่อยูในความดูแลรับผิดชอบของเทศบาล 

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 80,000 บาท

-สําหรับจายเปนคาน้ําประปาในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ
ตางๆ ซึ่งอยูในความรับผิดชอบของสํานักปลัดเทศบาล   
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คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาโทรศัพท์พื้นฐาน  คาโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ  และ
ให้หมายความรวมถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกลาวและคา
ใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ  เชน  คาเชาเครื่อง  คาเชา
หมายเลขโทรศัพท์  คาบํารุงรักษาสาย ฯลฯ  

คาบริการไปรษณีย์ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาบริการไปรษณีย์  คาธนาณัติ  คาดวงตรา
ไปรษณียากร  คาเชาตู้ไปรษณีย์  คาธรรมเนียมการโอนเงินใน
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  เชน  คา
โทรภาพ (โทรสาร)  คาเทเลกซ์  คาวิทยุติดตามตัว  คาวิทยุสื่อ
สาร  คาสื่อสารผานดาวเทียม  คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบอิน
เทอร์เน็ตรวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและคาสื่อสารอื่นๆ  เชน  คาเค
เบิ้ลทีวี  คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม  เปนต้น  และให้หมาย
ความรวมถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกลาวและคาใช้จายที่
เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ

งบลงทุน รวม 65,800 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 65,800 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
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เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน จํานวน 28,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ชนิดติด
ผนัง จํานวน 1 เครื่อง (ราคารวมคาติดตั้ง) สําหรับติดตั้งห้องสํานัก
ปลัดเทศบาล
 คุณลักษณะพื้นฐาน
 - ขนาดที่กําหนดเปนขนาดไมต่ํากวา 24000 บีทียู
 - ราคาที่กําหนดเปนราคาที่รวมคาติดตั้ง
 - เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็นขนาดไม
เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
 - ต้องเปนเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวย
สงความเย็นและหนวยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
 - มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์
 - การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ 3) นอก
เหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเปนการประหยัด
พลังงาน ควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีคาประสิทธิภาพ
พลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกวา
 - การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ประกอบด้วย
อุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัว ทอทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4
 เมตร สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร
        - คาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงคาติดตั้ง
แยกจากราคาเครื่องปรับอากาศ)
(1) ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน
ขนาดไมต่ํากวา 13,000 บีทียู 4,000 บาท
ขนาดไมต่ํากวา 40,000 บีทียู 5,500 บาท
(2) ชนิดตู้ตั้งพื้น
ขนาดไมต่ํากวา 33,000 บีทียู 5,000 บาท
ขนาดไมต่ํากวา 42,000 บีทียู 6,000 บาท
(3) ชนิดติดผนัง
ขนาด 12000-24,000 บีทียู 3,000 บาท
-ตั้งจายตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบ
ประมาณ เดือนธันวาคม พ.ศ.2562
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
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ตู้เหล็กเก็บเอกสาร จํานวน 10,800 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารเหล็ก ชนิดบานเลื่อน
กระจก ทรงสูง  ขนาด W91.5 X D45.7 X H183 ซม.  
จํานวน 2 ตู้  ราคาตู้ละ  5,400 บาท (ตั้งจายตามราคาท้อง
ตลาด เนื่องจากไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานัก
งาน        จํานวน 1 เครื่อง  ดังนี้
    คุณลักษณะพื้นฐาน
    - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อย
กวา 3.1 GHz หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
    - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
น้อยกวา 4 MB
    - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาด
ไมน้อยกวา 4 GB
    - มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
น้อยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
    - มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
    - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง
    - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไม
น้อยกวา 3 ชอง
    - มีแป้นพิมพ์และเมาส์
    - มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
-ตั้งจายตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ประจําปี พ.ศ.2563 ของกระทรวงดิจิตัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
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เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED 
สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที) จํานวน 1 เครื่อง
    คุณลักษณะพื้นฐาน
    - มีความละเอียดในการพิมพ์ไมน้อยกวา 600x600 dpi
    - มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อย
กวา 18 หน้า/นาที (ppm)
    - มีความเร็วในการพิมพ์สีสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 18
 หน้า/นาที (ppm)
    - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
    - มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมน้อยกวา 128 MB
    - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดี
กวา จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
    - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง หรือ สามารถใช้งานผานเครือขายไร้สาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
    - มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 150 แผน
    - สามารถใช้ได้กับ A4, Legal และ custom
-ตั้งจายตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ประจําปี พ.ศ.2563 ของกระทรวงดิจิตัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
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งบรายจ่ายอื่น รวม 50,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 50,000 บาท
รายจายอื่น

รายจายอื่น จํานวน 50,000 บาท

คาจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบ
ตาง ๆ ซึ่งมิใชเพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง พัฒนาระบบตาง ๆ 
-เพื่อจายเปนคาจ้างสํารวจความพึงพอใจการให้บริการสาธารณะ
ของเทศบาล 
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจาย
เงินคาจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ลําดับที่ 12
 หน้า 117

งานบริหารงานคลัง รวม 2,817,000 บาท
งบบุคลากร รวม 2,200,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,200,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,650,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจําปีและเงินปรับปรุง
เงินเดือนพนักงานเทศบาลประจําปี 5 อัตรา จํานวน 12
 เดือน โดยจายให้กับพนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงานในสังกัดกอง
คลัง ดังนี้
 1. ผู้อํานวยการกองคลัง จํานวน 1 ตําแหนง
 2. หัวหน้าฝายบริหารงานคลัง จํานวน 1 ตําแหนง
 3. นักวิชาการเงินและบัญชี จํานวน 1 ตําแหนง
 4. นักวิชาการจัดเก็บรายได้ จํานวน 1 ตําแหนง
 5. เจ้าพนักงานพัสดุ จํานวน 1 ตําแหนง 
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ เชน เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงิน
ที่ปรับเพิ่มสําหรับคุณวุฒิที่ก.พ.หรือ ก.ท. รับรองวาคุณสมบัตินั้น
เปนคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงที่ได้รับการแตงตั้ง ให้กับพนักงาน
เทศบาลที่ปฏิบัติงานในกองคลัง (ตั้งจายจากเงินรายได้)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง ดังนี้
    1.ผู้อํานวยการกองคลัง ในอัตราเดือนละ 3,500
 บาท จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 42,000 บาท
    2.หัวหน้าฝายบริหารงานคลัง ในอัตราเดือนละ 1,500
 บาท จํานวน 12 เดือนเปนเงิน 18,000 บาท
-ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรี
ธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารบุคคล
ของเทศบาล(แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที่ 25
 เมษายน พ.ศ. 2559 (ตั้งจายจากเงินรายได้)

คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 280,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจ้างและเงินปรับปรุงคาจ้างประจํา ตําแหนง เจ้า
พนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน โดยจายให้
กับลูกจ้างประจําที่ปฏิบัติงานในสังกัดกองคลัง (ตั้งจายจากเงินราย
ได้)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 190,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงคาตอบ
แทนพนักงานจ้าง ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าหน้าที่จัดเก็บราย
ได้ 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน โดยจายให้พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงาน
ในสังกัดกองคลัง (ตั้งจายจากเงินรายได้)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงาน
จ้าง 1 อัตราๆ ละ  จํานวน 12 เดือน โดยจายให้พนักงานจ้างที่
ปฏิบัติงานในสังกัดกองคลัง (ตั้งจายจากเงินรายได้)

วันที่พิมพ์ : 11/5/2564  16:23:23 หน้า : 30/98



งบดําเนินงาน รวม 568,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 118,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ สําหรับ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างที่มีการดําเนิน
งานบรรลุตามเกณฑ์ตัวชี้วัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบัติราชการประจําปี และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่
กําหนด (ตั้งจายจากเงินรายได้)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างผู้ที่มีสิทธิและได้รับคํา
สั่งให้ปฏิบัติราชการในกรณีจําเปนเรงดวนหรือวันหยุดราชการ
เปนครั้งคราว (ตั้งจายจากเงินรายได้)

คาเชาบ้าน จํานวน 48,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาเชาบ้านให้กับพนักงานเทศบาลที่ได้รับคําสั่ง
ปฏิบัติราชการและมีสิทธิตามระเบียบฯ (ตั้งจายจากเงินรายได้)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา ผู้ที่มีสิทธิได้รับตาม ระเบียบ(ตั้งจายจาก
เงินรายได้)

ค่าใช้สอย รวม 395,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 130,000 บาท

-เพื่อจายเปนรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ เชน คาถาย
เอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คาซักฟอก คาเชา
ทรัพย์สิน คาโฆษณาและเผยแพร คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ย
ประกัน คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจ้าง
เหมาบริการ คาติดตั้งโทรศัพท์ คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ
ตางๆ ฯลฯ และคาใช้จายอื่นที่มีลักษณะเปนรายจายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ (ตั้งจายจากเงินรายได้)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 70,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา คาใช้จายใน
การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร ให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงาน
จ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผาน
ทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียน
ตางๆ และคาใช้จายอื่นที่จําเปน (ตั้งจายจากเงินรายได้)

คาใช้จายในการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใช้จายในการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บ
ภาษี  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ลําดับ
ที่ 10 หน้า 116) (ตั้งจายจากเงินรายได้)

โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใช้จายในการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์ของเทศบาลตําบลนาบอน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. 2561-2565 ลําดับที่ 11 หน้า 116) (ตั้งจายจากเงินรายได้)

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานคลัง จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานด้านการบริหารงานคลังแกพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างของเทศบาลตําบลนา
บอน ในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน การ
คลัง การพัสดุ และการจัดเก็บรายได้ เชน คาใช้จายเกี่ยวกับการ
ใช้และตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดการฝึก
อบรม คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ คาประกาศนียบัตร คา
ถายเอกสาร คาพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้
บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม คาสมนาคุณในการดู
งาน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คา
อาหาร คาที่พัก คายานพาหนะ คาใช้จายอื่นที่จําเปนในการฝึกอบ
รมฯลฯ เปนไปตามกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ลําดับ
ที่ 5 หน้า 115) (ตั้งจายจากเงินอุดหนุน)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 25,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ เชน เครื่องคอมพิวเตอร์,เครื่องสํารองไฟ, เครื่อง
พิมพ์, โต๊ะทํางาน และทรัพย์สินอื่นๆของทางราชการ  (ตั้งจาย
จากเงินรายได้) 

ค่าวัสดุ รวม 55,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 25,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานตางๆ ที่ใช้การปฏิบัติงาน ราย
จายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมี
อายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น (ตั้งจายจากเงินรายได้)   

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่นตางๆ เชน
น้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันหลอลื่นและวัสดุเชื้อเพลิง สําหรับ
ยานพาหนะตางๆของกองคลัง (ตั้งจายจากเงินรายได้)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 25,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ตางๆ เชน ผ้าหมึก
คอมพิวเตอร์ ผงหมึกคอมพิวเตอร์ แผนหรือจานบันทึกข้อมูล และ
วัสดุคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ที่จําเปนของกองคลัง (ตั้งจายจากเงินราย
ได้)

งบลงทุน รวม 49,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 49,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 จํานวน 44,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)  จํานวน 2
 เครื่องๆละ 22,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
   - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 6 แกน
หลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อย
กวา 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ใน กรณีที่
ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย
   - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
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แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
น้อยกวา 9 MB
   - มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
      1) เปนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากวงจรหลักที่มีหนวย
ความจํา ขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ
      2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ
      3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการ
ใช้หนวยความจําในการแสดงภาพ ขนาดไมน้อยกวา 2 GB
   - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4  หรือดีกวา มีขนาด
ไมน้อยกวา 4 GB
   - มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA  หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB  หรือชนิด  Solid State Drive  ขนาดความจุไม
น้อยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
   - มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
   - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
  ชอง
   - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง
   - มีแป้นพิมพ์และเมาส์
   - มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
-จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12
 พฤษภาคม 2563 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม
และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 ลําดับที่ 3 หน้า 10) (ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุน)

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 5,000 บาท
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- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จํานวน 2 เครื่องๆละ 2,500 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
   - มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไมน้อยกวา 800 VA (480 Watts)
   - สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15 นาที
- จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12
 พฤษภาคม 2563 (ตั้งจายจากเงินอุดหนุน)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 2,116,900 บาท

งบบุคลากร รวม 1,442,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,442,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 297,900 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปีให้กับพนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงานในตําแหนงเจ้า
หน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 1 อัตรา จํานวน 12
 เดือน  
-เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหาร
งานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2559 ลงวันที่ 29
  กุมภาพันธ์ 2559

คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 267,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจ้างลูกจ้างประจํา  พร้อมทั้งเงินปรับปรุงคาจ้าง
ประจําปี  ให้กับลูกจ้างประจําที่ปฏิบัติงานในตําแหนงพนักงานขับ
รถยนต์ รวม 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน   
-ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรี
ธรรมราช  เรื่อง  กําหนดอัตราคาจ้างและการให้ลูกจ้างของ
เทศบาลได้รับคาจ้าง (ฉบับที่ 4)  ลงวันที่ 8 มกราคม 2559 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5 ) ลงวันที่ 9 พฤษภาคม  2561
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 831,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพนักงานจ้าง พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
คาตอบแทนประจําปีให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงาน
จ้างทั่วไป ที่ปฏิบัติงานในสํานักปลัดเทศบาล  (พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ตําแหนง พนักงานดับเพลิง 1 อัตรา และพนักงานขับรถ
ยนต์  2 อัตรา  และพนักงานจ้างทั่วไป ตําแหนง คนงาน(ทําหน้าที่
ดับเพลิง)  3 อัตรา รวม 6 อัตรา)  จํานวน 12 เดือน   
-ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรี
ธรรมราช  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงาน
จ้าง (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ.2558 ลงวันที่ 13  ตุลาคม  2558  

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 47,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ให้กับพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ที่ปฏิบัติงานในสํานักปลัด
เทศบาล  (พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง พนักงานดับเพลิง  1
 อัตรา และพนักงานขับรถยนต์  2 อัตรา และพนักงานจ้างทั่ว
ไป ตําแหนง คนงาน(ทําหน้าที่ดับเพลิง)  3 อัตรา รวม 6
 อัตรา)  จํานวน 12 เดือน   
-ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรี
ธรรมราช  เรื่อง  หลักเกณฑ์การให้พนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้าง  พนักงานจ้างของเทศบาล  ได้รับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2558  ลงวันที่ 10
 สิงหาคม  2558
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งบดําเนินงาน รวม 420,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 15,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) สําหรับพนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง  ประจําและพนักงาน
จ้างเทศบาล  จํานวน  10,000  บาท  
-เปนไปตาม  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนด
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงิน
รางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เปนรายจายอื่นของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
 2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859
 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนท้องถิ่นให้เปนรายจายอื่นขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2557
 3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว
 3072  ลงวันที่  29  กันยายน  2557  เรื่อง  แนวทางการเบิก
จายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงิน
รางวัลประจําปีแกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
 4) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ
.,ก.ท.,และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปน
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงาน
สวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2558
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างที่มีคําสั่งให้มา
ปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการปกติและในวันหยุดราชการตาง ๆ
 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559

ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ  คาซักฟอก  คากําจัดสิ่งปฏิกูล  คาระวางบรรทุก คาเชา
ทรัพย์สิน (ยกเว้น  คาเชาบ้าน)  คาโฆษณาและเผยแพร (รายจาย
เกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุ  กระจาย
เสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ตางๆ) คาธรรมเนียม
ตางๆ  คาเบี้ยประกัน  คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา  คาจ้างเหมาบริการ  คาจ้างแรงงาน  คาติดตั้ง
ไฟฟ้า ฯลฯ 
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
  ลงวันที่ 10  กรกฎาคม  2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการ
จ้างเอกชนและเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น  
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร  เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง   คา
พาหนะ  คาเชาที่พัก  คาบริการจอดรถ  ณ  ทาอากาศยาน  คา
ผานทางดวนพิเศษ  คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  คาลง
ทะเบียนตางๆ  ที่จําเปนในการเดินทางไปราชการ  ของคณะผู้
บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง  และ
พนักงานจ้างเทศบาล  ที่เดินทางไปประชุม  อบรม  สัมมนา  ดู
งาน  หรือไปติดตอราชการ  
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่3) พ.ศ. 2559 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ์
ตางๆ เชน เครื่องคอมพิวเตอร์ รถยนต์ ฯลฯ และเปนคาบํารุง
รักษาหรือซอมแซมสิ่งกอสร้างตางๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ กรณีเปนการจ้างเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน  ให้จาย
จากคาใช้สอย  สวนกรณีที่องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเปนผู้
ดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดัง
นี้                           
(1)  คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จายจากคาใช้สอย
(2)  คาสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จายจากคา
วัสดุ 
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ค่าวัสดุ รวม 285,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน ไมโครโฟน  หลอด
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า สวิตต์ไฟฟ้า ฯลฯ ซึ่งเปนรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง   หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น  
-เปนไปตาม  1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 044 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน  แบตเตอรี่ ยาง
ใน ยางนอก หัวเทียน และวัสดุยานพาหนะและขนสงอื่นๆ  ฯลฯ
  ซึ่งเปนรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคง
ทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน  สิ้น
เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  
-เปนไปตาม  1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 044 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 70,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นตางๆ เชน น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ ซึ่งเปนรายจายเพื่อให้ได้
มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมี
อายุการใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้น  
-เปนไปตาม  1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 044 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องแตงกาย เชน ชุดผจญเพลิง ถุงมือ
ป้องกันไฟ หมวกดับเพลิง ชุดฝึกดับเพลิง รองเท้าดับเพลิง เข็มขัด
ชวยชีวิต สัญญาณไฟวับวาบฉุกเฉินชนิดติดประจําตัว ฯลฯ  ซึ่ง
เปนรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมด
ไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  
-เปนไปตาม  1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 044 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาวัสดุเครื่อง
แตงกาบของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560
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วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง  เชน สายสูบน้ํา สายสง
น้ําดับเพลิง หัวฉีด ข้อตอหัวประปา ข้อแยกสามทาง ถังดับ
เพลิง น้ํายาดับเพลิง สารเคมี ถังดับเพลิง ฯลฯ  ซึ่งเปนรายจาย
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือ
ตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  
-เปนไปตาม  1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 044 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561

วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ ที่ไมเข้าลักษณะประเภทใด
ประเภทหนึ่ง และมีความจําเปนต้องใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งเปน
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมด
ไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  
-เปนไปตาม  1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 044 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
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งบลงทุน รวม 214,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 214,000 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องรับ-สงวิทยุ ระบบ VHF / FM  ชนิดประจําที่ จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องรับ-สงวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิด
ประจําที่ ขนาดกําลังสง 40 วัตต์  จํานวน 1 เครื่อง  ประกอบ
ด้วย : ตัวเครื่อง เพาเวอร์ซัพพลาย ไมโครโฟน  
-ตั้งจายตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบ
ประมาณ เดือนธันวาคม พ.ศ.2562)
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 ลําดับที่ 2 หน้า 10

เครื่องรับ-สงวิทยุ ระบบ VHF / FM  ชนิดมือถือ จํานวน 84,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องรับ-สงวิทยุ ระบบ VHF / FM  ชนิด
มือถือ ขนาดกําลังสง  5 วัตต์  จํานวน 7 เครื่อง ประกอบ
ด้วย : ตัวเครื่อง แทนชาร์ท แบตเตอรี่ 1 ก้อน เสายาง เหล็กพับ
-ตั้งจายตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบ
ประมาณ เดือนธันวาคม พ.ศ.2562)
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 ลําดับที่ 1 หน้า 10

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ เชน เครื่องจักรกล ยานพาหนะ  เปนต้น  ซึ่งไมรวมถึงคา
ซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง 
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งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

โครงการศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่นระดับอําเภอ

จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนองค์การบริหารสวนตําบลแก้วแสนใน
การดําเนินงานตามโครงการสถานที่กลางศูนย์ปฏิบัติการให้ความ
ชวยเหลือประชาชน ระดับอําเภอ ตามระเบียบและหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616
  ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ลําดับที่ 11
 หน้า 128
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 370,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 370,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 370,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นและสาธารณภัยในชุมชน จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อใช้จายในการดําเนินโครงการคาใช้จายโครงการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยเบื้องต้นและสาธารณภัยในชุมชน ให้แกคณะ
กรรมการชุมชน ผู้นําชุมชน เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่ว
ไป โดยจายเปนคาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถาน
ที่  คาใช้จายในพิธีเปิดและปิด  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และ
อุปกรณ์  คาประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพ์เอกสาร
และสิ่งพิมพ์  คาหนังสือ คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร  คาเชา
อุปกรณ์ตางๆ  คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร  คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร คายานพาหนะ คาป้าย
โครงการ  คาป้ายประชาสัมพันธ์  คาใช้จายอื่นที่จําเปน ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ลําดับที่ 5
 หน้า 126 
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โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลวันขึ้นปีใหม จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อใช้จายในการดําเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปญหา
อุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลวันขึ้นปีใหม  และมาตรการใน
การรักษาความปลอดภัยนักทองเที่ยว  เปนต้น  โดยจายเปนคาใช้
จายเกี่ยวกับ  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  คาถาย
เอกสาร  คาพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  คาหนังสือ  คาใช้จายใน
การติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณ์ตาง ๆ   คาป้ายประชา
สัมพันธ์  คาใช้จายอื่นที่จําเปน ฯลฯ  
-เปนไปตาม  1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท0804.5/ว164 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท0804.5/ว 661 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2561 
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ลําดับที่ 2
 หน้า 125 

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลวัน
สงกรานต์

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการป้องกันและแก้ไข
ปญหาอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลวันสงกรานต์  และ
มาตรการในการรักษาความปลอดภัยนักทองเที่ยว  เปนต้น  โดย
จายเปนคาใช้จายเกี่ยวกับ  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และ
อุปกรณ์  คาถายเอกสาร  คาพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  คา
หนังสือ  คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณ์ตาง ๆ
   คาป้ายประชาสัมพันธ์  คาใช้จายอื่นที่จําเปน ฯลฯ  
-เปนไปตาม  1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท0804.5/ว164 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท0804.5/ว 661 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2561 
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ลําดับที่ 3
 หน้า 125 
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โครงการฝึกซ้อมแผนการดับเพลิง จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกซ้อมแผนการดับ
เพลิง ให้กับเจ้าหน้าที่ดับเพลิง อปพร. เจ้าหน้าที่
ตํารวจ มูลนิธิ คณะกรรมการชุมชน บุคลากรภายในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กและโรงเรียนเทศบาลนาบอน และผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือรวม
กับหนวยงานภาครัฐและเอกชน  โดยจายเปนคาใช้จายเกี่ยวกับ
การใช้และการตกแตงสถานที่อบรม  คาใช้จายในพิธีเปิดและปิด
การอบรม   คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  คาประกาศนีย
บัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  คาหนังสือ
สําหรับผู้เข้ารับการอบรม  คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร  คาเชา
อุปกรณ์ตางๆ  ในการอบรม  
คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการอบรม  คา
ของสมนาคุณในการดูงาน  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คา
สมนาคุณวิทยากร  คายานพาหนะ  คาป้ายโครงการ  คาปาย
ประชาสัมพันธ์  คาใช้จายอื่นที่จําเปน ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ลําดับที่ 7
 หน้า 126
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โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําเทศบาล
ตําบลนาบอน

จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัย
พิบัติประจําเทศบาลตําบลนาบอน  โดยจายเปนคาใช้จายเกี่ยวกับ
การใช้และการตกแตงสถานที่อบรม  คาใช้จายในพิธีเปิดและปิด
การอบรม   คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์ คาประกาศนีย
บัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  คาหนังสือ
สําหรับผู้เข้ารับการอบรม  คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร  คาเชา
อุปกรณ์ตางๆ  ในการอบรม  คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร
สําหรับผู้เข้ารับการอบรม  คาของสมนาคุณในการดูงาน  คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คายาน
พาหนะ  คาป้ายโครงการ คาปายประชาสัมพันธ์  คาใช้จายอื่นที่
จําเปน ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 ลําดับที่ 1    หน้า 14
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โครงการฝึกอบรมหรือทบทวนสมาชิก อปพร. จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมหรือทบทวน
สมาชิก อปพร. โดยจายเปนคาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการ
ตกแตงสถานที่อบรม  คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดการอบรม  คา
วัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  คาประกาศนียบัตร  คาถาย
เอกสาร  คาพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับ
การอบรม  คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณ์
ตางๆ  ในการอบรม  คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้
เข้ารับการอบรม  คาของสมนาคุณในการดูงาน  คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คายานพาหนะ  คาป้าย
โครงการ  คาปายประชาสัมพันธ์  คาใช้จายอื่นที่จําเปน ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ลําดับที่ 1
 หน้า 125

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 4,607,960 บาท

งบบุคลากร รวม 3,755,460 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,755,460 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,318,220 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้
พนักงานสวนท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานในสังกัดกองการ
ศึกษา ได้แก ตําแหนง ผู้อํานวยการกองการศึกษา ผู้บริหารสถาน
ศึกษา ครู ผู้ชวยครูผู้ดูแลเด็ก รวม 7 อัตรา จํานวน 12  เดือน
 -ตั้งจายจากเงินรายได้      419,400 บาท
 -ตั้งจายจากเงินอุดหนุน  1,898,820 บาท
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 210,000 บาท

(1) สําหรับจายเปนเงินประจําตําแหนงให้กับผู้อํานวยการกองการ
ศึกษา รวม 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน
(2) สําหรับจายเปนเงินวิทยฐานะให้แกผู้บริหารสถาน
ศึกษา จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน
(3) สําหรับจายเปนเงินวิทยฐานะให้แก พนักงาน
ครู เทศบาล จํานวน 3 อัตรา จํานวน 12 เดือน
-ตั้งจายจากเงินรายได้      42,000 บาท
-ตั้งจายจากเงินอุดหนุน  168,000 บาท 

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,135,140 บาท

-เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพนักงานจ้าง เงินปรับปรุงคาตอบ
แทนพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานในสังกัดกองการศึกษา ได้แก ผู้ชวย
ครูผู้ดูแลเด็ก (5 อัตรา) บุคลากรสนับสนุนการสอนโรงเรียน
เทศบาลนาบอน ภารโรง รวม 7 อัตรา จํานวน 12 เดือน
-ตั้งจายจากเงินรายได้    512,040 บาท
-ตั้งจายจากเงินอุดหนุน  623,100 บาท 

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 92,100 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว พนักงานจ้างที่ปฏิบัติใน
สังกัดกองการศึกษา ผู้ชวยครูผู้ดูแลเด็ก (3 อัตรา)  บุคลากรสนับ
สนุนการสอนโรงเรียนเทศบาลนาบอน ภารโรง รวม 5
 อัตรา จํานวน 12 เดือน
-ตั้งจายจากเงินรายได้  48,000 บาท
-ตั้งจายจากเงินอุดหนุน 44,100 บาท 

งบดําเนินงาน รวม 790,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 70,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษให้แก
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานในสังกัดกองการ
ศึกษา
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คาเชาบ้าน จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาเชาบ้านให้กับพนักงานเทศบาล ที่ได้รับคําสั่งให้
ปฏิบัติราชการและมีสิทธิตามระเบียบ

ค่าใช้สอย รวม 480,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 300,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ เชน คารับวารสาร คาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ คาแรง
งาน คาเย็บ-หนังสือ คาโฆษณาและเผยแพร คาเชาทรัพย์สิน คา
ธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ คาจ้างเหมาบริการ คาเข้าปก
หนังสือ คาจัดทําเอกสารเพื่อประชาสัมพันธ์การดําเนินงาน คาติด
ตั้งโทรศัพท์และเดินสายภายในอาคาร คาติดตั้งระบบอินเตอร์
เน็ต คาจ้างเหมาบริการตาง ๆ ฯลฯ          

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ และสงนักเรียนเข้ารวม
ประกวดและแขงขันตางๆ

จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินการจัดงาน จัด
นิทรรศการ การประกวด การจัดสงนักเรียนเข้ารวมการแขงขัน
ตาง ๆ ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตําบลนาบอน 
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 4
 หน้า 92

คาใช้จายในการเดินไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนิน การเดินทางไปราชการใน
อาณาจักรให้กับพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และ
พนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ และได้รับคําสั่งให้เดิน
ทางไปราชการ

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนิน การคาซอมแซมบํารุง
ทรัพย์สินตาง ๆ ของทางราชการให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
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ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณ์สํานักงานตาง ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติ
งานและจัดทําเอกสารของกองการศึกษา เชน กระดาษถาย
เอกสาร แฟ้มเอกสาร เครื่องเขียน ตรายาง ซองจดหมาย เครื่อง
คิดเลข ฯลฯ                 เปนต้น 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุตาง ๆ ที่จําเปนต้องใช้ใน
การปฏิบัติงาน เชน หลอดไฟ สายไฟ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุอื่น ๆ ที่
จําเปน 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน ตลับหมึก ตลับผง
หมึก น้ําหมึก แผนซีดี โปรแกรม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ 

วัสดุอื่น จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ ที่ไมเข้าลักษณะประเภทใด
ประเภทหนึ่ง เชน วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานของกองการศึกษา
และสถานศึกษาในสังกัด  มิเตอร์น้ํา - ไฟฟ้า 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 150,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 70,000 บาท

-เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟ้าที่ติดตั้งในสถานศึกษาในสังกัด
เทศบาลตําบลนาบอน

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาน้ําประปาที่ติดตั้งในสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล
ตําบลนาบอน

คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดตอราชการและในการสง
โทรสาร โทรศัพท์เคลื่อนที่ ตลอดจนรวมถึงคาใช้จายเพื่อให้ใช้
บริการและคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ฯลฯ ของ
สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตําบลนาบอน
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งบลงทุน รวม 62,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 12,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เก็บเอกสารชนิดกระจกบานเลื่อนทรงเตี้ย จํานวน 6,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดกระจกบานเลื่อนขนาดทรง
เตี้ย จํานวน 1 ตู้ สําหรับใช้ในการปฏิบัติงานของโรงเรียนเทศบาล
นาบอน (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากเปนครุภัณฑ์ที่ไม
ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือน ธันวาคม 2562 ของ
สํานักงบประมาณ )

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

เตียงเด็ก จํานวน 6,500 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเตียงเด็กขนาดไมต่ํากวา 3.5 ฟุต พร้อม
เบาะนอน สําหรับใช้ในในห้องพยาบาลโรงเรียนเทศบาลนา
บอน (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากเปนครุภัณฑ์ที่ไม
ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือน ธันวาคม 2562 ของ
สํานักงบประมาณ )

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 50,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง
อาคารเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนาบอนและ
โรงเรียนเทศบาลนาบอน

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,426,250 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,426,250 บาท

ค่าตอบแทน รวม 33,200 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 33,200 บาท

-เพื่อจายเปนคาชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานครูเทศบาล
ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ 
-ตั้งจายจากเงินรายได้
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ค่าใช้สอย รวม 1,103,050 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุน
สําหรับสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่นโครงการสนับสนุน
คาใช้จายการบริหารสถานศึกษา  สําหรับคาใช้จายในการปรับปรุง
หลักสูตร

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษาสําหรับคาใช้จายในการปรับปรุงหลักสูตรของโรงเรียน
เทศบาลนาบอน เชน คาจัดการประชุม คาจัดทําเอกสาร คาเข้า
เลม ฯลฯ เปนต้น (ตั้งจายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท. 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่องซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2564
 ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น) (เบิกผลักสงให้กับโรงเรียน
เทศบาลนาบอน) “ทั้งนี้จะเบิกจายตอเมื่อได้รับการจัดสรร
จากกรมสงเสริม             การปกครองท้องถิ่น” 
-เปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) ลําดับที่ 1 (1.3) หน้า 84
-ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลนาบอน

จํานวน 171,500 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนสําหรับสนับสนุน
อาหารกลางวันเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนา
บอน จํานวน 245 วัน (ตั้งจายตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท. 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14
 กรกฎาคม 2563 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปี พ.ศ.2564 ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น)  (เบิก
หักผลักสงให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนาบอน) “ทั้งนี้
จะเบิกจายตอเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น”
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) ลําดับที่ 1 (1.2) หน้า 83
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุน

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนเทศบาลนาบอน

จํานวน 360,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียน
โรงเรียนเทศบาลนาบอน จํานวน 200 วัน (ตั้งจายตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท. 0816.2/ว 4110 ลงวัน
ที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2564 ขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น) (เบิกหักผลักสงให้กับโรงเรียนเทศบาลนาบอน) “ทั้งนี้จะ
เบิกจายตอเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น” 
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ
.2561-2565)  ลําดับที่ 1 (1.1)  หน้า 83
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายบริหารสถานศึกษาเงินอุดหนุนสําหรับ
กิจกรรมสงเสริมสุขภาพอนามัยของเด็กปฐมวัย

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการสนับสนุนคาใช้จาย
บริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสําหรับกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ
อนามัยของเด็กปฐมวัย   เชน คาวิทยากร คาจัดทําเอกสาร
ประกอบการบรรยาย คาป้ายไวนิล คาอาหารวาง ฯลฯ เปนต้น 
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) ลําดับที่ 1(1.12) หน้า 88
- ตั้งจายจากเงินรายได้

เงินอุดหนุนสําหรับสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุน
สําหรับสงเสริมศักยภาพสําหรับคาใช้จายในการพัฒนาและปรับปรุง
ห้องสมุดโรงเรียน

จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับจายเปนคาใช้จายในการ
พัฒนา ปรับปรุง ห้องสมุดโรงเรียนเทศบาลนาบอน เชน การปรับ
ปรุงภูมิทัศน์ การจัดซื้อจัดหาหนังสือตาง ๆ วัสดุอุปกรณ์สําหรับใช้
ในการปฏิบัติงานของห้องสมุด ฯลฯ เปนต้น  (ตั้งจายตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท. 0816.2/ว 4110 ลงวัน
ที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2564 ขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น)  (เบิกหักผลักสงให้กับโรงเรียนเทศบาลนาบอน) “ทั้งนี้จะ
เบิกจายตอเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น”
-เปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) ลําดับที่ 1 (1.5) หน้า 85
-ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
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เงินอุดหนุนสําหรับสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุน
สําหรับสงเสริมศักยภาพสําหรับคาใช้จายในการพัฒนาแหลงเรียนรู้
ในโรงเรียน

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับจายเปนคาใช้จายในการพัฒนา
แหลงเรียนของโรงเรียนเทศบาลนาบอน (ตั้งจายตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท. 0816.2/ว 4110 ลงวัน
ที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2564 ขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น) (เบิกหักผลักสงให้กับโรงเรียนเทศบาลนาบอน) “ทั้งนี้จะ
เบิกจายตอเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น”
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ
.2561-2565)ลําดับที่ 1 (1.6) หน้า 85
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
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เงินอุดหนุนสําหรับสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น เงินอุด
หนุนสําหรับสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น โครงการสนับ
สนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสําหรับสงเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น สําหรับคาใช้จายอินเตอร์เน็ต
โรงเรียน

จํานวน 16,800 บาท

1.ระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line : ADSL        
จํานวน  9,600  บาท
-เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับจายเปนคาใช้จายในการติด
ตั้ง ปรับปรุงและพัฒนาอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
ระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line : ADSL (ตั้งจาย
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท. 0816.2/ว
 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2564 ขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น)  (เบิกหักผลักสงให้กับโรงเรียนเทศบาลนาบอน) “ทั้ง
นี้จะเบิกจายตอเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น” 
-เปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) ลําดับที่ 1 (1.5) หน้า 84
-ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
2.ระบบ Wireless Fidelity : WiFi จํานวน  7,200  บาท
-เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับจายเปนคาใช้จายในการติด
ตั้ง ปรับปรุงและพัฒนาอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
ระบบ ระบบ Wireless Fidelity : WiFi (ตั้งจายตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท. 0816.2/ว 4110 ลงวัน
ที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2564 ขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น)  (เบิกหักผลักสงให้กับโรงเรียนเทศบาลนาบอน) “ทั้งนี้จะ
เบิกจายตอเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น” 
-เปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ
.2561-2564 ) ลําดับที่ 1 (1.5) หน้า 84
-ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
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เงินอุดหนุนสําหรับสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น
โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุน
สําหรับสงเสริมศักยภาพสําหรับคาใช้จายในการรณรงค์การป้องกัน
ยาเสพติดในสถานศึกษา

จํานวน 21,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับจายเปนคาใช้ในการรณรงค์ยา
เสพติดให้แกนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบาบอน จํานวน 15,000
 บาท สําหรับครูแกนนําโรงเรียนละ 1 คน ๆ ละ 3,000 บาท และ
เจ้าหน้าที่ อปท.ละ 1 คน ๆ ละ 3,000 บาท (ตั้งจายตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท. 0816.2/ว 4110 ลงวัน
ที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2564 ขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น)ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น) (เบิกหักผลักสงให้กับ
โรงเรียนเทศบาลนาบอน) “ทั้งนี้จะเบิกจายตอเมื่อได้รับการจัด
สรรจากกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น” 
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาใช้จายในการจัดการศึกษาตั้งแต
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จํานวน 254,700 บาท

-เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับจายเปนคาใช้จายในการสนับ
สนุนการจัดการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลนา
บอน ได้แก คาเครื่องแบบนักเรียน,คาอุปกรณ์นักเรียน,คาหนังสือ
เรียน,คาจัดการเรียนการสอน, คากิจกรรมพัฒนา (ตั้งจายตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ 0816.2/ว 4110 ลงวัน
ที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2564  (เบิกหักผลักสงให้กับ
โรงเรียนเทศบาลนาบอน) “ทั้งนี้จะเบิกจายตอเมื่อได้รับการจัด
สรรจากกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น” 
-เปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) ลําดับที่ 1(1.15) หน้า 89 
-ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
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เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาใช้จายในการจัดการศึกษาสําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.)

จํานวน 99,050 บาท

-เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับจายเปนคาใช้จายในการสนับ
สนุนการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนา
บอน ได้แก คาหนังสือเรียน,คาอุปกรณ์การเรียน,คาเครื่องแบบนัก
เรียน,คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ตั้งจายตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท. 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14
 กรกฎาคม 2563 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปี พ.ศ.2564 “ทั้งนี้จะเบิกจายตอเมื่อได้รับการจัดสรร
จากกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น” 
-เปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) ลําดับที่ 1(1.19) หน้า 91
-ตั้งจายจากเงินอุดหนุน

ค่าวัสดุ รวม 290,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเปนใช้จายในการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสนับสนุน
โรงเรียนเทศบาลนาบอนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนา
บอน เชน จัดซื้อถาดหลุมสําหรับใสอาหาร แก้วน้ํา
ดื่ม ช้อน ซ้อม อุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ทําความสะอาด ผลิตภัณฑ์
ฆาเชื้อโรค ฯลฯ เปนต้น 
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คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 260,000 บาท

(1) อาหารเสริม (นม) โรงเรียนเทศบาลนาบอน จํานวน  187,200
  บาท      
- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม) ให้แก
นักเรียนโรงเรียนเทศบาลนาบอน จํานวน 260 วัน (ตั้งจายตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท. 0816.2/ว 4110 ลง
วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2564   
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) ลําดับที่ 2 หน้า 91
(2) อาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนาบอน 
       จํานวน  72,800  บาท
-เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม) ให้แก
เด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนาบอน จํานวน 260
 วัน (ตั้งจายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
. 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่องซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2564  
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น           (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 3  หน้า 92

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 3,735,520 บาท

งบบุคลากร รวม 1,796,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,796,520 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 677,760 บาท

สําหรับจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้กับ
พนักงานเทศบาล รวม 2 อัตรา จํานวน 12 เดือน โดยจายให้กับผู้
อํานวยการกองสาธารณสุขและสงแวดล้อม เจ้าพนักงาน
ธุรการ ตั้งจายจากเงินรายได้
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

สําหรับจายเปนเงินประจําตําแหนงให้กับผู้อํานวยการกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เดือนละ 3,500 บาท
จํานวน 12 เดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ
.2559 ประกาศ ณ วันที่ 25 เมษายน พ.ศ.2559

คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 258,000 บาท

สําหรับจายเปนคาจ้างและเงินปรับปรุงคาจ้างประจําปีให้กับ
ลูกจ้างประจําที่ปฏิบัติงานในสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อม ได้แก ตําแหนง พนักงานขับรถ
ยนต์ รวม 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน   ตั้งจายจากเงินรายได้ 

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 758,760 บาท

สําหรับจายเปนเงินคาตอบแทนพนักงานจ้าง พร้อมทั้งเงินปรับ
ปรุงคาตอบแทนพนักงานจ้าง ให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ และ
พนักงานจ้างทั่วไปที่ปฏิบัติงานในสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่ง
แวดล้อม ได้แต ตําแหนง พนักงานขับรถยนต์ คนงานประจํารถ
บรรทุกขยะ คนงานทั่วไป รวม 7 อัตรา จํานวน 12 เดือน ตั้งจาย
จากเงินรายได้ 

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท

สําหรับจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ให้แกพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปที่ปฏิบัติงานในสังกัดกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้แต ตําแหนง พนักงานขับรถ
ยนต์ คนงานประจํารถบรรทุกขยะ คนงานทั่ว
ไป รวม 7 อัตรา จํานวน 12 เดือน  ตั้งจายจากเงินรายได้ 

งบดําเนินงาน รวม 1,922,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 85,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษแกพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างเทศบาล รวมถึงคาตอบแทน
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่ง
การ ตั้งจายจากเงินรายได้  
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 25,000 บาท

สําหรับจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างผู้ที่มีสิทธิและได้รับคํา
สั่งให้ปฏิบัติราชการในกรณีจําเปนเรงดวนหรือวันหยุดราชการ
เปนครั้งคราว เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาให้
กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างเทศบาล ที่ได้รับ
อนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการปกติ หรือวันหยุด
ราชการ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว
1562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 เรื่อง การเบิกจายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น  ตั้งจายจากเงินรายได้  

ค่าใช้สอย รวม 1,442,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 1,292,000 บาท

สําหรับจายเปนรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตาง ๆ ในภารกิจ
และความดูแลรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อม เชน รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการในการปฏิบัติงานทั่ว
ไป เชน คารับวารสาร คาเข้าปกเย็บเลมหนังสือ คาแผนพับ คาสื่อ
โฆษณาและเผยแพร คาเชาทรัพย์สิน คาธรรมเนียมตาง ๆ  คาจ้าง
เหมาบริการ คาจ้างเหมาแรงงานดูแลรักษาความสะอาด คาจ้าง
เหมาแรงงานปฏิบัติงานประจํารถเก็บขนขยะ คาเบี้ยประกัน  คา
ปะยางรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย  คาจ้างเครื่องจักรเอกชน คาตัก
สิ่งปฏิกูล คาจ้างเหมาฝงกลบขยะมูลฝอยและรายการอื่นที่มี
ลักษณะเปนรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  ตั้งจายจากเงินรายได้
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

สําหรับจายเปนคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล และ
ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ และได้
รับคําสั่งให้เดินทางไปราชการ  เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คา
ธรรมเนียมการใช้สนามบิน คาลงทะเบียนในการอบรม
สัมมนา ตลอดจนคาใช้จายอื่นที่เข้าลักษณะรายจายประเภท
นี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 ตั้งจายจากเงินรายได้

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

(รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษา เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ)
สําหรับจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินตางๆ ของทาง
ราชการ ในความดูแลรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อมที่ชํารุด เสียหาย หรือเสื่อมสภาพทั้งในสวนที่เปน
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งกอสร้าง หรือทรัพย์สินอื่น ๆ เชน  รถยนต์
บรรทุกขยะ  จักรยานยนต์ เครื่องพนหมอกควัน ยานพาหนะ รถ
ดูดสิ่งปฏิกูล  เครื่องตัดหญ้า เครื่องคอมพิวเตอร์  อุปกรณ์ทางการ
แพทย์ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน ฯลฯ
 เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  ตั้งจายจากเงินรายได้ 

ค่าวัสดุ รวม 395,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

สําหรับจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สํานักงานตาง ๆ  ที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานและจัดทําเอกสารของกองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อม เชน ตะแกรงวางเอกสาร กุญแจ หมึก  กระดาษถาย
เอกสาร/ พิมพ์เอกสาร  เครื่องเขียนแบบพิมพ์ ตรายาง ซอง
จดหมาย เครื่องคิดเลข แฟ้ม กุญแจ เปนต้น ซึ่งเปนรายจายให้ได้
มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมี
อายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น 
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

สําหรับจายเปนคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุตางๆ ที่จําเปนต้องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน เชน ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หลอดไฟฟ้า สายไฟ
และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุอื่นๆ เปนต้น ซึ่งเปนรายจายให้ได้มาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 80,000 บาท

สําหรับจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานบ้านงานครัวตาง ๆ
 เชน ถังขยะ น้ํายาทําความสะอาด ผงซักฟอก แปรง ไม้กวาด ที่
ตักขยะ ไม้มือเสือ ถัง เปนต้น ซึ่งเปนรายจายให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม
ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น  

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 100,000 บาท

สําหรับจายเปนคาจัดซื้อวัสดุพาหนะและขน
สง  เชน แบตเตอรี่  ยางใน ยางนอก ล็อคเกียร์ หัวเทียน สัญญาณ
ไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน แมแรงและเครื่องจักรกล ฟิล์ม
กรองแสงและวัสดุยานพาหนะและขนสงอื่น ๆเปนต้น ซึ่งเปนราย
จายให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือ
ตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น 
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 150,000 บาท

สําหรับจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นตาง ๆ
 เชน  น้ํามันดีเซล  น้ํามันหลอลื่น  น้ํามันเบนซิน น้ํามัน
เครื่อง น้ํามันจารบีและวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นอื่น ๆ เปนซึ่งเปน
รายจายให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจายดังตอ
ไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ
2.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3.รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง เปนต้น 

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 10,000 บาท

สําหรับเปนคาจัดซื้อยาเวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ ออกซิเจน น้ํายา
ตางๆ เคมีภัณฑ์ ถุงมือ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คาวัสดุและอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ในทางการแพทย์และสาธารณสุข คาชุดอุปกรณ์
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น สารเคมี ยาฆาเชื้อโรค ถุงมือ คาชุด
ตรวจทดสอบหาสารเสพติด เปนต้น  ซึ่งเปนรายจายให้ได้มาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น 

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

สําหรับจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ปฏิบัติงานการเกษตรตาง ๆ
 เชน สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ สปริงเก
ลอร์ จานพรวน ถังฉีดพนวัชพืช  ปุ๋ย พันธุ์พืช ต้นไม้ วัสดุเพาะ
ชํา กระถาง กากน้ําตาล  หัวเชื้อจุลินทรีย์  จอบ  เสียม  และวัสดุ
การเกษตรอื่น ๆ เปนต้น ซึ่งเปนรายจายให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม
ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น 
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วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 10,000 บาท

สําหรับจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกายตาง ๆ ที่ใช้สวมใสใน
การปฏิบัติงานของพนักงานในสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อมเชน  ถุงมือ  รองเท้ายาง  ผ้าปิดจมูก หมวก เสื้อ เสื้อกัน
ฝน  เสื้อสะท้อนแสงและวัสดุเครื่องแตงกายอื่น ๆ ที่จําเปน เปน
ต้น ซึ่งเปนรายจายให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคง
ทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 5,000 บาท

สําหรับจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในงาน
ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เชน อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล แผนกรองแสง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ แผนบันทึก
ข้อมูล เครื่องอานและบันทึกข้อมูล แป้นพิมพ์ เม้าส์ เมน
บอร์ด เปนต้น   ซึ่งเปนรายจายให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้น
เปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น 

วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

สําหรับเปนคาจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากประเภทงบ
ประมาณที่ตั้งจายไว้ข้างต้นนี้  ซึ่งเปนรายจายให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม
ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น 
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งบลงทุน รวม 17,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 17,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

คอมพิวเตอร์สําหรับสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับ
สํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง สําหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีคุณสมบัติ
-มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 1 แกน
หลัก (1 core) โดย มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อย
กวา 2.2 GHz จํานวน 1 หนวย
-มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
น้อยกวา 4 MB
-มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา 4 GB
-มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมน้อย
กวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมน้อย
กวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
-มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใจ (Internal) หรือภาย
นอก (External) จํานวน 1 หนวย
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง
-มีแป้นพิมพ์และเมาส์
-มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมน้อยกวา 21 นิ้ว ความ
ละเอียดแบบ FHD (1920x1080)
-สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11 b, g. n, ac) 
และ Bluetooth
-ตามหลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 วัน
ที่ 12 พฤษภาคม 2563
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งานโรงพยาบาล รวม 40,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการควบคุมและป้องกันโรคเอดส์ จํานวน 40,000 บาท

สําหรับจายเปนคาใช้จายในการจัดกิจกรรมในโครงการควบคุม
และป้องกันโรคเอดส์ การจัดกิจกรรมป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี
ในกลุมเด็กและเยาวชน กิจกรรมการสงเสริมการใช้ถุงยางอนามัย
แบบบูรณาการ กิจกรรมสื่อสารสาธารณะการประชาสัมพันธ์ในรูป
แบบตางๆ  โดยจายเปนคาตอบแทนวิทยากร  คาอาหารและ
เครื่องดื่ม  คาวัสดุอุปกรณ์สําหรับใช้ในการจัดกิจกรรม  และคาใช้
จายตาง ๆ  ที่จําเปน ตั้งจายจากเงินรายได้ ตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว2196 ลงวัน
ที่ 1 ธันวาคม 2557 และและหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวน
ท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 999 ลงวัน
ที่ 24 พฤษภาคม 2559  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
.2561-2565 ลําดับที่ 1 หน้า 107)

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 115,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 75,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 75,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการเทศบาลสร้างสุขภาพ จํานวน 20,000 บาท

สําหรับจายเปนคาใช้จายในการจัดกิจกรรมเทศบาลสร้าง
สุขภาพ โดยจายเปนคาตอบแทนผู้นําออกกําลังกาย คาอาหาร
และเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ์สําหรับใช้ในการจัดกิจกรรม  และ
คาใช้จายตาง ๆ ที่จําเปน ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0803/ว237 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2547  (แผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 4 หน้า 109)
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โครงการปลูกสร้างจิตสํานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม จํานวน 30,000 บาท

สําหรับจายเปนคาตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ และคาใช้จายอื่น ๆ
 ที่จําเปนในการดําเนินงานโครงการปลูกสร้างจิตสํานึกรักษ์สิ่งแวด
ล้อม  เชน  จายเปนคาใช้จายในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้ คาจัดทําแผนพับ  คาตอบแทนวิทยากรให้ความรู้ คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาจ้างเหมาบริการตาง ๆ และ
คาใช้จาย    อื่น ๆ ที่จําเปน ตั้งจายจากเงินรายได้ ตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0801.2/ว
1060 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
.2561-2565 ลําดับที่ 5 หน้า 110)

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 25,000 บาท

สําหรับจายเปนคาตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ และคาใช้จายอื่น ๆ
 ที่จําเปนในการดําเนินงานป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้า เชน  จายเปนคาใช้จายในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า คาจัดทําแผน
พับ  คาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า ฉีดยาคุมกําเนิด กําจัดสุนัขจรจัด  คาตอบแทนวิทยากรให้
ความรู้ คาจ้างเหมาบริการตาง ๆ และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จํา
เปน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว
0994 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 และหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/729 ลงวัน
ที่ 31 มีนาคม 2560 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับ
ที่ 3 หน้า 109)

งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 40,000 บาท

เพื่อสนับสนุนให้ชุมชน/หมูบ้าน แหงละ 20,000 บาท ให้คณะ
กรรมการชุมชน 2 ชุมชน คือ ชุมชนตลาดบน และชุมชนตลาด
ลาง จัดทําโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุขอยาง
น้อย 3 โครงการ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ถือปฏิบัติตามแนว
ทางของหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่มท
 1810.5.3/ว 1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 (แผนพัฒนาท้อง
ถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 6 หน้า 110)
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,973,000 บาท

งบบุคลากร รวม 1,214,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,214,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,007,400 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาล  พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงิน
เดือนให้กับพนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงานในกองชาง  ได้แก  ผู้
อํานวยการกองชาง หัวหน้าฝายแผนและกอสร้าง  นายชาง
โยธา  รวม  3  อัตรา  จํานวน  12  เดือน
-เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหาร
งานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 29
  กุมภาพันธ์  2559

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว  ให้กับพนักงานเทศบาล
ที่ปฏิบัติงานในกองชาง
-เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครศรีธรรมราช เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล
ได้รับเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ประกาศ ณ วัน
ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2547

เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงให้กับพนักงานเทศบาลผู้ดํารง
ตําแหนงผู้บริหาร  
-ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรี
ธรรมราช เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2559 ประกาศ ณ วัน
ที่  25  เมษายน พ.ศ.2559
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 112,800 บาท

-เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพนักงานจ้าง พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
คาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจที่ปฏิบัติงานในกอง
ชาง  ได้แก ตําแหนง ผู้ชวยชางไฟฟ้า รวม  1  อัตรา  จํานวน  12
  เดือน
-ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4 )
พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 13  ตุลาคม  2558

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

 -เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานตาม
ภารกิจที่ปฏิบัติงานในกองชาง ได้แก ตําแหนง ผู้ชวยชางไฟฟ้า 
รวม 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน
-ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เรื่อง หลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง
ของเทศบาล ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2 )
พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 10  สิงหาคม  2558
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งบดําเนินงาน รวม 1,618,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 123,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษแกพนักงาน
เทศบาลลูกจ้างประจําและพนักงานจายเทศบาล ตาม
ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงการคลังได้
ออกหนังสือดวนที่สุด ที่ กค 0402/ ว 85 ลงวันที่
6 กันยายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจายคาตอบแทนบุคคล
หรือคณะกรรมการ
-เปนไปตาม 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนด
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงิน
รางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เปนรายจายอื่นของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ 0808.2/ว859 ลงวัน
ที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนท้องถิ่นให้เปนรายจายอื่นขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
พ.ศ. 2557
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3072
 ลงวันที่ 29 กันยายน 2557 เรื่อง แนวทางการเบิกจายเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เปนเงินรางวัลประจําปีแกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท และ ก. อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่องประกาศ ก.จ
., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปน
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงาน
สวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2558
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานเทศบาลลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างผู้มีสิทธิและได้รับ
คําสั่งให้ปฏิบัติราชการในกรณีจําเปนเรงดวนหรือวันหยุดราชการ
เปนครั้งคราว เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาให้
กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติ
ให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการปกติ  หรือวันหยุดราชการ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559

คาเชาบ้าน จํานวน 48,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาเชาบ้านให้กับพนักงานเทศบาล ที่ได้รับคําสั่งให้
ปฏิบัติราชการและมีสิทธิตามระเบียบ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหาร  พนักงาน
เทศบาลตามสิทธิที่ควรจะได้รับ 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และ
ฉบับที่ 3 พ.ศ.2549 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0809.3/ว1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การเบิกเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
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ค่าใช้สอย รวม 950,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 750,000 บาท

-เพื่อจายเปนรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ เชน คา
ธรรมเนียม คาเชาทรัพย์สิน คาโฆษณาและเผยแพร  คาจ้าง
เหมาบริการ คาออกแบบ คาพิมพ์แบบแปลน  คาถาย
พิมพ์เขียว  คาระวางบรรทุก การปรับปรุงระบบไฟฟ้า  การเพิ่ม
กําลังไฟฟ้า  การขยายเขตไฟฟ้า  คาบํารุงรักษาซอมแซมระบบ
ไฟฟ้าและอุปกรณ์ตางๆ คาแรงตัดปาล์ม คาจ้างกําจัดวัชพืช คา
แรงงานใสปุ๋ยสวนปาล์ม และคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ดําเนินการภายในเขตเทศบาล ฯลฯ
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจาย
เงินคาจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร  ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและ
พนักงานจ้าง ที่ได้รับคําสั่งให้เดินทางไปราชการ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้
ตามระเบียบ เชน คาลงทะเบียนในการอบรมสัมมนา คาที่พัก คา
พาหนะเดินทาง คาผานทางดวนพิเศษ คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง และ
คาใช้จายอื่นๆ ที่จําเปน ฯลฯ

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อจายเปนรายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ์ยาน
พาหนะ ที่ดินและสิ่งกอสร้างหรือทรัพย์สิน
อื่นๆ เชน สะพาน ถนน รถกระเช้าไฟฟ้า ฯลฯ ให้มีสภาพใช้การ
ได้ตามปกติ
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ค่าวัสดุ รวม 545,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา
หนังสือ กรรไกร ไม้บรรทัด เครื่องคิดเลข  ตรายาง เครื่องตัด
กระดาษ ฯลฯ ซึ่งเปนรายจาย เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการให้งานไมยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
-เปนไปตาม 1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27  มิถุนายน  2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 044 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 300,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุตางๆ ที่จําเปนต้องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน เชน หลอดไฟฟ้า  สายไฟ  สวิตซ์ไฟฟ้า เบรก
เกอร์  ปลั๊กไฟฟ้า และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุอื่น ๆ  ซึ่งเปนรายจาย
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือ
ตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
-เปนไปตาม 1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19
มีนาคม 2561
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/044 ลงวันที่ 24
มกราคม  2561
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วัสดุกอสร้าง จํานวน 80,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสร้างตางๆ เชน ทราย ค้อน คีม เลื่อย ไม้
ตางๆ สี ตะปู จอบ สิ่ว เหล็กเส้น ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทอ
น้ํา หิน ดิน กระเบื้อง อิฐ หรือซีเมนต์บล็อก และวัสดุกอสร้าง
อื่นๆ ที่จําเปน ฯลฯ
-เปนไปตาม 1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19
มีนาคม 2561
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว044 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรี่ ยาง
ใน ยางนอก ล็อคเกียร์  แมแรง  ล็อคพวงมาลัย น้ํามันเบรก  หัว
เทียน  และวัสดุยานพาหนะ และขนสงอื่นๆ ซึ่งเปนรายจายเพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติ
มีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น
-เปนไปตาม 1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว01536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว044 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นตางๆ เชน น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันหลอลื่น และวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
อื่นๆ ฯลฯ ซึ่งเปนรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้น
เปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
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วัสดุการเกษตร จํานวน 50,000 บาท

-สําหรับจายเปนคาจัดซื้อปุ๋ยและยาปราบวัชพืชสวนปาล์มของ
เทศบาลตําบลนาบอน และวัสดุการเกษตรอื่นๆ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร์ตางๆ เชน ผงหมึก
คอมพิวเตอร์ แผนหรือจานบันทึกข้อมูล ผ้าหมึกพิมพ์
คอมพิวเตอร์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์กระดาษ และวัสดุ
คอมพิวเตอร์อื่นๆ ที่จําเปนต้องใช้ในการปฏิบัติงาน
-เปนไปตาม 1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
มีนาคม 2561
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 044 ลงวัน
ที่ 24 
มกราคม  2561

วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ที่ไมเข้าลักษณะประเภทใด
ประเภทหนึ่ง และมีความจําเปนต้องใช้ในการปฏิบัติงานซึ่งเปน
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวร หรือตามปกติที่มีอายุการใช้งานไมยืนนานสิ้นเปลืองหมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
-เปนไปตาม 1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม  2561
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 044 ลงวันที่ 24
มกราคม  2561
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งบลงทุน รวม 90,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 90,800 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน จํานวน 3,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาเก้าอี้ทํางานแบบมีพนักพิง และที่วาง
แขน จํานวน 1 ตัว สําหรับใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานกอง
ชาง (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากเปนครุภัณฑ์ที่ไมปรากฏ
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2562 ของ
สํานักงบประมาณ)

ตู้เอกสาร จํานวน 4,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาตู้เอกสาร 4 ลิ้นชัก  สําหรับใช้ในการเก็บเอกสาร
ของกองชาง (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากเปนครุภัณฑ์ที่
ไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือน
ธันวาคม 2562 ของสํานักงบประมาณ)

โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ จํานวน 7,500 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้จํานวน 1
 ชุด ประกอบด้วยโต๊ะทํางานจํานวน 1 ตัว และเก้าอี้ทํางานแบบมี
พนักพิงและที่วางแขนจํานวน 1 ตัว สําหรับใช้ในการปฏิบัติงาน
ของกองชาง (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด (จัดซื้อตามราคาท้อง
ตลาด  เนื่องจากเปนครุภัณฑ์ที่ไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์  ฉบับเดือนธันวาคม 2562 ของสํานักงบประมาณ) 
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 22,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกน
หลัก (4 core)
จํานวน 1 หนวย โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา
ดังนี้
 1. ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมน้อยกวา 4 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อยกวา 2.3 GHz และมีหนวยประ
มวณผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไมน้อย
กวา 10 แกน หรือ
 2. ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Menory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมน้อยกวา 6 MBต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อยกวา 1.8 GHz และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง
 - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไม
น้อยกวา 8 GB
 - มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
น้อยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
 - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมน้อย
กวา 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไมน้อยกวา 12 นิ้ว
 - มีชองเชื่อมตอ (lnterface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง
 - มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
 - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง
 - สามารถใช้งานได้ไมน้อยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, as) 
และ Bluetooth
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เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จํานวน 4,300 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
 - เปนเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (lnk Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิด
 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไมน้อยกวา 1,200 x 1,200 dpi
 - มีความเร็วในการพิมพ์รางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม
น้อยกวา 19 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 8.8    ภาพตอนาที 
 - มีความเร็วในการพิมพ์รางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมน้อย
กวา 15 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพ
ตอนาที (ipm)
 - มีชองเชื่อมตอ (lnterface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวน
ไมน้อยกวา 1 ชอง
 - มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 50 แผน
 - สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter , Legal และ Custom

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาซอมแซมและบํารุงรักษาโครงสร้างครุภัณฑ์
ขนาดใหญ ซึ่งไมรวมถึงซอมบํารุง รักษาตามปกติหรือคาซอม
กลาง   
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งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 50,000 บาท

1. โครงการขยายเขตไฟฟ้าในเขตเทศบาล  จํานวน  25,000
 บาท                                          
-เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอทุงสงในการ
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตเทศบาลตําบลนาบอน (แผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 13 หน้า 74)   
2. โครงการขยายเขตประปาในเขตเทศบาล  จํานวน  25,000
 บาท                            -เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนการประปา
สวนภูมิภาคอําเภอทุงสงในการขยายเขตภายในเขตเทศบาลตําบล
นาบอน (แผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 14
 หน้า 74)

งานไฟฟ้าถนน รวม 260,000 บาท
งบลงทุน รวม 260,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 260,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าบริเวณถนนสาธารณะในเขตเทศบาล
ตําบลนาบอน

จํานวน 260,000 บาท

-เปลี่ยนโคมไฟ LED 30 W จํานวน  110 ชุด                        
-เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 11
 หน้าที่ 74
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะและลดปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชน จํานวน 20,000 บาท

สําหรับจายเปนคาตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ และคาใช้จายอื่น ๆ
 ที่จําเปนในการดําเนินงานโครงการการรณรงค์การคัดแยกขยะ
และลดปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชน  เชน  จายเปนคาใช้จายใน
การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ คาจัดทําแผนพับ  คาตอบ
แทนวิทยากรให้ความรู้ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
จ้างเหมาบริการตาง ๆ และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเปน ตั้งจายจาก
เงินรายได้ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0891.4/ว
 3579 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2557 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
.2561-2565 ลําดับที่ 1 หน้า 114)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 15,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 15,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 15,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดทําประชาคมทุกระดับ จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดทําประชาคม
ทุกระดับ เชน ประชาคมท้องถิ่นและประชาคมเมือง โดยจายเปน
คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่  คาใช้จายในพิธี
เปิดและปิด คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์  คาถาย
เอกสาร  คาพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  คาหนังสือ  คาใช้จายใน
การติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณ์ตางๆ คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้
บรรจุเอกสาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหาร  คาป้าย
โครงการ คาใช้จายอื่นที่จําเปน ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  หน้า 116
  ลําดับที่ 1
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 150,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการป้องกันและแก้ไขปญหายาเสพติด จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปญหา
ยาเสพติด เพื่อสร้างภูมิคุมกันในเยาวชนกลุมเสี่ยง เชน  คาใช้จาย
เกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่อบรม  คาใช้จายในพิธีเปิด
และปิดการอบรม   คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  คา
ประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพ์เอกสารและสิ่ง
พิมพ์  คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการอบรม  คาใช้จายในการ
ติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณ์ตางๆ  ในการอบรม  คากระเป๋าหรือ
สิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการอบรม  คาของสมนาคุณ
ในการดูงาน  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณ
วิทยากร  คาอาหาร  คายานพาหนะ  คาป้ายโครงการ  คาป้าย
ประชาสัมพันธ์  คาใช้จายอื่นที่จําเปน ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ลําดับที่  3
 หน้า 102
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โครงการสงเสริมการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนา
สตรีและครอบครัว

จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมการดําเนิน
งานการจัดกิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว เชน คาใช้
จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม  คาใช้จายใน
พิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์  คา
วัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  คาประกาศนียบัตร  คาถาย
เอกสาร  คาพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์   คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้
บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คาของสมนาคุณใน
การดูงาน  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คา
อาหาร  คาที่พัก คายานพาหนะ  คาใช้จายอื่นที่จําเปนในการฝึก
อบรม ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ลําดับที่ 6
 หน้า 103
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โครงการสงเสริมและฝึกอาชีพให้แกประชาชน จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมและฝึกอาชีพให้
แกประชาชน เชน คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถาน
ที่อบรม  คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดการอบรม   คาวัสดุ  เครื่อง
เขียน  และอุปกรณ์  คาประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพ์
เอกสารและสิ่งพิมพ์  คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการอบรม  คาใช้
จายในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณ์ตางๆ  ในการอบรม คา
กระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการอบรม  คา
ของสมนาคุณในการดูงาน  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คา
สมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คายานพาหนะ  คาป้าย
โครงการ  คาปายประชาสัมพันธ์  คาใช้จายอื่นที่จําเปนใน
การอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ  
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ลําดับที่ 1
 หน้า 76 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 50,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดแขงกีฬาเทศบาลและจัดสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันใน
โอกาสตางๆ

จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดแขงกีฬาเทศบาล
และจัดสงนักกีฬา เข้ารวมการแขงขันในโอโกสตาง ๆ เชน คาจัด
ซื้อชุดนักกีฬา คาเบี้ยเลี้ยง คาป้ายไวนิล คาวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ เปน
ต้น
-เปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565 ) ลําดับที่ 7 หน้า 99
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 380,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 240,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 240,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนาและประเพณีท้องถิ่น จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญ
ทางศาสนาและประเพณีท้องถิ่น  และวันสําคัญตาง ๆ ทุก
กิจกรรม ตลอดปี เชน งานประเพณีแหผ้าขึ้นธาตุ, วัน
มาฆบูชา, วันเข้าพรรษา ฯลฯ เปนต้น 
-เปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) ลําดับที่ 1 หน้า 97

โครงการทําบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการทําบุญตักบาตรวัน
ขึ้นปีใหม  ประจําปี 2564 เชน คาจ้างเหมาจัดสถานที่, คาจ้าง
เครื่องเสียง คาป้ายไวนิล ฯลฯ เปนต้น 
-เปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) ลําดับที่ 2 หน้า 97

โครงการประเพณีรดน้ําขอพรผู้สูงอายุ จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการประเพณีรดน้ําขอพร
ผู้สูงอายุ ประจําปี 2564 เชน คาจ้างเหมาจัดสถานที่, คาป้ายไว
นิล, คาจ้างเหมาเครื่องเสียง, คาอาหารและเครื่องดื่ม, คาตอบ
แทน ฯลฯ เปนต้น 
 -เปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) ลําดับที่ 4 หน้า 98
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โครงการประเพณีลอยกระทง จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการประเพณีลอย
กระทง ประจําปี 2564 เชน คาป้ายไวนิล, คาตอบแทน
กรรมการ, คาเงินรางวัล, คาจ้างจัดสถานที่, คาจ้างเหมาเครื่อง
เสียง, คาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ เปนต้น 
-เปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) ลําดับที่ 3 หน้า 98

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริหารสถานศึกษา กิจกรรม
สัปดาห์วันเด็ก

จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการกิจกรรมสัปดาห์วัน
เด็กประจําปี 2564 เชน คาอาหารและเครื่องดื่ม, คาป้ายไว
นิล,  คาของรางวัล, คาจัดสถานที่, คาวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ เปน
ต้น (เบิกหักผลักสงให้กับโรงเรียนเทศบาลนาบอน) 
-เปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) ลําดับที่ 5 (5.1) หน้า 98

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริหารสถานศึกษา กิจกรรมสาย
สัมพันธ์จากแมสูลูก

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการกิจกรรมสายสัมพันธ์
จากแมสูลูก ประจําปี 2564 เชน คาอาหารและเครื่องดื่ม, คาป้าย
ไวนิล, คาของรางวัล, คาจัดสถานที่, คาวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ เปน
ต้น (เบิกหักผลักสงให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนา
บอน) 
-เปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) ลําดับที่ 5 (5.2) หน้า 99
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งบเงินอุดหนุน รวม 140,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 140,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 140,000 บาท

(1) เงินอุดหนุนโครงการจัดงานเทศกาลปิดกรีด จํานวน  100,000
  บาท  
-เพื่อจายเปนคาใช้จายเงินอุดหนุนโครงการจัดงานเทศกาลปิดกรีด
อําเภอนาบอน ประจําปี 2564  
 -เปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) ลําดับที่ 9 หน้า 100
(2) เงินอุดหนุนโครงการประเพณีแหหมรับเดือนสิบ จังหวัด
นครศรีธรรมราช จํานวน  40,000  บาท
-เพื่อจายเปนคาใช้จายเงินอุดหนุนโครงการประเพณีแหหมรับ
เดือนสิบ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจําปี 2564 
-เปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) ลําดับที่ 10 หน้า 100

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 740,000 บาท

งบลงทุน รวม 740,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 740,000 บาท
อาคารตาง ๆ

คาเขียนแบบโครงการตางๆ ของเทศบาลตําบลนาบอน จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาเขียนแบบโครงการตางๆ เพื่อให้ได้แบบแปลน
ที่ถูกต้องตามแผนงานของวิศวกรรม
-เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 17
 หน้าที่ 75 
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คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

คาชดเชยคางานกอสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้  (คา K) จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาชดเชยคากอสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้
(คา k) ให้แกผู้ประกอบอาชีพงานกอสร้างที่ทําสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K) กับเทศบาลตําบลนาบอน ที่ประสบปญหาขาด
สภาพคลองทางการเงินในภาวะเศรษฐกิจถดถอย
-เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 16
 หน้าที่ 75

โครงการกอสร้างเทพื้นคอนกรีตบริเวณโรงจอดรถยนต์หน้าสํานัก
งานเทศบาลตําบลนาบอน

จํานวน 80,000 บาท

-ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้น
ที่ คสล. ไมน้อยกวา 128 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาล
ตําบลนาบอน
-เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ลําดับที่ 2 หน้าที่ 10

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง จํานวน 500,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาสิ่งกอสร้าง (รายจายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการ
การปรับปรุงที่ดินหรือสิ่งกอสร้างซึ่งมิใช้เปนการซอมแซม
ตามปกติ) เชน คาปรับปรุงระบบระบายน้ํา คู ถนน ฯลฯ
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 6,452,036 บาท

งบกลาง รวม 6,452,036 บาท
งบกลาง รวม 6,452,036 บาท
คาชําระหนี้เงินต้น จํานวน 1,182,000 บาท

สําหรับจายเปนคาชําระหนี้เงินต้น  จํานวน  1
  สัญญา                  
-ชําระหนี้เงินต้น ก.ส.ท. ตามสัญญาเงินกู้เลขที่ 699/22/2553 ลง
วันที่ 6 มกราคม 2553  ปีที่ 10  จํานวน 1,182,000 บาท 

คาชําระดอกเบี้ย จํานวน 44,100 บาท

สําหรับจายเปนคาชําระดอกเบี้ย  จํานวน  1
  สัญญา                  
-ชําระดอกเบี้ยเงินกู้ ก.ส.ท. ตามสัญญาเลขที่ 699/22/2553 ลง
วันที่  6 มกราคม 2553 ปีที่ 10  จํานวน  44,100  บาท 

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 330,216 บาท

-สําหรับสงเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อย
ละ 5 พร้อมกับหักคาตอบแทนของพนักงานจ้างสงเปนเงินสมทบ
ในอัตราเดียวกันด้วย  

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 6,920 บาท

-สําหรับนําสงเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนเปนรายปี ในอัตรา
ร้อยละ 0.2 ของคาจ้างโดยประมาณทั้งปี
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 3,500,000 บาท

-เพื่อจายเปนเบี้ยยังชีพให้แกผู้อายุในเขตเทศบาลที่มีคุณสมบัติ
และมีสิทธิจะได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ 
-เปนไปตาม
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจายเงินสงเคราะห์เพื่อ
การยังชีพขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548   
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑ์การจายเงินเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2552
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑ์การจายเงินเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2553
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑ์การจายเงินเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2560
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  หน้า 105
   ลําดับที่ 1  
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เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 720,000 บาท

-เพื่อจายเปนเบี้ยยังชีพให้แกคนพิการในเขตเทศบาลที่มีคุณสมบัติ
และมีสิทธิจะได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ  
-เปนไปตาม
 1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจายเงินสงเคราะห์เพื่อ
การยังชีพขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑ์การจายเงินเบี้ย
ความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2553
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑ์การจายเบี้ย
ความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น ฉบับที่ 2
 พ.ศ. 2559  
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 118
 ลงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2556 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ
ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑ์การ
จายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2553 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑ์การ
จายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2553
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0891.3/ว 3609
 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการจายเบี้ยความ
พิการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑ์การจาย
เบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ
. 2553  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  หน้า 105
   ลําดับที่ 2 
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เบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดส์ จํานวน 18,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพเบี้ยยังชีพให้แกผู้ปวย
เอดส์  ที่แพทย์ได้รับรองและวินิจฉัยแล้ว ตามบัญชีรายชื่อที่ได้รับ
อนุมัติจากผู้บริหาร   
-เปนไปตาม
 1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจายเงินสงเคราะห์เพื่อ
การยังชีพขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 16
 และ ข้อ 17  
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  หน้า 106
   ลําดับที่ 3

สํารองจาย จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อสํารองจาย  เปนรายจายที่ตั้งไว้เพื่อใช้จายกรณีฉุกเฉินที่มี
สาธารณภัยเกิดขึ้น หรือบรรเทาปญหาความเดือนร้อนของ
ประชาชนเปนสวนรวมเทานั้น หรือจายในกรณีที่จําเปนตามความ
เหมาะสม สําหรับการอนุมัติให้ใช้เงินสํารองจายให้เปนอํานาจ
อนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น
-เปนไปตาม
1)  พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย   ดวนมาก  ที่  มท  0313. 4 /ว
 667  ลงวันที่ 12  มีนาคม   2545  เรื่อง  การชวยเหลือ
ประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4224
  ลงวันที่ 10  ตุลาคม  2554   เรื่องการชวยเหลือผู้ประสบ
อุทกภัย  น้ําทวมฉับพลัน  น้ําปาไหลหลาก  และน้ําล้นตลิ่ง
4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 3215  ลงวัน
ที่ 6 มิถุนายน 2559  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการใช้จายงบ
ประมาณเพื่อชวยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น
5)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด ที่ มท
 0891.2/ว 76  ลงวันที่ 13  มกราคม  2558  เรื่อง  การเตรียม
การป้องกันและแก้ไขปญหาภัยหนาว 
6)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0684
 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติ
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สําหรับองค์กรปกครองสวนท้องถิ่นในการชวยเหลือองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่นอื่นและจังหวัดที่ประสบสาธารณภัยตามพระ
ราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.4/ว 526
 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2560
8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.4/ว 608
 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปญหาไฟปา
และหมอกควัน ปี 2561
9)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น   ดวนที่สุด  ที่  มท
  0810.4/ว  1064  ลงวันที่  31 พฤษภาคม 2560  เรื่อง การ
เตรียมการป้องกันและแก้ไขปญหาป้องกันอุทกภัย  น้ําทวมฉับ
พลัน  น้ําปาไหลหลาก  และดินถลม ปี 2560
10) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น   ดวนที่สุด  ที่  มท
  0810.4/ว  1073  ลงวันที่ 15 มิถุนายน  2560   เรื่อง 
11) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 1520 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2560  
12) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560  
13) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.7/ว 6768 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560   
14) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 1077 ลงวันที่ 17 เมษายน 2561     

รายจายตามข้อผูกพัน

คาใช้จายเกี่ยวกับการจราจร จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อเปนคาใช้จายในการจัดซื้อจัดจ้างหรือติดตั้ง  วัสดุอุปกรณ์
เกี่ยวกับการจราจร เชน  ไฟสัญญาณจราจร  แผนป้าย  เครื่อง
หมายจราจร  แผงกั้น  สีตีเส้นจราจร  เปนคาจัดทําหรือซอมแซม
เครื่องหมายจราจร ฯลฯ

คาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย จํานวน 34,000 บาท
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-เพื่อจายเปนคาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยรายจายขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่นเกี่ยวกับคาบํารุงสมาคม  พ.ศ. 2555  และข้อบังคับ
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย  พ.ศ. 2556 กําหนดวา
สมาชิกต้องชําระคาบํารุงให้แกสมาคมสันนิบาตเปนรายปีตาม
เกณฑ์ที่ที่ประชุมใหญเปนผู้กําหนด  โดยพิจารณาจากรายรับจริง
ประจําปีที่ผานมาของเทศบาล  ยกเว้นเงินกู้  เงินจายขาดจากเงิน
สะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท  แตจะต้องไมน้อยกวาร้อยละ
เศษหนึ่งสวนหกของงบประมาณรายรับดังกลาว ทั้งนี้ไม
เกิน  500,000  บาท  
โดยในปีงบประมาณ  2563  คํานวณได้  ดังนี้
รายรับตามงบประมาณทั่วไป  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
  จํานวน  39,854,056.07 บาท
หัก  รายรับ  - เงินอุดหนุนทั่วไป                13,615,290  บาท
                - เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์    6,051,400 
บาท   
       - เงินจายขาดจากเงินสะสม            -             บาท   
รายได้ตามงบประมาณทั่วไป  สําหรับ
คํานวณ จํานวน   20,188,366.07 บาท           
คํานวณร้อยละ  1/6 (1/6 x 1/100  =  0.00167
)   จํานวน    34,000  บาท            

เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ จํานวน 70,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
เทศบาล ไมน้อยกวา ร้อยละ 50 ของคาบริการสาธารณสุขที่ได้รับ
จากกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 

เงินชวยพิเศษ จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินชวยพิเศษในกรณีที่พนักงาน  ลูกจ้าง พนักงาน
จ้างของเทศบาลถึงแกความตายในระหวางรับราชการ  
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0013.4/ว 1765
  ลงวันที่  3  มิถุนายน  2537
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 391,800 บาท

-เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)  ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2500  โดยคํานวณตั้งจายในอัตราร้อย
ละ 2  ของประมาณการรายรับทุกประเภทประจําปี  ตามงบ
ประมาณรายจายทั่วไป (ยกเว้นพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศ
ให้/เงินบริจาคและเงินอุดหนุน) 
  (โดยในปี  2564  ได้ประมาณการไว้ที่ 35,800,000
 บาท   คํานวณได้  ดังนี้ 
35,800,000  –
 16,210,000 = 19,590,000 X  2/100 = 391,800 บาท)   

เงินชวยคาครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) จํานวน 25,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคาครองชีพผู้รับบํานาญ สําหรับผู้ได้รับ
หรือมีสิทธิได้รับเฉพาะบํานาญให้ได้รับเงินชวยเหลือคาครองชีพผู้
รับบํานาญ ในอัตราเดือนละร้อยละ 5 ของบํานาญที่ได้รับหรือมี
สิทธิได้รับ 
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบกลาง งบกลาง

คาชําระดอกเบี้ย 44,100

เงินชวยพิเศษ 30,000

รายจายตามข้อผูกพัน

คาใช้จายเกี่ยวกับการ
จราจร

50,000

คาบํารุงสันนิบาต
เทศบาลแหงประเทศ
ไทย

34,000

เงินสมทบระบบหลัก
ประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่

70,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 18,000

คาชําระหนี้เงินต้น 1,182,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

330,216

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 3,500,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 6,920

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น (กบท.)

391,800

สํารองจาย 50,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบกลาง งบกลาง

คาชําระดอกเบี้ย 44,100

เงินชวยพิเศษ 30,000

รายจายตามข้อผูกพัน

คาใช้จายเกี่ยวกับการ
จราจร

50,000

คาบํารุงสันนิบาต
เทศบาลแหงประเทศ
ไทย

34,000

เงินสมทบระบบหลัก
ประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่

70,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 18,000

คาชําระหนี้เงินต้น 1,182,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

330,216

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 3,500,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 6,920

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น (กบท.)

391,800

สํารองจาย 50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบกลาง งบกลาง
เบี้ยยังชีพคนพิการ 720,000

เงินชวยคาครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ชคบ.)

25,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินคาตอบแทนประจํา
ตําแหนงนายก/รองนายก

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารสวนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินคาตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 112,800 758,760 1,135,140 831,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 10,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงาน
จ้าง

24,000 60,000 92,100 47,000

เงินเดือนพนักงาน 1,007,400 677,760 2,318,220 297,900

คาจ้างลูกจ้างประจํา 258,000 267,000

เงินประจําตําแหนง 60,000 42,000 210,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 15,000 33,200

คาเบี้ยประชุม
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบกลาง งบกลาง
เบี้ยยังชีพคนพิการ 720,000

เงินชวยคาครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ชคบ.)

25,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินคาตอบแทนประจํา
ตําแหนงนายก/รองนายก

120,000 120,000

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

1,490,400 1,490,400

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารสวนตําบล

198,720 198,720

เงินเดือนนายก/รองนายก 695,520 695,520

เงินคาตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

120,000 120,000

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,055,000 3,892,700

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 99,000 109,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงาน
จ้าง

23,500 246,600

เงินเดือนพนักงาน 4,750,000 9,051,280

คาจ้างลูกจ้างประจํา 280,000 805,000

เงินประจําตําแหนง 228,000 540,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 140,000 188,200

คาเบี้ยประชุม 5,000 5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

50,000 60,000 10,000 10,000

คาเชาบ้าน 48,000 60,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

10,000 25,000 5,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 750,000 1,292,000 300,000 10,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการจัดงาน 
จัดนิทรรศการ และสง
นักเรียนเข้ารวม
ประกวดและแขงขัน
ตางๆ

50,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

50,000 50,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

60,000 190,000

คาเชาบ้าน 48,000 156,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

30,000 70,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 280,000 2,632,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

20,000 20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการจัดงาน 
จัดนิทรรศการ และสง
นักเรียนเข้ารวม
ประกวดและแขงขัน
ตางๆ

50,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

70,000 170,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

50,000 60,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายในการเดินไป
ราชการ

100,000

คาใช้จายในการประชา
สัมพันธ์การจัดเก็บภาษี

โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคเอดส์

40,000

โครงการจัดกิจกรรมใน
วันสําคัญของชาติ งาน
รัฐพิธี หรือตามนโยบาย
ของรัฐ จังหวัดและ
อําเภอ

โครงการจัดกิจกรรมวัน
สําคัญทางศาสนาและ
ประเพณีท้องถิ่น

30,000

โครงการจัดแขงกีฬา
เทศบาลและจัดสงนัก
กีฬาเข้ารวมการแขงขัน
ในโอกาสตางๆ

50,000

โครงการจัดงานรัฐพิธี
วันปิยมหาราช
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายในการเดินไป
ราชการ

100,000

คาใช้จายในการประชา
สัมพันธ์การจัดเก็บภาษี

20,000 20,000

โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคเอดส์

40,000

โครงการจัดกิจกรรมใน
วันสําคัญของชาติ งาน
รัฐพิธี หรือตามนโยบาย
ของรัฐ จังหวัดและ
อําเภอ

50,000 50,000

โครงการจัดกิจกรรมวัน
สําคัญทางศาสนาและ
ประเพณีท้องถิ่น

30,000

โครงการจัดแขงกีฬา
เทศบาลและจัดสงนัก
กีฬาเข้ารวมการแขงขัน
ในโอกาสตางๆ

50,000

โครงการจัดงานรัฐพิธี
วันปิยมหาราช

10,000 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษา สมเด็จ
พระบรมราชินีพันปี
หลวง และวันแมแหง
ชาติ (12 สิงหาคม)

โครงการจัดงานวันท้อง
ถิ่นไทย

โครงการจัดงานวัน
เทศบาล

โครงการจัดทํา
ประชาคมทุกระดับ

15,000

โครงการทําบุญตักบาตร
วันขึ้นปีใหม

10,000

โครงการเทศบาลสร้าง
สุขภาพ

20,000

โครงการประเพณีรดน้ํา
ขอพรผู้สูงอายุ

50,000

โครงการประเพณีลอย
กระทง

100,000

โครงการปรับปรุงแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษา สมเด็จ
พระบรมราชินีพันปี
หลวง และวันแมแหง
ชาติ (12 สิงหาคม)

50,000 50,000

โครงการจัดงานวันท้อง
ถิ่นไทย

10,000 10,000

โครงการจัดงานวัน
เทศบาล

10,000 10,000

โครงการจัดทํา
ประชาคมทุกระดับ

15,000

โครงการทําบุญตักบาตร
วันขึ้นปีใหม

10,000

โครงการเทศบาลสร้าง
สุขภาพ

20,000

โครงการประเพณีรดน้ํา
ขอพรผู้สูงอายุ

50,000

โครงการประเพณีลอย
กระทง

100,000

โครงการปรับปรุงแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

100,000 100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการปลูกสร้าง
จิตสํานึกรักษ์สิ่งแวด
ล้อม

30,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

50,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

25,000

โครงการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยเบื้องต้น
และสาธารณภัยใน
ชุมชน

50,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาลวันขึ้นปีใหม

10,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาลวันสงกรานต์

10,000

โครงการฝึกซ้อมแผน
การดับเพลิง

50,000

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําเทศบาล
ตําบลนาบอน

200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการปลูกสร้าง
จิตสํานึกรักษ์สิ่งแวด
ล้อม

30,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

50,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

25,000

โครงการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยเบื้องต้น
และสาธารณภัยใน
ชุมชน

50,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาลวันขึ้นปีใหม

10,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาลวันสงกรานต์

10,000

โครงการฝึกซ้อมแผน
การดับเพลิง

50,000

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําเทศบาล
ตําบลนาบอน

200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมหรือ
ทบทวนสมาชิก อปพร.

50,000

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติ
งานด้านการบริหารงาน
คลัง

โครงการรณรงค์การคัด
แยกขยะและลดปริมาณ
ขยะมูลฝอยในชุมชน

20,000

โครงการเลือกตั้งของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

โครงการวันคล้ายวัน
พระบรมราชสมภพของ
พระบามสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศรมหา
ภูมิพลอดุลย
เดชมหาราชบรม
นาถบพิตร วันชาติและ
วันพอแหงชาติ (5 
ธันวาคม)
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมหรือ
ทบทวนสมาชิก อปพร.

50,000

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติ
งานด้านการบริหารงาน
คลัง

50,000 50,000

โครงการรณรงค์การคัด
แยกขยะและลดปริมาณ
ขยะมูลฝอยในชุมชน

20,000

โครงการเลือกตั้งของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

500,000 500,000

โครงการวันคล้ายวัน
พระบรมราชสมภพของ
พระบามสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศรมหา
ภูมิพลอดุลย
เดชมหาราชบรม
นาถบพิตร วันชาติและ
วันพอแหงชาติ (5 
ธันวาคม)

30,000 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการวันคล้ายวัน
สวรรคตของพระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิ
เบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราชบรม
นาถบพิตร (13 ตุลาคม)

โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าฯ พระบรมราชินี 
(3 มิถุนายน)

โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรี
สินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยูหัว 
(28 กรกฎาคม)

โครงการสงเสริมการ
ดําเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมด้าน
การพัฒนาสตรีและ
ครอบครัว

50,000

โครงการสงเสริมและฝึก
อาชีพให้แกประชาชน

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการวันคล้ายวัน
สวรรคตของพระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิ
เบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราชบรม
นาถบพิตร (13 ตุลาคม)

30,000 30,000

โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าฯ พระบรมราชินี 
(3 มิถุนายน)

50,000 50,000

โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรี
สินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยูหัว 
(28 กรกฎาคม)

50,000 50,000

โครงการสงเสริมการ
ดําเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมด้าน
การพัฒนาสตรีและ
ครอบครัว

50,000

โครงการสงเสริมและฝึก
อาชีพให้แกประชาชน

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา เงินอุดหนุน
สําหรับสงเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษาท้องถิ่น
โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา  สําหรับคาใช้
จายในการปรับปรุงหลัก
สูตร

20,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวันเด็กปฐมวัยศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลนาบอน

171,500

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวันนักเรียน
โรงเรียนเทศบาลนา
บอน

360,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา เงินอุดหนุน
สําหรับสงเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษาท้องถิ่น
โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา  สําหรับคาใช้
จายในการปรับปรุงหลัก
สูตร

20,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวันเด็กปฐมวัยศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลนาบอน

171,500

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวันนักเรียน
โรงเรียนเทศบาลนา
บอน

360,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายในการบริหารสถาน
ศึกษา กิจกรรมสัปดาห์
วันเด็ก

30,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายในการบริหารสถาน
ศึกษา กิจกรรมสาย
สัมพันธ์จากแมสูลูก

20,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายบริหารสถานศึกษา
เงินอุดหนุนสําหรับ
กิจกรรมสงเสริมสุขภาพ
อนามัยของเด็กปฐมวัย

10,000

โครงการเสริมสร้าง
ความรู้เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรม
แกบุคลากรของเทศบาล
ตําบลนาบอน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายในการบริหารสถาน
ศึกษา กิจกรรมสัปดาห์
วันเด็ก

30,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายในการบริหารสถาน
ศึกษา กิจกรรมสาย
สัมพันธ์จากแมสูลูก

20,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายบริหารสถานศึกษา
เงินอุดหนุนสําหรับ
กิจกรรมสงเสริมสุขภาพ
อนามัยของเด็กปฐมวัย

10,000

โครงการเสริมสร้าง
ความรู้เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

50,000 50,000

โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรม
แกบุคลากรของเทศบาล
ตําบลนาบอน

50,000 50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

เงินอุดหนุนสําหรับสง
เสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษาท้องถิ่น 
โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา เงินอุดหนุน
สําหรับสงเสริมศักยภาพ
สําหรับคาใช้จายในการ
พัฒนาและปรับปรุงห้อง
สมุดโรงเรียน

100,000

เงินอุดหนุนสําหรับสง
เสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษาท้องถิ่น 
โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา เงินอุดหนุน
สําหรับสงเสริมศักยภาพ
สําหรับคาใช้จายในการ
พัฒนาแหลงเรียนรู้ใน
โรงเรียน

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

เงินอุดหนุนสําหรับสง
เสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษาท้องถิ่น 
โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา เงินอุดหนุน
สําหรับสงเสริมศักยภาพ
สําหรับคาใช้จายในการ
พัฒนาและปรับปรุงห้อง
สมุดโรงเรียน

100,000

เงินอุดหนุนสําหรับสง
เสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษาท้องถิ่น 
โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา เงินอุดหนุน
สําหรับสงเสริมศักยภาพ
สําหรับคาใช้จายในการ
พัฒนาแหลงเรียนรู้ใน
โรงเรียน

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

เงินอุดหนุนสําหรับสง
เสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษาท้องถิ่น 
เงินอุดหนุนสําหรับสง
เสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษาท้องถิ่น 
โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา เงินอุดหนุน
สําหรับสงเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษาท้องถิ่น 
สําหรับคาใช้จาย
อินเตอร์เน็ตโรงเรียน

16,800

เงินอุดหนุนสําหรับสง
เสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษาท้องถิ่น
โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา เงินอุดหนุน
สําหรับสงเสริมศักยภาพ
สําหรับคาใช้จายในการ
รณรงค์การป้องกันยา
เสพติดในสถานศึกษา

21,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

เงินอุดหนุนสําหรับสง
เสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษาท้องถิ่น 
เงินอุดหนุนสําหรับสง
เสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษาท้องถิ่น 
โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา เงินอุดหนุน
สําหรับสงเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษาท้องถิ่น 
สําหรับคาใช้จาย
อินเตอร์เน็ตโรงเรียน

16,800

เงินอุดหนุนสําหรับสง
เสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษาท้องถิ่น
โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา เงินอุดหนุน
สําหรับสงเสริมศักยภาพ
สําหรับคาใช้จายในการ
รณรงค์การป้องกันยา
เสพติดในสถานศึกษา

21,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

เงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนคาใช้จายในการ
จัดการศึกษาตั้งแต
ระดับอนุบาลจนจบการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน

254,700

เงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนคาใช้จายในการ
จัดการศึกษาสําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด
.)

99,050

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 150,000 100,000 30,000 100,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแตงกาย 10,000 50,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 50,000 100,000 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 15,000 5,000 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 300,000 10,000 20,000 5,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 30,000 150,000 70,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 100,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 80,000 30,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

10,000

คาอาหารเสริม (นม) 260,000

วัสดุการเกษตร 50,000 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

เงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนคาใช้จายในการ
จัดการศึกษาตั้งแต
ระดับอนุบาลจนจบการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน

254,700

เงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนคาใช้จายในการ
จัดการศึกษาสําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด
.)

99,050

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 175,000 555,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแตงกาย 60,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 70,000 270,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 35,000 75,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 20,000 355,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 205,000 455,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 100,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000 130,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

10,000

คาอาหารเสริม (นม) 260,000

วัสดุการเกษตร 60,000

วันที่พิมพ์ : 12/5/2564  13:57:17 หน้า : 26/34



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุกอสร้าง 80,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร

วัสดุสํานักงาน 15,000 10,000 30,000

วัสดุอื่น 5,000 10,000 20,000 10,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 50,000

คาไฟฟ้า 70,000

คาบริการไปรษณีย์

คาบริการโทรศัพท์ 30,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน 3,000

คอมพิวเตอร์สําหรับ
สํานักงาน

17,000

เครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกสวน

ตู้เก็บเอกสารชนิด
กระจกบานเลื่อนทรง
เตี้ย

6,000

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร

ตู้เอกสาร 4,000

โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ 7,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุกอสร้าง 80,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 5,000 5,000

วัสดุสํานักงาน 125,000 180,000

วัสดุอื่น 10,000 55,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

50,000 50,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 80,000 130,000

คาไฟฟ้า 500,000 570,000

คาบริการไปรษณีย์ 20,000 20,000

คาบริการโทรศัพท์ 30,000 60,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน 3,000

คอมพิวเตอร์สําหรับ
สํานักงาน

17,000

เครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกสวน

28,000 28,000

ตู้เก็บเอกสารชนิด
กระจกบานเลื่อนทรง
เตี้ย

6,000

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 10,800 10,800

ตู้เอกสาร 4,000

โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ 7,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานสํานักงาน

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ต
บุ๊ก สําหรับงานประมวล
ผล

22,000

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์

4,300

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
LED สี ชนิด Network 
แบบที่ 1

เครื่องสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องรับ-สงวิทยุ ระบบ 
VHF / FM  ชนิดประจํา
ที่

30,000

เครื่องรับ-สงวิทยุ ระบบ 
VHF / FM  ชนิดมือถือ

84,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1

44,000 44,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานสํานักงาน

17,000 17,000

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ต
บุ๊ก สําหรับงานประมวล
ผล

22,000

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์

4,300

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
LED สี ชนิด Network 
แบบที่ 1

10,000 10,000

เครื่องสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA

5,000 5,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องรับ-สงวิทยุ ระบบ 
VHF / FM  ชนิดประจํา
ที่

30,000

เครื่องรับ-สงวิทยุ ระบบ 
VHF / FM  ชนิดมือถือ

84,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

50,000 100,000

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

เตียงเด็ก 6,500

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

คาชดเชยคางานกอสร้าง
ตามสัญญาแบบปรับ
ราคาได้  (คา K)

10,000

โครงการกอสร้างเทพื้น
คอนกรีตบริเวณโรงจอด
รถยนต์หน้าสํานักงาน
เทศบาลตําบลนาบอน

80,000

โครงการปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้าบริเวณถนน
สาธารณะในเขต
เทศบาลตําบลนาบอน

260,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งกอสร้าง

500,000 50,000

อาคารตาง ๆ

คาเขียนแบบโครงการ
ตางๆ ของเทศบาล
ตําบลนาบอน

150,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

150,000

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

เตียงเด็ก 6,500

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

คาชดเชยคางานกอสร้าง
ตามสัญญาแบบปรับ
ราคาได้  (คา K)

10,000

โครงการกอสร้างเทพื้น
คอนกรีตบริเวณโรงจอด
รถยนต์หน้าสํานักงาน
เทศบาลตําบลนาบอน

80,000

โครงการปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้าบริเวณถนน
สาธารณะในเขต
เทศบาลตําบลนาบอน

260,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งกอสร้าง

550,000

อาคารตาง ๆ

คาเขียนแบบโครงการ
ตางๆ ของเทศบาล
ตําบลนาบอน

150,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น รายจายอื่น

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น
ระดับอําเภอ

40,000

เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

40,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ 140,000 50,000

รวม 6,452,036 740,000 430,000 165,000 3,253,000 3,890,520 6,034,210 2,486,900
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น รายจายอื่น 50,000 50,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น
ระดับอําเภอ

40,000

เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

40,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ 190,000

รวม 12,332,940 35,784,606
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