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ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

เทศบาลตําบลนาบอน
อําเภอนาบอน  จังหวัดนครศรีธรรมราช



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลนาบอน

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นของเทศบาลตําบลนาบอน จะไดเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปตอสภาเทศบาลตําบลนาบอนอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทองถิ่นเทศบาลตําบลนาบอน จึง
ขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการ
ดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 45,526,597.95 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 69,464,190.07 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 18,860,628.45 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 
บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 4 โครงการ รวม 273,470.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 1,203,620.17 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2564 องค์กรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.1 รายรับจริง จํานวน 32,585,653.05 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 205,181.61 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 714,671.90 บาท

หมวดรายไดจากทรัพย์สิน จํานวน 852,491.73 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ 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

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 39,467.00 บาท

2.3 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

งบเงินอุดหนุน จํานวน 80,000.00 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 39,467.00 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 53,256.00 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลนาบอน
อําเภอนาบอน  จังหวัดนครศรีธรรมราช

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 205,181.61 750,000.00 900,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

714,671.90 723,500.00 710,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 852,491.73 750,000.00 890,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 24,787.00 30,000.00 70,000.00

หมวดรายได้จากทุน 5,000.00 500.00 5,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,802,132.24 2,254,000.00 2,575,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 16,749,214.81 17,336,000.00 17,425,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

16,749,214.81 17,336,000.00 17,425,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 14,034,306.00 16,210,000.00 15,000,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

14,034,306.00 16,210,000.00 15,000,000.00

รวม 32,585,653.05 35,800,000.00 35,000,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลนาบอน
อําเภอนาบอน  จังหวัดนครศรีธรรมราช

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 5,733,793.62 6,452,036.00 6,295,000.00

งบบุคลากร 14,362,994.46 17,269,220.00 16,646,838.00

งบดําเนินงาน 7,272,148.55 10,244,250.00 10,489,662.00

งบลงทุน 1,745,380.00 1,499,100.00 1,298,500.00

งบเงินอุดหนุน 80,000.00 270,000.00 270,000.00

งบรายจ่ายอื่น 0.00 50,000.00 0.00

รวมจายจากงบประมาณ 29,194,316.63 35,784,606.00 35,000,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ
เทศบาลตําบลนาบอน

อําเภอนาบอน  จังหวัดนครศรีธรรมราช



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตําบลนาบอน
อําเภอนาบอน  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 11,983,440

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,015,760

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 5,937,750

แผนงานสาธารณสุข 3,898,300

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 393,640

แผนงานเคหะและชุมชน 322,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 165,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 390,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3,599,110

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 6,295,000

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 35,000,000



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลนาบอน

อําเภอนาบอน  จังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 6,295,000 6,295,000
    งบกลาง 6,295,000 6,295,000

รวม 6,295,000 6,295,000

หน้า : 1/8



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 6,547,810 229,920 2,047,200 177,660 9,002,590
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,624,640 0 0 0 2,624,640

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,923,170 229,920 2,047,200 177,660 6,377,950

งบดําเนินงาน 2,320,250 25,800 628,000 0 2,974,050
    ค่าตอบแทน 180,000 5,800 118,000 0 303,800

    ค่าใช้สอย 1,047,000 20,000 435,000 0 1,502,000

    ค่าวัสดุ 510,000 0 75,000 0 585,000

    ค่าสาธารณูปโภค 583,250 0 0 0 583,250

งบลงทุน 4,300 0 2,500 0 6,800
    ค่าครุภัณฑ์ 4,300 0 2,500 0 6,800

รวม 8,872,360 255,720 2,677,700 177,660 11,983,440

หน้า : 2/8



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

รวม

งบบุคลากร 1,050,760 1,050,760
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,050,760 1,050,760

งบดําเนินงาน 890,000 890,000
    ค่าตอบแทน 50,000 50,000

    ค่าใช้สอย 560,000 560,000

    ค่าวัสดุ 280,000 280,000

งบลงทุน 35,000 35,000
    ค่าครุภัณฑ์ 35,000 35,000

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

รวม 2,015,760 2,015,760

หน้า : 3/8



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 484,320 3,021,818 3,506,138
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 484,320 3,021,818 3,506,138

งบดําเนินงาน 1,022,100 1,328,412 2,350,512
    ค่าตอบแทน 83,600 42,200 125,800

    ค่าใช้สอย 700,000 977,525 1,677,525

    ค่าวัสดุ 103,500 308,687 412,187

    ค่าสาธารณูปโภค 135,000 0 135,000

งบลงทุน 81,100 0 81,100
    ค่าครุภัณฑ์ 71,100 0 71,100

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 10,000 0 10,000

รวม 1,587,520 4,350,230 5,937,750

หน้า : 4/8



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบบุคลากร 1,871,400 0 1,871,400
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,871,400 0 1,871,400

งบดําเนินงาน 1,901,900 45,000 1,946,900
    ค่าตอบแทน 198,000 0 198,000

    ค่าใช้สอย 1,350,000 45,000 1,395,000

    ค่าวัสดุ 353,900 0 353,900

งบลงทุน 40,000 0 40,000
    ค่าครุภัณฑ์ 40,000 0 40,000

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

รวม 3,813,300 85,000 3,898,300

หน้า : 5/8



แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบบุคลากร 362,640 362,640
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 362,640 362,640

งบดําเนินงาน 31,000 31,000
    ค่าตอบแทน 26,000 26,000

    ค่าใช้สอย 5,000 5,000

รวม 393,640 393,640
แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานไฟฟ้าและประปา
งานกําจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล
รวม

งบดําเนินงาน 0 200,000 200,000
    ค่าใช้สอย 0 200,000 200,000

งบลงทุน 72,000 0 72,000
    ค่าครุภัณฑ์ 72,000 0 72,000

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

รวม 122,000 200,000 322,000

หน้า : 6/8



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
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 50,000 200,000 250,000
    ค่าใช้สอย 50,000 200,000 250,000

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

รวม 50,000 340,000 390,000

หน้า : 7/8



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 853,310 0 853,310
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 853,310 0 853,310

งบดําเนินงาน 1,682,200 0 1,682,200
    ค่าตอบแทน 93,000 0 93,000

    ค่าใช้สอย 1,244,200 0 1,244,200

    ค่าวัสดุ 345,000 0 345,000

งบลงทุน 30,000 1,033,600 1,063,600
    ค่าครุภัณฑ์ 30,000 0 30,000

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 1,033,600 1,033,600

รวม 2,565,510 1,033,600 3,599,110

หน้า : 8/8



แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 11,983,440

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,015,760

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 5,937,750

แผนงานสาธารณสุข 3,898,300

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 393,640

แผนงานเคหะและชุมชน 322,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 165,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 390,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3,599,110

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 6,295,000

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 35,000,000

               โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 65 
จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลนาบอน และโดยเห็นชอบของนายกเทศมนตรี
ตําบลนาบอน

ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกวา เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เปนต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 35,000,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 35,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อ 5 งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลนาบอน
อําเภอนาบอน  จังหวัดนครศรีธรรมราช



งบ ยอดรวม
รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตําบลนาบอนปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีตําบลนาบอนมีหน้าที่รักษาการให้เปนไปตามเทศบัญญัตินี้

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

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

(นายยุทธศักดิ์ พัฒนเกษตรวงศ์)

ตําแหนง นายกเทศมนตรีตําบลนาบอน

เห็นชอบ

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

(นายถิรนาท เอสะนาชาตัง)

ตําแหนง นายอําเภอนาบอน ปฎิบัติราชการแทน        
ผู้วาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลนาบอน
อําเภอนาบอน  จังหวัดนครศรีธรรมราช

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565
หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 672,873.50 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงท้องที่ 141,242.87 14,023.56 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 0.00 108,878.05 650,000.00 15.38 % 750,000.00
     ภาษีป้าย 105,080.00 82,280.00 100,000.00 50.00 % 150,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 919,196.37 205,181.61 750,000.00 900,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 1,280.40 1,328.90 1,000.00 50.00 % 1,500.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน 3,810.00 570.00 1,500.00 -33.33 % 1,000.00
     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 223,580.00 248,460.00 230,000.00 8.70 % 250,000.00
     ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล 100,000.00 93,000.00 100,000.00 0.00 % 100,000.00
     ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่
จําหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร

20,660.00 20,750.00 21,000.00 -4.76 % 20,000.00

     ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อ
การโฆษณา

420.00 280.00 500.00 0.00 % 500.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 1,900.00 2,010.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 1,239.00 938.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 290.00 270.00 500.00 0.00 % 500.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00
     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 65,200.00 62,600.00 60,000.00 4.17 % 62,500.00
     ค่าปรับการผิดสัญญา 233,004.00 185,262.00 200,000.00 -10.00 % 180,000.00
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายต่อ
สุขภาพ

96,200.00 94,400.00 100,000.00 -20.00 % 80,000.00

     ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 300.00 300.00 500.00 0.00 % 500.00
     ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน 4,000.00 4,000.00 4,000.00 0.00 % 4,000.00
     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 230.00 273.00 500.00 0.00 % 500.00
     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 265.00 230.00 500.00 0.00 % 500.00
     ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ 0.00 0.00 0.00 100.00 % 5,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 752,378.40 714,671.90 723,500.00 710,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ค่าเช่าหรือบริการ 110,100.00 147,170.00 130,000.00 15.38 % 150,000.00
     ดอกเบี้ย 313,110.48 321,614.73 300,000.00 -26.67 % 220,000.00
     เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ 0.00 0.00 0.00 100.00 % 100,000.00
     รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ 322,457.50 383,707.00 320,000.00 31.25 % 420,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 745,667.98 852,491.73 750,000.00 890,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง 36,000.00 18,000.00 20,000.00 -100.00 % 0.00
     ค่าเขียนแบบแปลน 0.00 0.00 0.00 100.00 % 20,000.00
     ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด 0.00 0.00 0.00 100.00 % 40,000.00
     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 12,379.00 6,787.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 48,379.00 24,787.00 30,000.00 70,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

หมวดรายได้จากทุน
     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 0.00 5,000.00 500.00 900.00 % 5,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 5,000.00 500.00 5,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต์ 356,387.90 339,672.56 300,000.00 33.33 % 400,000.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 13,517,344.29 12,558,245.62 13,000,000.00 0.00 % 13,000,000.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 1,009,179.50 985,643.27 1,000,000.00 0.00 % 1,000,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 54,074.35 25,763.24 36,000.00 -16.67 % 30,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 2,186,523.21 1,861,485.92 2,100,000.00 -4.76 % 2,000,000.00
     ค่าภาคหลวงแร่ 60,911.06 58,530.46 60,000.00 0.00 % 60,000.00
     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 41,979.58 34,680.74 40,000.00 -12.50 % 35,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

486,875.00 885,193.00 800,000.00 12.50 % 900,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 17,713,274.89 16,749,214.81 17,336,000.00 17,425,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป 13,615,290.00 14,034,306.00 16,210,000.00 -7.46 % 15,000,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 13,615,290.00 14,034,306.00 16,210,000.00 15,000,000.00
รวมทุกหมวด 33,794,186.64 32,585,653.05 35,800,000.00 35,000,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลนาบอน

อําเภอนาบอน  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 35,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 900,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 750,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติราย
รับจริงในป 2563 เปนเกณฑในการคํานวณ

ภาษีป้าย จํานวน 150,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติราย
รับจริงในป 2563 เปนเกณฑในการคํานวณ

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 710,000 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 1,500 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติราย
รับจริงในป 2563 เปนเกณฑในการคํานวณ

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากว่าปที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติราย
รับจริงในป 2563 เปนเกณฑในการคํานวณ

ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 250,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติราย
รับจริงในป 2563 เปนเกณฑในการคํานวณ

ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล จํานวน 100,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติราย
รับจริงในป 2563 เปนเกณฑในการคํานวณ

ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จําหน่าย
อาหารหรือสะสมอาหาร

จํานวน 20,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากว่าปที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติราย
รับจริงในป 2563 เปนเกณฑในการคํานวณ
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ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการ
โฆษณา

จํานวน 500 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติราย
รับจริงในป 2563 เปนเกณฑในการคํานวณ

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติราย
รับจริงในป 2563 เปนเกณฑในการคํานวณ

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติราย
รับจริงในป 2563 เปนเกณฑในการคํานวณ

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 500 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติราย
รับจริงในป 2563 เปนเกณฑในการคํานวณ

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 500 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติราย
รับจริงในป 2563 เปนเกณฑในการคํานวณ

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 62,500 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติราย
รับจริงในป 2563 เปนเกณฑในการคํานวณ

ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 180,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากว่าปที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติราย
รับจริงในป 2563 เปนเกณฑในการคํานวณ

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายต่อ
สุขภาพ

จํานวน 80,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากว่าปที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติราย
รับจริงในป 2563 เปนเกณฑในการคํานวณ

ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ จํานวน 500 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติราย
รับจริงในป 2563 เปนเกณฑในการคํานวณ
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ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน จํานวน 4,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติราย
รับจริงในป 2563 เปนเกณฑในการคํานวณ

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 500 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติราย
รับจริงในป 2563 เปนเกณฑในการคํานวณ

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง จํานวน 500 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติราย
รับจริงในป 2563 เปนเกณฑในการคํานวณ

ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติราย
รับจริงในป 2563 เปนเกณฑในการคํานวณ

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 890,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการ จํานวน 150,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติราย
รับจริงในป 2563 เปนเกณฑในการคํานวณ

ดอกเบี้ย จํานวน 220,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากว่าปที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติราย
รับจริงในป 2563 เปนเกณฑในการคํานวณ

เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ จํานวน 100,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติราย
รับจริงในป 2563 เปนเกณฑในการคํานวณ

รายได้จากทรัพยสินอื่น ๆ จํานวน 420,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติราย
รับจริงในป 2563 เปนเกณฑในการคํานวณ

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 70,000 บาท
ค่าเขียนแบบแปลน จํานวน 20,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติราย
รับจริงในป 2563 เปนเกณฑในการคํานวณ
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ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด จํานวน 40,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติราย
รับจริงในป 2563 เปนเกณฑในการคํานวณ

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติราย
รับจริงในป 2563 เปนเกณฑในการคํานวณ

หมวดรายได้จากทุน รวม 5,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพยสิน จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติราย
รับจริงในป 2563 เปนเกณฑในการคํานวณ

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 17,425,000 บาท
ภาษีรถยนต จํานวน 400,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติราย
รับจริงในป 2563 เปนเกณฑในการคํานวณ

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

ประมาณการไว้เท่ากับปที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติราย
รับจริงในป 2563 เปนเกณฑในการคํานวณ

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

ประมาณการไว้เท่ากับปที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติราย
รับจริงในป 2563 เปนเกณฑในการคํานวณ

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 30,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากว่าปที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติราย
รับจริงในป 2563 เปนเกณฑในการคํานวณ

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 2,000,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากว่าปที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติราย
รับจริงในป 2563 เปนเกณฑในการคํานวณ

ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 60,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติราย
รับจริงในป 2563 เปนเกณฑในการคํานวณ
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ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 35,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากว่าปที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติราย
รับจริงในป 2563 เปนเกณฑในการคํานวณ

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 900,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติราย
รับจริงในป 2563 เปนเกณฑในการคํานวณ

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 15,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 15,000,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากว่าปที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติราย
รับจริงในป 2563 เปนเกณฑในการคํานวณ
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

คาชําระหนี้เงินกู 1,415,637.61 1,181,912.91 1,203,625 -100 % 0

คาชําระดอกเบี้ย 72,309.2 44,066.34 22,475 -100 % 0

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 172,495 153,888 330,216 -39.43 % 200,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 7,660 0 7,220 10.8 % 8,000

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 3,090,600 3,179,400 3,500,000 17.14 % 4,100,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 634,400 692,000 720,000 26.67 % 912,000

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ 18,000 13,500 18,000 0 % 18,000

เงินสํารองจาย 16,580 2,185 60,000 66.67 % 100,000

รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 0 100 % 600,000

เงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญ (ช.ค.บ.) 0 0 0 100 % 32,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลนาบอน
อําเภอนาบอน    จังหวัดนครศรีธรรมราช
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินบําเหน็จลูกจางประจํา 0 0 0 100 % 144,000

คาใชจายเกี่ยวกับการจราจร 23,400 0 50,000 0 % 50,000

คาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย 31,630.39 35,425.37 34,000 -8.82 % 31,000

เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพใน
ระดับทองถิ่นหรือพื้นที่

50,000 50,000 70,000 0 % 70,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถิ่น (กบท.)

390,000 360,740 587,700 -100 % 0

เงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญ (ชคบ.) 20,676 20,676 25,000 -100 % 0

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพขาราชการ/พนักงาน 0 0 0 100 % 30,000

รวมงบกลาง 5,943,388.2 5,733,793.62 6,657,936 6,295,000
รวมงบกลาง 5,943,388.2 5,733,793.62 6,657,936 6,295,000
รวมงบกลาง 5,943,388.2 5,733,793.62 6,657,936 6,295,000

รวมแผนงานงบกลาง 5,943,388.2 5,733,793.62 6,657,936 6,295,000
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น

665,160 695,520 675,520 2.96 % 695,520

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 114,000 120,000 120,000 0 % 120,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 114,000 120,000 120,000 0 % 120,000

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

198,720 189,060 170,720 16.4 % 198,720

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น

1,490,400 1,472,949.68 1,462,400 1.91 % 1,490,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,582,280 2,597,529.68 2,548,640 2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 2,864,653.99 3,079,020 3,100,000 -11.72 % 2,736,720

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

84,000 84,000 84,000 0 % 84,000

เงินประจําตําแหนง 186,000 181,500 168,000 5.36 % 177,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 798,850 829,660 865,000 5.52 % 912,790

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 29,270 18,980 18,500 -31.57 % 12,660

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,962,773.99 4,193,160 4,235,500 3,923,170
รวมงบบุคลากร 6,545,053.99 6,790,689.68 6,784,140 6,547,810

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 3,000 1,566.67 % 50,000

คาเบี้ยประชุม 0 0 5,000 0 % 5,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 7,000 185.71 % 20,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 105,000

รวมค่าตอบแทน 80,830 79,508 115,000 180,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 109,578 121,239.64 436,000 -28.44 % 312,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 17,130 14,845 20,000 0 % 20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

14,680 18,190 50,000 0 % 50,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 50,000

โครงการจัดกิจกรรมในวันสําคัญของชาติ 
งานรัฐพิธี หรือตามนโยบายของรัฐ จังหวัด
และอําเภอ

48,020 49,200 50,000 -30 % 35,000

โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา 
พระบรมราชินีนาถ

16,280 0 0 0 % 0

โครงการจัดงานรัฐพิธีวันปิยมหาราช 9,500 1,000 10,000 0 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระบรมราชินีพันปีหลวง และวันแม
แหงชาติ (12 สิงหาคม)

0 49,900 50,000 0 % 50,000

โครงการจัดงานวันทองถิ่นไทย 2,000 0 10,000 0 % 10,000

โครงการจัดงานวันเทศบาล 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการเลือกตั้งขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

9,660 0 500,000 -100 % 0

โครงการวันคลายวันพระบรมราชสมภพ
ของพระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม
นาถบพิตร วันชาติและวันพอแหงชาติ (5 
ธันวาคม)

0 21,800 0 100 % 30,000

โครงการวันคลายวันสวรรคตของพระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร (13 
ตุลาคม)

0 0 30,000 0 % 30,000

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจาฯ พระบรมราชินี (3 มิถุนายน)

0 0 50,000 0 % 50,000

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรา
ลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว (28 
กรกฎาคม)

0 38,900 50,000 80 % 90,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการเสริมสรางความรูเกี่ยวกับวินัย 
พนักงานเทศบาล  ลูกจางประจําและ
พนักงานจาง

23,567 0 0 0 % 0

โครงการเสริมสรางความรูเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

0 0 50,000 0 % 50,000

โครงการเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม
แกบุคลากรของเทศบาลตําบลนาบอน

38,272 23,640 50,000 0 % 50,000

จัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 
(28 กรกฎาคม)

34,000 0 0 0 % 0

จัดงานวันคลายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9 (13 
ตุลาคม)

16,000 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 135,317.34 87,598.34 150,000 33.33 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 474,004.34 426,312.98 1,516,000 1,047,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 47,186.1 48,995 100,000 0 % 100,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 20,000 150 % 50,000

วัสดุงานบานงานครัว 8,877 13,138 20,000 0 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 54,470 23,490 70,000 42.86 % 100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 167,080 145,540 200,000 0 % 200,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 5,000 0 % 5,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

วัสดุคอมพิวเตอร์ 2,760 1,270 30,000 -16.67 % 25,000

วัสดุอื่น 2,736 2,245 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 283,109.1 234,678 455,000 510,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 376,409.45 445,692.18 500,000 -20 % 400,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 65,656.24 60,065.51 80,000 0 % 80,000

คาบริการโทรศัพท์ 22,489.23 19,036.27 30,000 0 % 30,000

คาบริการไปรษณีย์ 10,785 9,217 20,000 -25 % 15,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 35,588.2 39,125.76 50,000 2 % 51,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ 0 0 0 100 % 7,250

รวมค่าสาธารณูปโภค 510,928.12 573,136.72 680,000 583,250
รวมงบดําเนินงาน 1,348,871.56 1,313,635.7 2,766,000 2,320,250

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้นั่งทํางาน 1,900 0 0 0 % 0

เกาอี้สํานักงาน 0 0 14,500 -100 % 0

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 0 0 4,950 -100 % 0

เครื่องปรับอากาศแบบแยกชิ้นสวน 0 27,500 0 0 % 0
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เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเขา
ออกงาน

0 9,500 0 0 % 0

ชั้นวางของชนิดไม 0 0 650 -100 % 0

โซฟาเขามุม 0 0 7,900 -100 % 0

ตูเหล็กเก็บเอกสาร 4,600 0 10,800 -100 % 0

ถังน้ําแบบสแตนเลส 0 14,500 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ชุดลําโพงขยายกลางแจง 0 9,900 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 0 0 17,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุก สําหรับงาน
ประมวลผล

0 15,500 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์

0 0 0 100 % 4,300

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด 
Network แบบที่ 1

0 0 10,000 -100 % 0

อุปกรณ์อานบัตรแบบอเนกประสงค์ 0 6,200 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 6,500 83,100 65,800 4,300
รวมงบลงทุน 6,500 83,100 65,800 4,300

รวมงานบริหารทั่วไป 7,900,425.55 8,187,425.38 9,615,940 8,872,360
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0 0 100 % 229,920

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 229,920
รวมงบบุคลากร 0 0 0 229,920

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 1,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 4,800

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 5,800
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 0 100 % 10,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 20,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 25,800
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รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0 0 0 255,720
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 932,583 1,107,248.71 1,650,000 -10.11 % 1,483,200

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

0 17,692.74 15,000 0 % 15,000

เงินประจําตําแหนง 18,000 24,000 60,000 0 % 60,000

คาจางลูกจางประจํา 246,240 260,280 276,000 5.43 % 291,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 170,760 177,600 185,000 4.32 % 193,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,367,583 1,586,821.45 2,191,000 2,047,200
รวมงบบุคลากร 1,367,583 1,586,821.45 2,191,000 2,047,200

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 0 100 % 10,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 19,380 14,000 42.86 % 20,000

คาเชาบาน 41,000 48,000 48,000 0 % 48,000
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 40,000

รวมค่าตอบแทน 65,080 93,980 87,000 118,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 36,300 106,838.14 130,000 0 % 130,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 67,970 142,909 100,000 -60 % 40,000

คาใชจายในการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บ
ภาษี

5,616 3,264 20,000 0 % 20,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 40,000

โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

0 56,000 100,000 30 % 130,000

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ดานการบริหารงานคลัง

0 0 0 100 % 50,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 8,000 8,110 25,000 0 % 25,000

รวมค่าใช้สอย 117,886 317,121.14 375,000 435,000
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ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 31,201.9 31,223.5 35,000 14.29 % 40,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 880 1,190 5,000 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 8,540 15,420 25,000 20 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 40,621.9 47,833.5 65,000 75,000
รวมงบดําเนินงาน 223,587.9 458,934.64 527,000 628,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้สํานักงานแบบมีพนักพิง 0 0 0 100 % 2,500

เกาอี้สํานักงานพนักพิงสูง 0 3,500 0 0 % 0

ตูเก็บแฟ้ม 4 ชั้น 0 20,970 0 0 % 0

ตูเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก 0 9,300 0 0 % 0

ตูเก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ 0 5,500 0 0 % 0

ตูเหล็ก 2 บาน 0 11,000 0 0 % 0

โตะทํางานหนาเหล็ก PVC 7 ลิ้นชัก 0 6,000 0 0 % 0

โตะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ 0 4,980 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2

0 28,900 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1

0 0 44,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุก สําหรับงาน
สํานักงาน

0 14,900 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา 0 7,800 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 1,990 5,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 114,840 49,000 2,500
รวมงบลงทุน 0 114,840 49,000 2,500

รวมงานบริหารงานคลัง 1,591,170.9 2,160,596.09 2,767,000 2,677,700
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0 0 100 % 177,660

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 177,660
รวมงบบุคลากร 0 0 0 177,660

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 0 177,660
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รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 9,491,596.45 10,348,021.47 12,382,940 11,983,440
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0 297,900 -100 % 0

คาจางลูกจางประจํา 238,560 250,140 267,000 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจาง 791,140 810,215 831,000 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 55,340 47,605 47,000 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,085,040 1,107,960 1,442,900 0
รวมงบบุคลากร 1,085,040 1,107,960 1,442,900 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 5,000 0
ค่าใช้สอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 14,940 112,415.5 100,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 14,940 112,415.5 100,000 0
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 5,000 -100 % 0
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วัสดุยานพาหนะและขนสง 17,635 115,200 24,100 -100 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 44,300 46,700 70,000 -100 % 0

วัสดุเครื่องแตงกาย 41,650 0 50,000 -100 % 0

วัสดุเครื่องดับเพลิง 49,000 0 50,000 -100 % 0

วัสดุอื่น 2,210 350 10,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 154,795 162,250 209,100 0
รวมงบดําเนินงาน 169,735 274,665.5 314,100 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องรับ-สงวิทยุ ระบบ VHF / FM  ชนิด
ประจําที่

0 0 30,000 -100 % 0

เครื่องรับ-สงวิทยุ ระบบ VHF / FM  ชนิด
มือถือ

0 0 84,000 -100 % 0

ติดตั้งกลองวงจรปิดพรอมอุปกรณ์สวนควบ 
(เพิ่มเติม)

85,400 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ติดตั้งกลองวงจรปิดพรอมติดตั้งอุปกรณ์สวน
ควบ (เพิ่มเติม)

5,900 0 0 0 % 0
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 100,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 91,300 0 214,000 0
รวมงบลงทุน 91,300 0 214,000 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนทองถิ่น

โครงการศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวย
เหลือประชาชนขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่นระดับอําเภอ

0 40,000 40,000 -100 % 0

อุดหนุนโครงการสถานที่กลางศูนย์ปฏิบัติ
การใหความชวยเหลือประชาชน ระดับ
อําเภอ

40,000 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 40,000 40,000 40,000 0
รวมงบเงินอุดหนุน 40,000 40,000 40,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 1,386,075 1,422,625.5 2,011,000 0
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งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0 0 100 % 148,950

คาตอบแทนพนักงานจาง 0 0 0 100 % 859,390

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 0 0 0 100 % 42,420

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 1,050,760
รวมงบบุคลากร 0 0 0 1,050,760

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 0 100 % 40,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 5,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 50,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 130,000
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 0 100 % 5,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 5,000

โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องตน
และสาธารณภัยในชุมชน

0 0 0 100 % 50,000

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาลวันขึ้นปีใหม

0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาลวันสงกรานต์

0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการฝึกซอมแผนการดับเพลิง 0 0 0 100 % 50,000

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําเทศบาลตําบลนาบอน

0 147,960 200,000 -25 % 150,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 150,000

รวมค่าใช้สอย 0 147,960 220,000 560,000
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 100 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 0 100 % 70,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 0 100 % 50,000
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วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 0 0 100 % 100,000

วัสดุอื่น 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 280,000
รวมงบดําเนินงาน 0 147,960 220,000 890,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 100 % 35,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 35,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 35,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนทองถิ่น

โครงการศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวย
เหลือประชาชนขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่นระดับอําเภอ

0 0 0 100 % 40,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 40,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 40,000

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 0 147,960 220,000 2,015,760
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,386,075 1,570,585.5 2,231,000 2,015,760
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 1,415,059.36 1,500,240 2,318,220 -80.92 % 442,320

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 210,000 -80 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 844,873.87 850,910 1,135,140 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 55,095.16 44,590 92,100 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,357,028.39 2,437,740 3,755,460 484,320
รวมงบบุคลากร 2,357,028.39 2,437,740 3,755,460 484,320

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 10,000 100 % 20,000

คาเชาบาน 51,000 60,000 60,000 6 % 63,600

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 1,500 0 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 52,500 60,000 70,000 83,600
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 470,500 558,026 482,400 3.65 % 500,000
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ และ
สงนักเรียนเขารวมประกวดและแขงขัน
ตางๆ

13,510 0 50,000 0 % 50,000

คาใชจายในการเดินไปราชการ 105,221 96,365 50,000 0 % 50,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 50,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 91,800 60,000 -16.67 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 589,231 746,191 642,400 700,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 43,499 29,928 30,000 0 % 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2,550 3,997 20,000 0 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,300 13,020 20,000 0 % 20,000

วัสดุสํารวจ 0 0 0 100 % 3,500

วัสดุอื่น 0 11,000 40,000 -25 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 56,349 57,945 110,000 103,500
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 31,710.04 38,870.18 70,000 0 % 70,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 50,757.01 51,113.39 50,000 -30 % 35,000

คาบริการโทรศัพท์ 17,856.16 19,707.26 30,000 0 % 30,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 100,323.21 109,690.83 150,000 135,000
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รวมงบดําเนินงาน 798,403.21 973,826.83 972,400 1,022,100
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้ทํางาน 3,800 3,000 0 0 % 0

เกาอี้เอนกประสงค์ 0 0 0 100 % 15,000

เครื่องเขาเลมสันกาวรอน 0 9,500 0 0 % 0

เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร 11,990 0 0 0 % 0

ตูเก็บเอกสารชนิดกระจกบานเลื่อน 0 5,500 0 0 % 0

ตูเก็บเอกสารชนิดกระจกบานเลื่อนทรงเตี้ย 0 0 6,000 -100 % 0

ตูเก็บเอกสารชนิดกระจกบานเลื่อนทรงสูง 0 0 0 100 % 7,000

โตะทํางานพรอมเกาอี้ 6,500 7,500 0 0 % 0

โตะพับอเนกประสงค์ 0 0 0 100 % 17,500

พัดลมอุตสาหกรรม 10,488 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องสูบน้ํา มอเตอร์ไฟฟ้า 0 7,950 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ชุดลําโพงกลางแจงแบบมีลอลาก 0 9,500 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

กลองถายภาพระบบดิจิตอล 12,990 0 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

เตียงเด็ก 0 0 6,500 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

เครื่องกรองน้ํา 19,500 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คอมพิวเตอร์สําหรับสํานักงาน 0 16,000 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงาน
ประมวลผล

0 0 0 100 % 23,000

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์

0 4,300 0 100 % 8,600

รวมค่าครุภัณฑ์ 65,268 63,250 12,500 71,100
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สราง

0 0 50,000 -80 % 10,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 50,000 10,000
รวมงบลงทุน 65,268 63,250 62,500 81,100

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 3,220,699.6 3,474,816.83 4,790,360 1,587,520
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0 0 100 % 1,805,432

เงินประจําตําแหนง 0 0 0 100 % 189,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 0 0 0 100 % 965,406

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 0 0 0 100 % 61,980

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 3,021,818
รวมงบบุคลากร 0 0 0 3,021,818

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 42,200

รวมค่าตอบแทน 0 0 33,200 42,200
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

กิจกรรมสงเสริมศักยภาพนักเรียนตามวัย 0 20,000 0 0 % 0

โครงการโรงเรียนพอเพียงทองถิ่น 30,000 30,000 0 0 % 0
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงเด็ก
ปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
นาบอน

50,000 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา เงินอุดหนุนสําหรับสงเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษาทองถิ่นโครงการ
สนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา  
สําหรับคาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตร    
             

0 20,000 20,000 -100 % 0

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคา
จัดการเรียนการสอน

0 66,300 0 100 % 76,500

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
อาหารกลางวันเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลนาบอน

0 175,500 171,500 35 % 231,525

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
อาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนเทศบาลนา
บอน

0 333,960 360,000 5 % 378,000
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โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหาร
สถานศึกษา กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมคานิยมอันพึงประสงค์

3,000 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหาร
สถานศึกษา เงินอุดหนุนสําหรับคาใชจายใน
การจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

248,540 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหาร
สถานศึกษา เงินอุดหนุนสําหรับสงเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษาทองถิ่น เงินอุด
หนุนสําหรับสงเสริมศักยภาพการจัดการ
ศึกษาทองถิ่น สําหรับคาใชจายในการปรับ
ปรุงหลักสูตร

20,000 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหาร
สถานศึกษา เงินอุดหนุนสําหรับสงเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษาทองถิ่น เงินอุด
หนุนสําหรับสงเสริมศักยภาพการจัดการ
ศึกษาทองถิ่น สําหรับคาใชจายในการ
พัฒนา/ปรับปรุงหองสมุดโรงเรียน

100,000 0 0 0 % 0
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โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหาร
สถานศึกษา เงินอุดหนุนสําหรับสงเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษาทองถิ่น เงินอุด
หนุนสําหรับสงเสริมศักยภาพการจัดการ
ศึกษาทองถิ่น สําหรับคาใชจายในการ
รณรงค์การป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

21,000 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหาร
สถานศึกษา เงินอุดหนุนสําหรับสงเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษาทองถิ่น เงินอุด
หนุนสําหรับสงเสริมศักยภาพการจัดการ
ศึกษาทองถิ่น สําหรับคาใชจายอินเตอร์เน็ต
โรงเรียน

16,800 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหาร
สถานศึกษา เงินอุดหนุนสําหรับสงเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษาทองถื่น เงินอุด
หนุนสําหรับสงเสริมศักยภาพการจัดการ
ศึกษาทองถิ่น สําหรับคาใชจายในการ
พัฒนาแหลงเรียนรูในโรงเรียน

50,000 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหาร
สถานศึกษา เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคา
จัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

57,800 0 0 0 % 0
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โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหาร
สถานศึกษา เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
อาหารกลางวันเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลนาบอน

223,800 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหาร
สถานศึกษา เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
อาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนเทศบาลนา
บอน

354,800 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใชจายบริหารสถาน
ศึกษาเงินอุดหนุนสําหรับกิจกรรมสงเสริม
สุขภาพอนามัยของเด็กปฐมวัย

0 0 10,000 100 % 20,000

เงินอุดหนุนสําหรับสงเสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษาทองถิ่น โครงการสนับสนุนคา
ใชจายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุน
สําหรับสงเสริมศักยภาพสําหรับคาใชจายใน
การพัฒนาและปรับปรุงหองสมุดโรงเรียน    
  

0 100,000 100,000 -100 % 0

เงินอุดหนุนสําหรับสงเสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษาทองถิ่น โครงการสนับสนุนคา
ใชจายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุน
สําหรับสงเสริมศักยภาพสําหรับคาใชจายใน
การพัฒนาแหลงเรียนรูในโรงเรียน

0 50,000 50,000 -100 % 0
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เงินอุดหนุนสําหรับสงเสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษาทองถิ่น โครงการสนับสนุนคา
ใชจายการบริหารสถานศึกษาสําหรับคาใช
จายในโครงการอบรมสัมมนา “การจัด
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาปฐมวัยขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่นตามกฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561” และ “การ
จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่นตามกฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561”

0 33,000 0 0 % 0

เงินอุดหนุนสําหรับสงเสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษาทองถิ่น เงินอุดหนุนสําหรับสง
เสริมศักยภาพการจัดการศึกษาทองถิ่น 
โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา เงินอุดหนุนสําหรับสงเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษาทองถิ่น สําหรับ
คาใชจายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน

0 16,800 16,800 0 % 16,800
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เงินอุดหนุนสําหรับสงเสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษาทองถิ่นโครงการสนับสนุนคา
ใชจายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุน
สําหรับสงเสริมศักยภาพสําหรับคาใชจายใน
การรณรงค์การป้องกันยาเสพติดในสถาน
ศึกษา

0 21,000 21,000 -100 % 0

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาใชจายใน
การจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

0 237,220 254,700 0 % 254,700

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาใชจายใน
การจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก(ศพด.)

0 14,740 99,050 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 1,175,740 1,118,520 1,103,050 977,525
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบานงานครัว 50,704 47,386 30,000 928.96 % 308,687

คาอาหารเสริม (นม) 266,396.12 230,815.12 260,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 317,100.12 278,201.12 290,000 308,687
รวมงบดําเนินงาน 1,492,840.12 1,396,721.12 1,426,250 1,328,412
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 0 66,500 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 66,500 0 0
รวมงบลงทุน 0 66,500 0 0

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 1,492,840.12 1,463,221.12 1,426,250 4,350,230
รวมแผนงานการศึกษา 4,713,539.72 4,938,037.95 6,216,610 5,937,750

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 610,560 642,840 677,760 9.86 % 744,600

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

คาจางลูกจางประจํา 234,780 246,240 258,000 3.4 % 266,760

คาตอบแทนพนักงานจาง 731,390 695,185 758,760 1.49 % 770,040

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 67,450 51,608.33 60,000 -20 % 48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,686,180 1,677,873.33 1,796,520 1,871,400
รวมงบบุคลากร 1,686,180 1,677,873.33 1,796,520 1,871,400
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 6,800 30,000 400 % 150,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 8,400 25,000 92 % 48,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 2,044 0 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 2,044 15,200 55,000 198,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 850,084 926,783.4 1,292,000 -6.73 % 1,205,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 5,370 0 15,000 -33.33 % 10,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 80,570 107,984.1 160,000 -21.88 % 125,000

รวมค่าใช้สอย 936,024 1,034,767.5 1,467,000 1,350,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 7,750 4,466 10,000 -50 % 5,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 4,863 5,000 0 % 5,000

วัสดุงานบานงานครัว 69,718 67,120 80,000 0 % 80,000
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วัสดุยานพาหนะและขนสง 75,744 59,500 100,000 0 % 100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 147,250 112,790 150,000 -20 % 120,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 33,980 10,000 39 % 13,900

วัสดุการเกษตร 26,770 13,600 20,000 -50 % 10,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 14,630 14,170 10,000 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 3,160 3,980 5,000 0 % 5,000

วัสดุอื่น 5,480 10,000 6,200 -19.35 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 350,502 324,469 396,200 353,900
รวมงบดําเนินงาน 1,288,570 1,374,436.5 1,918,200 1,901,900

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้สํานักงาน 0 0 1,900 -100 % 0

ชั้นวางของชนิดไม 0 0 1,900 194.74 % 5,600

ตูเอกสาร 0 0 0 100 % 6,000

ครุภัณฑ์โรงงาน

เครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง 0 0 0 100 % 24,100
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คอมพิวเตอร์สําหรับสํานักงาน 0 0 17,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์

0 0 0 100 % 4,300

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 20,800 40,000
รวมงบลงทุน 0 0 20,800 40,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 2,974,750 3,052,309.83 3,735,520 3,813,300
งานโรงพยาบาล

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการควบคุมและป้องกันโรคเอดส์ 0 29,025 40,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 29,025 40,000 0
รวมงบดําเนินงาน 0 29,025 40,000 0

รวมงานโรงพยาบาล 0 29,025 40,000 0
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการเทศบาลสรางสุขภาพ 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการปลูกสรางจิตสํานึกรักษ์สิ่งแวดลอม 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา 24,795 18,865 25,000 0 % 25,000

รวมค่าใช้สอย 24,795 18,865 75,000 45,000
รวมงบดําเนินงาน 24,795 18,865 75,000 45,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข 0 0 40,000 0 % 40,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 40,000 40,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 40,000 40,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 24,795 18,865 115,000 85,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 2,999,545 3,100,199.83 3,890,520 3,898,300
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0 0 100 % 362,640

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 362,640
รวมงบบุคลากร 0 0 0 362,640

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 1,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 25,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 26,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 0 100 % 3,000
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 2,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 5,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 31,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 393,640
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 393,640

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 627,420 733,410 1,007,400 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

0 0 10,000 -100 % 0

เงินประจําตําแหนง 18,000 28,500 60,000 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจาง 0 0 38,800 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 0 0 24,000 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 645,420 761,910 1,140,200 0
รวมงบบุคลากร 645,420 761,910 1,140,200 0
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

39,100 44,700 50,000 -100 % 0

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 3,780 0 10,000 -100 % 0

คาเชาบาน 0 12,000 48,000 -100 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 7,200 9,600 15,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 50,080 66,300 123,000 0
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 450,337 455,665.76 750,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 6,140 0 50,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 255,063 218,410.5 200,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 711,540 674,076.26 1,000,000 0
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 8,458 13,158 25,000 -100 % 0

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 166,853.2 110,649 250,000 -100 % 0

วัสดุกอสราง 36,507 23,494 80,000 -100 % 0
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วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 50,000 -100 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 14,060 11,560 30,000 -100 % 0

วัสดุการเกษตร 2,900 22,840 50,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 4,090 4,590 15,000 -100 % 0

วัสดุอื่น 0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 232,868.2 186,291 505,000 0
รวมงบดําเนินงาน 994,488.2 926,667.26 1,628,000 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

 เกาอี้ทํางาน 2,300 0 0 0 % 0

เกาอี้ทํางาน 2,500 0 3,000 -100 % 0

ตูเก็บเอกสาร 5,500 0 0 0 % 0

ตูเอกสาร 0 0 4,000 -100 % 0

โตะทํางานพรอมเกาอี้ 0 0 11,500 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุก 20,800 0 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุก สําหรับงาน
ประมวลผล

0 0 22,000 -100 % 0
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เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์

0 0 4,300 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 374,000 0 50,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 405,100 0 94,800 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสรางอาคาร หรือสิ่งปลูกสรางตาง ๆ

คาเขียนแบบอาคารฟิตเนส 120,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสรางราวกันอันตราย (เลียบ
ถนนทางขึ้นสํานักงานสาธารณะสุข) 
เทศบาลตําบลนาบอน

60,000 0 0 0 % 0

โครงการติดตั้งกันสาดหลังคาบริเวณริม
หลังคาภายในอาคารโรงเรียนเทศบาลนา
บอน

0 12,000 0 0 % 0

โครงการติดตั้งประตูเหล็กมวนอาคาร
โรงเรียนเทศบาลนาบอน

0 12,000 0 0 % 0

โครงการติดตั้งรางน้ําฝนสแตนเลสบริเวณ
อาคารดานหลังโรงยิมเนเซียมอเนกประสงค์
เทศบาลตําบลนาบอน

0 120,000 0 0 % 0

โครงการติดตั้งรางน้ําฝนแสตนเลสบริเวณ
ริมหลังคาภายในอาคารโรงเรียนเทศบาลนา
บอน

0 6,000 0 0 % 0
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โครงการติดตั้งราวระเบียงกันตกสแตนเล
สบริเวณหองโถงดานในอาคารโรงเรียน
เทศบาลนาบอน

0 70,000 0 0 % 0

โครงการติดตั้งเหล็กดัดประตูดานขางใน
อาคารและเหล็กดัดเหนือชองประตูดานขาง
ในอาคารโรงเรียนเทศบาลนาบอน

0 8,000 0 0 % 0

โครงการติดตั้งเหล็กดัดเหนือชองระบาย
หองน้ํา

0 8,000 0 0 % 0

โครงการทําเหล็กดัดป้องกันกระจกพื้นที่
ภายในโรงยิมเนเซียมเอนกประสงค์

77,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าบริเวณถนน
ทางหลวงสายควนไมแดง-จันดี

0 178,480 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าบริเวณถนน
สาธารณะในเขตเทศบาล

0 478,040 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าบริเวณรอบ
สระน้ําหนองไมตายสวนที่ 1

0 225,170 0 0 % 0

ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระน้ําหนองไมตาย 
สวนที่ 1

0 100,000 0 0 % 0

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสรางคูระบายน้ํา คสล. ถนน
สายเทศบาล ๓

0 0 35,000 -100 % 0
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คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการขยายไหลทางหนองไมตายสวนที่ 
2

40,000 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 297,000 1,217,690 35,000 0
รวมงบลงทุน 702,100 1,217,690 129,800 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ 0 0 50,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 50,000 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 50,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 2,342,008.2 2,906,267.26 2,948,000 0
งานไฟฟ้าและประปา

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

โคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ 0 0 0 100 % 72,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 72,000
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าบริเวณถนน
สาธารณะในเขตเทศบาลตําบลนาบอน

0 0 260,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 260,000 0
รวมงบลงทุน 0 0 260,000 72,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการขยายเขตประปาในเขตเทศบาล
ตําบลนาบอน

0 0 0 100 % 25,000

โครงการขยายเขตไฟฟ้าในเขตเทศบาล
ตําบลนาบอน

0 0 0 100 % 25,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 50,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 50,000

รวมงานไฟฟ้าและประปา 0 0 260,000 122,000
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการฝังกลบขยะมูลฝอยอยางถูกหลัก
สุขาภิบาล

0 0 0 100 % 200,000

โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะและลด
ปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชน

0 19,480 20,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 19,480 20,000 200,000
รวมงบดําเนินงาน 0 19,480 20,000 200,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องเติมอากาศแบบกังหันตีน้ํา 0 200,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 200,000 0 0
รวมงบลงทุน 0 200,000 0 0

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 0 219,480 20,000 200,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 2,342,008.2 3,125,747.26 3,228,000 322,000
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดทําประชาคมทุกระดับ 0 3,432 15,000 0 % 15,000

โครงการสงเสริมและฝึกอาชีพใหแก
ประชาชน

0 41,900 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 45,332 15,000 15,000
รวมงบดําเนินงาน 0 45,332 15,000 15,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 45,332 15,000 15,000
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการเทศบาลสรางสุขภาพ 18,000 16,500 0 0 % 0
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โครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด 28,725 32,160 50,000 0 % 50,000

โครงการสงเสริมการดําเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมดานการพัฒนาสตรีและ
ครอบครัว

0 0 50,000 0 % 50,000

โครงการสงเสริมและฝึกอาชีพใหแก
ประชาชน

15,153 0 50,000 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 61,878 48,660 150,000 150,000
รวมงบดําเนินงาน 61,878 48,660 150,000 150,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 61,878 48,660 150,000 150,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 61,878 93,992 165,000 165,000
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดแขงกีฬาเทศบาลและจัดสงนัก
กีฬาเขารวมการแขงขันในโอกาสตางๆ

37,640 8,640 50,000 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 37,640 8,640 50,000 50,000
รวมงบดําเนินงาน 37,640 8,640 50,000 50,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 37,640 8,640 50,000 50,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา
และประเพณีทองถิ่น

20,872 15,090 30,000 66.67 % 50,000

โครงการทําบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม 4,800 4,800 0 100 % 10,000

โครงการประเพณีรดน้ําขอพรผูสูงอายุ 0 0 0 100 % 70,000

โครงการประเพณีลอยกระทง 102,771 145,409 7,600 557.89 % 50,000
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โครงการประเพณีสงกรานต์ (รดน้ําขอพรผู
สูงอายุ)

29,575 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหาร
สถานศึกษา กิจกรรมสัปดาห์วันเด็ก 50,000 50,000 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหาร
สถานศึกษา กิจกรรมสายสัมพันธ์จากแมสู
ลูก

0 20,000 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 208,018 235,299 57,600 200,000
รวมงบดําเนินงาน 208,018 235,299 57,600 200,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ 140,000 40,000 140,000 0 % 140,000

รวมเงินอุดหนุน 140,000 40,000 140,000 140,000
รวมงบเงินอุดหนุน 140,000 40,000 140,000 140,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 348,018 275,299 197,600 340,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 385,658 283,939 247,600 390,000
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0 0 100 % 669,510

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

0 0 0 100 % 5,000

เงินประจําตําแหนง 0 0 0 100 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 0 0 0 100 % 112,800

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 0 0 0 100 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 853,310
รวมงบบุคลากร 0 0 0 853,310

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 0 100 % 30,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 5,000

คาเชาบาน 0 0 0 100 % 48,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 93,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 994,200

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 50,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 50,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 150,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 1,244,200
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 15,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 100 % 150,000

วัสดุกอสราง 0 0 0 100 % 50,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 100 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 0 100 % 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

วัสดุการเกษตร 0 0 0 100 % 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 15,000

วัสดุอื่น 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 345,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 1,682,200

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 30,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 30,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 2,565,510
งานก่อสร้าง

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสรางอาคาร หรือสิ่งปลูกสรางตาง ๆ

คาเขียนแบบโครงการตางๆ ของเทศบาล
ตําบลนาบอน

0 0 175,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

คาชดเชยคางานกอสรางตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได  (คา K)

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการกอสรางเทพื้นคอนกรีตบริเวณโรง
จอดรถยนต์หนาสํานักงานเทศบาลตําบลนา
บอน

0 0 80,000 -100 % 0

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สราง

0 0 500,000 -40 % 300,000

โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าบริเวณถนน
สาธารณะในเขตเทศบาลตําบลนาบอน

0 0 0 100 % 242,600

โครงการปรับปรุงเสนแบงชองจราจรถนน 
ภายในเขตเทศบาลตําบลนาบอน

0 0 0 100 % 460,000

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) 0 0 0 100 % 31,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 765,000 1,033,600
รวมงบลงทุน 0 0 765,000 1,033,600

รวมงานก่อสร้าง 0 0 765,000 1,033,600
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 765,000 3,599,110

รวมทุกแผนงาน 27,323,688.57 29,194,316.63 35,784,606 35,000,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลนาบอน

อําเภอนาบอน   จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 35,000,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 6,295,000 บาท
งบกลาง รวม 6,295,000 บาท

งบกลาง รวม 6,295,000 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 200,000 บาท

- สําหรับสงเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตรารอย
ละ 5 พรอมกับหักคาตอบแทนของพนักงานจางสงเปนเงินสมทบ
ในอัตราเดียวกันดวย  

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 8,000 บาท

- สําหรับนําสงเงินสมทบเขากองทุนเงินทดแทนเปนรายปี 
ในอัตรารอยละ 0.2 ของคาจางโดยประมาณทั้งปี

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 4,100,000 บาท

- เพื่อจายเปนเบี้ยยังชีพใหแกผูอายุในเขตเทศบาลที่มี
คุณสมบัติและมีสิทธิจะไดรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ 
- เปนไปตาม
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะห์เพื่อ
การยังชีพขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548   
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑ์การจายเงินเบี้ย
ยังชีพผูสูงอายุขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2552
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑ์การจายเงินเบี้ย
ยังชีพผูสูงอายุขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2553
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑ์การจายเงินเบี้ย
ยังชีพผูสูงอายุขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2560
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 912,000 บาท

- เพื่อจายเปนเบี้ยยังชีพใหแกคนพิการในเขตเทศบาลที่มี
คุณสมบัติและมีสิทธิจะไดรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ  
- เปนไปตาม
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะห์เพื่อ
การยังชีพขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑ์การจายเงินเบี้ย
ความพิการใหคนพิการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2553
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑ์การจายเบี้ย
ความพิการใหคนพิการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น ฉบับที่ 2 
พ.ศ. 2559  
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 118 
ลงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2556 เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติตาม
ระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑ์การจาย
เงิน
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2553
 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑ์การจายเงินเบี้ย
ความพิการใหคนพิการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2553
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0891.3/ว 3609 
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการจายเบี้ยความ
พิการ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑ์การจายเบี้ย
ความพิการใหคนพิการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2553  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  
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เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ จํานวน 18,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพเบี้ยยังชีพใหแก
ผูป่วยเอดส์ที่แพทย์ไดรับรองและวินิจฉัยแลว ตามบัญชีรายชื่อ
ที่ไดรับอนุมัติจากผูบริหาร   
- เปนไปตาม
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะห์เพื่อ
การยังชีพขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ขอ 16 
และ ขอ 17  

เงินสํารองจาย จํานวน 100,000 บาท
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- เพื่อสํารองจาย เปนรายจายที่ตั้งไวเพื่อใชจายกรณีฉุกเฉินที่มี
สาธารณภัยเกิดขึ้น หรือบรรเทาปัญหาความเดือนรอนของ
ประชาชนเปนสวนรวมเทานั้น หรือจายในกรณีที่จําเปนตาม 
ความเหมาะสม สําหรับการอนุมัติใหใชเงินสํารองจายใหเปน
อํานาจอนุมัติของผูบริหารทองถิ่น
- เปนไปตาม
1) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0313. 4 /ว 667  
ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545 เรื่อง การชวยเหลือประชาชนกรณีเกิด
สาธารณภัยขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4224  
ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2554 เรื่องการชวยเหลือผูประสบอุทกภัย  
น้ําทวมฉับพลัน น้ําป่าไหลหลาก และน้ําลนตลิ่ง
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 
6 มิถุนายน 2559 เรื่อง ซักซอมแนวทางการใชจายงบประมาณ
เพื่อชวยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 
0891.2/ว 76 ลงวันที่ 13 มกราคม 2558 เรื่อง การเตรียมการ
ป้องกันและแกไขปัญหาภัยหนาว 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0684 
ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติ
สําหรับองค์กรปกครองสวนทองถิ่นในการชวยเหลือองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่นอื่นและจังหวัดที่ประสบสาธารณภัย       
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.4/ว 526 
ลงวันที่ 8 มีนาคม 2560
8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.4/ว 608 
ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 เรื่อง การป้องกันและแกไขปัญหาไฟป่า
และหมอกควัน ปี 2561
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9) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 
0810.4/ว 1064 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เรื่อง การเตรียม
การป้องกันและแกไขปัญหาป้องกันอุทกภัย น้ําทวมฉับพลัน  
น้ําป่าไหลหลาก และดินถลม ปี 2560
10) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 
0810.4/ว 1520 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2560  
12) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560  
13) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 
0810.7/ว 6768 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560   
14) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 
0810.4/ว 1077 ลงวันที่ 17 เมษายน 2561    

รายจายตามขอผูกพัน

คาใชจายเกี่ยวกับการจราจร จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อเปนคาใชจายในการแกไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจร 
ที่ประชาชนไดรับประโยชน์โดยตรง เชน การทาสีตีเสน 
สัญญาณไฟจราจร สามเหลี่ยมหยุดตรวจ ป้ายจราจร 
กระจกโคงจราจร กระบองไฟจราจร กรวยจราจร 
แผงพลาสติกใสน้ํา เสาลมลุกจราจร เสื้อจราจร 
ยางชะลอความเร็วรถ เปนตน
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คาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย จํานวน 31,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยรายจายขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่นเกี่ยวกับคาบํารุงสมาคม พ.ศ. 2555  
และขอบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย 
พ.ศ. 2556 กําหนดวาสมาชิกตองชําระคาบํารุงใหแก
สมาคมสันนิบาตเปนรายปีตามเกณฑ์ที่ที่ประชุมใหญเปน
ผูกําหนด โดยพิจารณาจากรายรับจริงประจําปีที่ผานมาของ
เทศบาล ยกเวนเงินกู เงินจายขาดจากเงินสะสมและเงิน
อุดหนุนทุกประเภท แตจะตองไมนอยกวารอยละเศษหนึ่ง
สวนหกของงบประมาณรายรับดังกลาว ทั้งนี้ไมเกิน 
500,000 บาท โดยในปีงบประมาณ 2564 คํานวณได ดังนี้
รายรับตามงบประมาณทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
จํานวน  32,625,930.30  บาท
หัก  รายรับ  - เงินอุดหนุนทั่วไป          14,034,306 บาท
                - เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ 39,467 บาท   
         - เงินจายขาดจากเงินสะสม          -     บาท   
รายไดตามงบประมาณทั่วไป สําหรับคํานวณ
จํานวน 18,552,157 
บาท คํานวณรอยละ 1/6 (1/6 x 1/100  =  0.00167)  
จํานวน 31,000 บาท            

เงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญ (ช.ค.บ.) จํานวน 32,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคาครองชีพผูรับบํานาญ สําหรับผูไดรับ
หรือมีสิทธิไดรับเฉพาะบํานาญใหไดรับเงินชวยเหลือคาครองชีพผู
รับบํานาญ ในอัตราเดือนละรอยละ 5 ของบํานาญที่ไดรับหรือมี
สิทธิไดรับ 

เงินบําเหน็จลูกจางประจํา จํานวน 144,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินบําเหน็จใหแกลูกจางประจําที่เกษียณอายุ
ราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 600,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของขาราชการ
สวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) ตามกฎกระทรวงการหักเงินจากประมาณ
การรายรับในงบประมาณรายจายประจําปี สมทบเขาเปนกองทุน
บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2563 โดยคํานวณ
ตั้งจายในอัตรารอยละ 3 ของประมาณการรายรับทุกประเภท
ประจําปี ตามงบประมาณรายจายทั่วไป (ยกเวนพันธบัตร เงินกู 
เงินที่มีผูอุทิศให/เงินบริจาคและเงินอุดหนุน) 
โดยในปี 2565 ไดประมาณการไวที่ 35,000,000 บาท 
คํานวณไดดังนี้ 
35,000,000 – 15,000,000 = 20,000,000 X  3/100 
                                   = 600,000 บาท 

เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
เทศบาล ไมนอยกวา รอยละ 50 ของคาบริการสาธารณสุขที่ไดรับ
จากกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพขาราชการ/พนักงาน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินชวยพิเศษในกรณีที่พนักงาน ลูกจาง       
พนักงานจางของเทศบาลถึงแกความตายในระหวางรับราชการ  
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 
มท 0013.4/ว 1765 ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2537
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 8,872,360 บาท

งบบุคลากร รวม 6,547,810 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 695,520 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนนายกเทศมนตรี จํานวน 
1 อัตราๆ ละ  27,600  บาท/เดือน และรองนายกเทศมนตรี 
จํานวน 2 อัตราๆ ละ 15,180 บาท/เดือน  
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือนเงินคา
ตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจายเงินคาเบี้ยประชุม
กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2557 

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนง
นายกเทศมนตรี จํานวน 1 อัตราๆ ละ 4,000 บาท/เดือน และ 
และรองนายกเทศมนตรีจํานวน 2 อัตราๆ ละ 3,000 บาท/เดือน  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือน
เงินคาตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนายก
เทศมนตรี    
รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารงตําแหนง
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารงตําแหนงรอง
ประธาน
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจายเงินคาเบี้ยประชุมกรรมการ
สภาเทศบาล พ.ศ. 2554 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 
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คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี จํานวน 1 
อัตราๆ ละ 4,000 บาท/เดือน และรองนายกเทศมนตรี จํานวน  
2 อัตราๆ  ละ  3,000  บาท/เดือน  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือนเงิน
คาตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนายก
เทศมนตรี    
รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารงตําแหนง
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารงตําแหนง
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ
นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจายเงิน
คาเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารสวนตําบล

จํานวน 198,720 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี จํานวน 
1 อัตราๆ ละ 9,660 บาท/เดือน และเงินคาตอบแทนที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี จํานวน 1 อัตราๆ ละ 6,900 บาท/เดือน 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือนเงิน
คาตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนายก
เทศมนตรี    
รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารงตําแหนงประธาน
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารงตําแหนงรองประธาน
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจายเงินคาเบี้ยประชุมกรรมการ
สภาเทศบาล พ.ศ. 2554 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 1,490,400 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนประธานสภา
เทศบาล จํานวน          
1 อัตราๆ ละ 15,180 บาท/เดือน รวม 12 เดือน เปนเงิน 
182,160 บาท เงินคาตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล 
จํานวน 1 อัตราๆ ละ 12,420 บาท/เดือน รวม 12 เดือน 
เปนเงิน 149,040 บาท เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล
จํานวน 10 อัตราๆ ละ 9,660 บาท/เดือน รวม 12 เดือน 
เปนเงิน 1,159,200 บาท
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือนเงิน
คาตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนายก
เทศมนตรี    
รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารงตําแหนงประธาน
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารงตําแหนงรองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจายเงินคาเบี้ยประชุมกรรมการ
สภาเทศบาล พ.ศ. 2554 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,923,170 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 2,736,720 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีใหกับ
พนักงานเทศบาล รวม 7 อัตรา จํานวน 12 เดือน โดยจายให
กับ ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล    
หัวหนาฝ่ายอํานวยการ นักทรัพยากรบุคคล เจาพนักงาน
ทะเบียน และเจาพนักงานธุรการ 
- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหาร
งานบุคคลของเทศบาล (แกไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2559 ลงวันที่ 
29 กุมภาพันธ์ 2559
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 84,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือนปลัดเทศบาล ในอัตรา
เดือนละ 7,000 บาท จํานวน 12 เดือน  
- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครศรีธรรมราช เรื่องกําหนดหลักเกณฑ์การใหพนักงาน
เทศบาลไดรับเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน 
ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2547   

เงินประจําตําแหนง จํานวน 177,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงใหกับปลัดเทศบาล อัตรา
เดือนละ 7,000 บาท รวม 12 เดือน รองปลัดเทศบาล 
และหัวหนาสํานักปลัดเทศบาล อัตราเดือนละ 3,500 บาท 
รวม 12 เดือน และหัวหนาฝ่ายอํานวยการ อัตราเดือนละ 
1,500 บาท รวม 12 เดือน  
- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาล (แกไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2559  

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 912,790 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพนักงานจาง พรอมทั้งเงิน
ปรับปรุงคาตอบแทนประจําปีใหกับพนักงานจางตามภารกิจ 
ที่ปฏิบัติงานในสํานักปลัดเทศบาล ไดแก ตําแหนง 
ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ ผูชวยเจาหนาที่บันทึกขอมูล 
ผูชวยเจาหนาที่ทะเบียน พนักงานขับรถยนต์ (2 อัตรา) 
รวม 5 อัตรา จํานวน 12 เดือน   
- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
พนักงานจาง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2558  
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 12,660 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ใหกับพนักงานจาง
ตามภารกิจที่ปฏิบัติงานในสํานักปลัดเทศบาล ไดแก ตําแหนง 
ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ ผูชวยเจาหนาที่บันทึกขอมูล 
ผูชวยเจาหนาที่ทะเบียน พนักงานขับรถยนต์ (2 อัตรา) 
รวม 5 อัตรา จํานวน 12 เดือน   
- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์การใหพนักงานเทศบาล 
ลูกจาง พนักงานจางของเทศบาล ไดรับเงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 2,320,250 บาท
ค่าตอบแทน รวม 180,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ 
คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งตาม
กฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจาง และการบริหารพัสดุภาครัฐ
คาสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ คาตอบแทนเจาหนาที่
ในการเลือกตั้ง ฯลฯ
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คาเบี้ยประชุม จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเบี้ยประชุมใหแกคณะกรรมการฯ ตามที่กฎหมาย
กําหนด 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือน
เงินคาตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนายก
เทศมนตรี    
รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารงตําแหนงประธาน
สภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารงตําแหนงรองประธานสภา
เทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี
และการจายเงินคาเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางที่มีคําสั่งใหมา
ปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการปกติและในวันหยุดราชการตาง ๆ
 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2559
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 105,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของ
พนักงานเทศบาล และลูกจางประจําซึ่งมีสิทธิ
เบิกเงินคาชวยเหลือการศึกษาบุตรได  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงาน
สวนทองถิ่น พ.ศ.2541 และฉบับที่ 3 พ.ศ.2549 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 
ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร 

ค่าใช้สอย รวม 1,047,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 312,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเชาเครื่องถายเอกสาร คาจางเหมาบริการบุคคล
งานการเจาหนาที่ คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก  
คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพย์สิน 
(ยกเวน คาเชาบาน) คาโฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับ
การจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง 
โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ตางๆ) คาธรรมเนียมตางๆ 
คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา 
คาจางเหมาบริการบุคคล เชน คาจางที่ปรึกษา 
คาจางปรับปรุงโดเมน Website ฯลฯ  
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044  
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการ
จางเอกชนและเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น  
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627  
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจาย
ในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

2.2.2.1 คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล 
จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาอาหาร เครื่องดื่ม คาของขวัญ 
คาพิมพ์เอกสาร คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องในการ
เลี้ยงรับรองรวมทั้งคาบริการดวย และคาใชจายอื่น 
ซึ่งจําเปนตองจายที่เกี่ยวกับการรับรอง เพื่อเปนคารับรอง
ในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน 
ตรวจงานหรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน 
และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ 
2.2.2.2 คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่นหรือ
คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ จํานวน 10,000
 บาท                      
- เพื่อจายเปนคาอาหาร เครื่องดื่มตาง ๆ เครื่องใชในการ
เลี้ยงรับรองและคาบริการอื่น ๆ ซึ่งจําเปนตองจายที่เกี่ยวกับ
การเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่น หรือคณะกรรมการ
หรือที่ไดรับแตงตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือตาม
หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหวาง
องค์กรปกครองสวนทองถิ่นกับองค์กรปกครองสวนทองถิ่นหรือ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน รวมถึง
ผูเขารวมประชุมอื่น ๆ และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของซึ่งเขารวม
ประชุม   
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 
0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 เรื่อง 
การตั้งงบประมาณและการเบิกจายเงินคารับรองหรือ
การเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค(กวจ) 
0405.2/ว 119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 สําหรับรายการเกี่ยวกับ
คาใชจายในการบริหารงานของหนวยงานของรัฐ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
(สําหรับทุกหนวยงานของเทศบาลสามารถเบิกจายได) 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ 
คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน 
คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน 
ของคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล 
ลูกจาง และพนักงานจางเทศบาลที่เดินทางไปประชุม 
อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดตอราชการ  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2561 

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2561 
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย 
งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น
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โครงการจัดกิจกรรมในวันสําคัญของชาติ งานรัฐพิธี หรือ
ตามนโยบายของรัฐ จังหวัดและอําเภอ

จํานวน 35,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรม
ในวันสําคัญของชาติและงานรัฐพิธีที่รองรับนโยบายของ
รัฐบาล จังหวัดและอําเภอ รวมถึงกิจกรรม และโครงการ
เฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ กิจกรรมการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ โดยจายเปนคาใชจายในการจัด
กิจกรรม คาใชจายในพิธีทางศาสนา คาธงตราสัญลักษณ์ 
ธงชาติ ผาแพร ผาริ้ว พระบรมฉายาลักษณ์ 
พระบรมสาทิสลักษณ์ เครื่องราชสักการะ พานพุม 
ตราสัญลักษณ์ พวงมาลา คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาใชจายในการตกแตงจัดสถานที่ คาดอกไม 
คาสาธารณูปโภคตางๆ คามหรสพและหรือการแสดง 
คาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งานและ
คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
คาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  หนา 79  
ลําดับที่ 1 
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โครงการจัดงานรัฐพิธีวันปิยมหาราช จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงาน
วันปิยมหาราช เชน คาใชจายในการจัดกิจกรรม 
คาใชจายในพิธีทางศาสนา คาธงตราสัญลักษณ์ 
ธงชาติ ผาแพร ผาริ้ว พระบรมฉายาลักษณ์  
พระบรมสาทิสลักษณ์ เครื่องราชสักการะ พานพุม 
ตราสัญลักษณ์ พวงมาลา คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาใชจายในการตกแตงจัดสถานที่ 
คาดอกไม คาสาธารณูปโภคตางๆ คามหรสพและ
หรือการแสดง คาใชจายในการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์งานและคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ลําดับ
ที่ 7 
หนา 81

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564  15:20:40 หนา : 18/96



โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชินีพันปี
หลวง และวันแมแหงชาติ (12 สิงหาคม)

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงาน
เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชินีพันปีหลวง 
และวันแมแหงชาติ (12 สิงหาคม) เชน คาใชจายในการ
จัดกิจกรรม คาใชจายในพิธีทางศาสนา ธงชาติ ผาแพร 
คาธงตราสัญลักษณ์ ผาริ้ว พระบรมฉายาลักษณ์ 
พระบรมสาทิสลักษณ์ เครื่องราชสักการะ พานพุม   
ตราสัญลักษณ์ พวงมาลา คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาใชจายในการตกแตงจัดสถานที่ 
คาดอกไม คาสาธารณูปโภคตางๆ คามหรสพและ
หรือการแสดง คาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน
และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ลําดับ
ที่ 4 
หนา 80

โครงการจัดงานวันทองถิ่นไทย จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงาน
วันทองถิ่นไทย เชน คาใชจายในการจัดพิธีสักการะ 
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีทําบุญตักบาตร 
จัดนิทรรศการ และกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ 
โดยจายเปน คาพวงมาลา หรือพานพุมประดับดอกไม 
คาจางเหมาบริการ คาอาหารและเครื่องดื่ม คาวัสดุ
และอุปกรณ์ตางๆ และคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ลําดับที่ 8 
หนา 81
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โครงการจัดงานวันเทศบาล จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงาน
วันเทศบาล เชน คาใชจายในการจัดกิจกรรม พิธีเจริญ
พระพุทธมนต์ พิธีทําบุญตักบาตร จัดนิทรรศการ 
และกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ โดยจายเปน คาพวงมาลา 
หรือพานพุมประดับดอกไม คาจางเหมาบริการ คาอาหาร
และเครื่องดื่ม คาวัสดุและอุปกรณ์ตางๆ และคาใชจายอื่น 
ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ลําดับที่ 9 
หนา 82

โครงการวันคลายวันพระบรมราชสมภพของพระบามสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ
และวันพอแหงชาติ (5 ธันวาคม)

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงาน
วันคลายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติและวันพอแหงชาติ 
(5 ธันวาคม) เชน คาใชจายในการจัดกิจกรรม 
คาใชจายในพิธีทางศาสนา คาธงตราสัญลักษณ์ ธงชาติ 
ผาแพร ผาริ้ว พระบรมฉายาลักษณ์ พระบรมสาทิสลักษณ์ 
เครื่องราชสักการะ พานพุม ตราสัญลักษณ์ พวงมาลา 
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาใชจายใน
การตกแตงจัดสถานที่ คาดอกไม คาสาธารณูปโภคตางๆ 
คามหรสพและหรือการแสดง คาใชจายในการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์งานและคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ลําดับที่ 6 
หนา 81
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โครงการวันคลายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ
เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร (13 ตุลาคม)

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงาน
วันคลายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร (13 ตุลาคม) เชน คาใชจายในการ
จัดกิจกรรม คาใชจายในพิธีทางศาสนา คาธง
ตราสัญลักษณ์ ธงชาติ ผาแพร ผาริ้ว 
พระบรมฉายาลักษณ์ พระบรมสาทิสลักษณ์ 
เครื่องราชสักการะ พานพุม ตราสัญลักษณ์ พวงมาลา 
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาใชจายใน
การตกแตงจัดสถานที่ คาดอกไม คาสาธารณูปโภคตางๆ 
คามหรสพและหรือการแสดง คาใชจายในการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์งานและคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ลําดับที่ 5 
หนา 80
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โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรม
ราชินี (3 มิถุนายน)

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงาน
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี 
(3 มิถุนายน) เชน คาใชจายในการจัดกิจกรรม คาใชจาย
ในพิธีทางศาสนา คาธงตราสัญลักษณ์ ธงชาติ ผาแพร ผาริ้ว 
พระบรมฉายาลักษณ์ พระบรมสาทิสลักษณ์ 
เครื่องราชสักการะ พานพุม ตราสัญลักษณ์ พวงมาลา 
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาใชจายในการ
ตกแตงจัดสถานที่ คาดอกไม คาสาธารณูปโภคตางๆ 
คามหรสพและหรือการแสดง คาใชจายในการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์งานและคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2559

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรี
สินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว (28 กรกฎาคม)

จํานวน 90,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร       
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว (28 กรกฎาคม) 
เชน คาใชจายในการจัดกิจกรรม คาใชจายในพิธีทางศาสนา 
คาธงตราสัญลักษณ์ ธงชาติ ผาแพร ผาริ้ว พระบรมฉายาลักษณ์ 
พระบรมสาทิสลักษณ์ เครื่องราชสักการะ พานพุม ตราสัญลักษณ์ 
พวงมาลา คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาใชจายในการ
ตกแตงจัดสถานที่ คาดอกไม คาสาธารณูปโภคตางๆ คามหรสพ
และหรือการแสดง คาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน
และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ลําดับที่ 2 
หนา 79
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โครงการเสริมสรางความรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการเสริมสรางความ
รูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ใหแก
คณะผูบริหาร พนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา
และพนักงานจาง เปนคาใชจายเกี่ยวกับการใช
และการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาใชจายในพิธีเปิด
และปิดการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์  
คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ คาประกาศนียบัตร  
คาถายเอกสาร คาพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์   
คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับ
ผูเขารับการฝึกอบรม คาของสมนาคุณในการดูงาน 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร 
คาอาหาร คาที่พัก คายานพาหนะ คาใชจายอื่น
ที่จําเปนในการฝึกอบรม ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ.2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ลําดับที่ 4 
หนา 119
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โครงการเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมแกบุคลากรของเทศบาล
ตําบลนาบอน

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการเสริมสรางคุณธรรม
และจริยธรรมแกบุคลากรของเทศบาลตําบลนาบอน เชน 
คาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม  
คาใชจายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน
และอุปกรณ์ คาวัสดุ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร 
คาพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสาร
สําหรับผูเขารับการฝึกอบรม  คาของสมนาคุณในการดู
งาน         
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร 
คาที่พัก คายานพาหนะ คาใชจายอื่นที่จําเปนในการ
ฝึกอบรม ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ.2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ลําดับที่ 3
 หนา 119

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือครุภัณฑ์ตางๆ เชน 
เครื่องคอมพิวเตอร์ รถยนต์ ฯลฯ และเปนคาบํารุงรักษา
หรือซอมแซมสิ่งกอสรางตางๆ ซอมแซมเพื่อใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ กรณีเปนการจางเหมาทั้งคาสิ่งของ
และคาแรงงาน ใหจายจากคาใชสอย สวนกรณีที่
องค์กรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูดําเนินการซอมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินเองใหปฏิบัติ  ดังนี้                           
(1) คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย
(2) คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพย์สินใหจายจาก
คาวัสดุ
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ค่าวัสดุ รวม 510,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ หมึก ดินสอ 
ปากกา หนังสือ กรรไกร ไมบรรทัด เครื่องคิดเลข ตรายาง 
เครื่องตัดกระดาษ ฯลฯ  ซึ่งเปนรายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติ
มีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง  หมดไป 
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  
-เปนไปตาม  1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 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 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน ไมโครโฟน  
หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า สวิตต์ไฟฟ้า ฯลฯ ซึ่งเปนรายจาย
เพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  
หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป  
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  
-เปนไปตาม  1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 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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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว เชน น้ํายาทําความ
สะอาด  ผงซักฟอก ไมกวาด ผาปูโต๊ะ ถวยชาม ชอนสอม 
แกวน้ํา จานรอง ไมกวาด แปรง ตะกรา ผงซักฟอก 
สบู  น้ํายาดับกลิ่น  ฯลฯ  ซึ่งเปนรายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  
หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง 
หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  
-เปนไปตาม  1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 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 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรี่ 
ยางใน ยางนอก หัวเทียน และวัสดุยานพาหนะ และขนสงอื่นๆ 
ฯลฯ  ซึ่งเปนรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน 
สิ้นเปลือง หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  
-เปนไปตาม  1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 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 ซึ่งเปนรายจายเพื่อใหได
มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมี
อายุการใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้น  
-เปนไปตาม  1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 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 ลางอัดขยายรูป ผาเขียนป้าย ลูกกลิ้ง
ทาสี แผนพับ แผนป้าย โฟม ฯลฯ  ซึ่งเปนรายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น  
-เปนไปตาม  1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 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 25,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร์ตางๆ เชน ผงหมึก
คอมพิวเตอร์ แผนหรือจานบันทึกขอมูล ผาหมึกพิมพ์
คอมพิวเตอร์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ กระดาษ ฯลฯ 
ซึ่งเปนรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน  
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  
- เปนไปตาม 1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 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 ที่ไมเขาลักษณะประเภทใด
ประเภทหนึ่ง และมีความจําเปนตองใชในการปฏิบัติงาน 
ซึ่งเปนรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน 
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  
- เปนไปตาม 1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 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 583,250 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 400,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ หรืออาคาร
สถานที่ที่อยูในความดูแลรับผิดชอบของเทศบาล 

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 80,000 บาท

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

- เพื่อจายเปนคาโทรศัพท์พื้นฐานในสํานักงาน คาโทรศัพท์
เคลื่อนที่ ฯลฯ และใหหมายความรวมถึงคาใชจายเพื่อให
ไดใชบริการดังกลาวและคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ
การใชบริการ เชน คาเชาเครื่อง คาเชาหมายเลขโทรศัพท์ 
คาบํารุงรักษาสาย ฯลฯ  

คาบริการไปรษณีย์ จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาบริการไปรษณีย์  คาธนาณัติ  คาดวงตรา
ไปรษณียากร คาเชาตูไปรษณีย์ คาธรรมเนียมการโอนเงินใน
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
ฯลฯ

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 51,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เชน 
คาโทรภาพ (โทรสาร) คาเทเลกซ์ คาวิทยุสื่อสาร 
คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใชจายเกี่ยวกับการใช
ระบบอินเทอร์เน็ตรวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและ
คาสื่อสารอื่นๆ เชน คาเคเบิ้ลทีวี  คาเชาชอง
สัญญาณดาวเทียม  เปนตน  และใหหมายความรวมถึง
คาใชจายเพื่อใหไดใชบริการดังกลาว และคาใชจาย
ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ คาตอสัญญาณจีพีเอส 
(1 ครั้งตอปี) ฯลฯ

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ จํานวน 7,250 บาท

- เพื่อจายเปนคาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคาธรรมเนียมที่เกี่ยว
ของ (ระบบ CLOUD,HOSTING)
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งบลงทุน รวม 4,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 4,300 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จํานวน 4,300 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง 
คุณสมบัติพื้นฐาน
- เปนเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไมนอยกวา 1,200 x 1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์รางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 
ไมนอยกวา 19 หนาตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที
- มีความเร็วในการพิมพ์รางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 
ไมนอยกวา 15 หนาตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm)
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา 
จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 50 แผน
- สามารถใชไดกับ A4 , Letter, Legal และ Custom
- เปนไปตามตามหลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563 วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 255,720 บาท
งบบุคลากร รวม 229,920 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 229,920 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 229,920 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปีใหกับพนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงานใน
ตําแหนง      
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รวม 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน  
- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แกไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2559 
ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

งบดําเนินงาน รวม 25,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 5,800 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 1,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางที่มีคําสั่งใหมา
ปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการปกติและในวันหยุดราชการตาง ๆ
 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจาย
เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 4,800 บาท

- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
และลูกจางประจําซึ่งมีสิทธิเบิกเงินคาชวยเหลือการศึกษาบุตรได  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2563
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ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ 
คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน 
คาผานทางดวนพิเศษ  และคาธรรมเนียมในการใชสนามบิน
ของคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล  
ลูกจาง  และพนักงานจางเทศบาลที่เดินทางไปประชุม 
อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดตอราชการ  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2561 

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายใน
การ เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2561 
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,677,700 บาท
งบบุคลากร รวม 2,047,200 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,047,200 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,483,200 บาท

 - เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจําปีและ
เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจําปี 5 อัตรา 
จํานวน 12 เดือน     
โดยจายใหกับพนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงานในสังกัดกองคลัง ดังนี้ 
    
1. ผูอํานวยการกองคลัง จํานวน 1 ตําแหนง     
2. หัวหนาฝ่ายบริหารงานคลัง จํานวน 1 ตําแหนง     
3. นักวิชาการเงินและบัญชี จํานวน 1 ตําแหนง     
4. นักวิชาการจัดเก็บรายได จํานวน 1 ตําแหนง     
5. เจาพนักงานพัสดุ จํานวน 1 ตําแหนง     
(ตั้งจายจากเงินรายได)     

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 15,000 บาท

 - เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ เชน เงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราว เงินที่ปรับเพิ่มสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.หรือ ก.ท 
รับรองวาคุณสมบัตินั้นเปนคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
ที่ไดรับการแตงตั้งใหกับพนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงาน
ในกองคลัง (ตั้งจายจากเงินรายได)      

เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

 - เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง ดังนี้      
1. ผูอํานวยการกองคลัง ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท       
จํานวน 12 เดือนเปนเงิน 42,000 บาท      
2. หัวหนาฝ่ายบริหารงานคลัง ในอัตราเดือนละ 1,500 บาท       
จํานวน 12 เดือนเปนเงิน 18,000 บาท      
 - ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรี
ธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารบุคคล
ของเทศบาล (แกไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2559 ประกาศ ณ วันที่ 25
 เมษายน พ.ศ.2559 (ตั้งจายจากเงินรายได)      
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คาจางลูกจางประจํา จํานวน 291,000 บาท

 - เพื่อจายเปนคาจางและเงินปรับปรุงคาจางประจํา ตําแหนง 
เจาพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน 
โดยจายใหกับลูกจางประจําที่ปฏิบัติงานในสังกัดกองคลัง 
(ตั้งจายจากเงินรายได)      

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 193,000 บาท

 - เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางและเงินปรับปรุงคาตอบ
แทนพนักงานจาง ตําแหนง ผูชวยเจาหนาที่จัดเก็บรายได 1
 อัตรา จํานวน 12 เดือน โดยจายใหพนักงานจางที่ปฏิบัติงานใน
สังกัดกองคลัง (ตั้งจายจากเงินรายได)      

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 5,000 บาท

 - เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจาง 1
 อัตรา จํานวน 12 เดือน โดยจายใหพนักงานจางที่ปฏิบัติงานใน
สังกัดกองคลัง (ตั้งจายจากเงินรายได)      

งบดําเนินงาน รวม 628,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 118,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

 - เพื่อจายเปนเงินตอบแทนอื่นพิเศษ สําหรับพนักงานเทศบาล
ลูกจางประจําและพนักงานจางที่มีการดําเนินงานบรรลุตามเกณฑ์
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลประจําปีและมีคุณสมบัติตาม
หลักเกณฑ์ที่กําหนด (ตั้งจายจากเงินรายได)      

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

 - เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับ
พนักงานเทศบาล ลูกจางและพนักงานจางผูที่มีสิทธิไดรับคําสั่งให
ปฏิบัติราชการในกรณีจําเปนเรงดวนหรือวันหยุดราชการเปนครั้ง
คราว (ตั้งจายจากเงินรายได)      
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คาเชาบาน จํานวน 48,000 บาท

 - เพื่อจายเปนคาเชาบานใหกับพนักงานเทศบาลที่ไดรับคําสั่ง
ปฏิบัติราชการและมีสิทธิตามระเบียบฯ (ตั้งจายจากเงินรายได)     
 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหกับพนักงาน
เทศบาล ลูกจางประจํา ผูที่มีสิทธิไดรับตามระเบียบ (ตั้งจายจาก
เงินรายได)      

ค่าใช้สอย รวม 435,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 130,000 บาท

 - เพื่อจายเปนรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆ เชน 
คาถาย เอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ 
คาซักฟอก คาเชา ทรัพย์สิน คาโฆษณาและเผยแพร 
คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ย ประกัน คาใชจายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจางเหมาบริการ 
คาติดตั้งโทรศัพท์ คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ ฯลฯ      
และคาใชจายอื่นที่มีลักษณะเปนรายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งบริการ (ตั้งจายจากเงินรายได)      
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

 - เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝึกอบรมและสัมมนา คาใชจาย
ในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร ใหกับพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา 
และพนักงานจาง ซึ่งมีสิทธิ์เบิกไดตามระเบียบ เชน 
คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาบริการจอดรถ ณ 
ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการ      
ใชสนามบิน และคาใชจายอื่นที่จําเปน (ตั้งจายจากเงินรายได)      

คาใชจายในการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี จํานวน 20,000 บาท

 - เพื่อจายเปนคาใชจายในการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 10
 หนา 116 (ตั้งจายจากเงินรายได)      

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2561 
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 130,000 บาท

 - เพื่อจายเปนคาใชจายในการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์ของเทศบาลตําบลนาบอน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 11
 หนา 116 (ตั้งจายจากเงินรายได)      
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โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดานการบริหารงานคลัง จํานวน 50,000 บาท

 - เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดานการบริหาร
งานคลังแกพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา 
พนักงานจางของเทศบาลตําบลนาบอน ในการ
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดานการเงิน 
การคลัง การพัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ 
คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพ์เอกสาร
และสิ่งพิมพ์ คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสาร 
สําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คาสมนาคุณในการดูงาน      
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร 
คาอาหาร คาที่พัก คายานพาหนะ คาใชจายอื่น
ที่จําเปนในการฝึกอบรม ฯลฯ 
- เปนไปตามกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557       

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ลําดับที่ 5
 หนา 115 (ตั้งจายจากเงินอุดหนุน)      

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน ใหสามารถใชงาน
ไดตามปกติ เชน เครื่องคอมพิวเตอร์, เครื่องสํารองไฟ, 
เครื่องพิมพ์, โต๊ะทํางาน และทรัพย์สินอื่นๆ ของทางราชการ 
(ตั้งจายจากเงินรายได)      

ค่าวัสดุ รวม 75,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานตางๆ ที่ใชการ
ปฏิบัติงาน รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของโดยสภาพ
ไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุใชงานไมยืนนาน 
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะอันสั้น 
(ตั้งจายจากเงินรายได)      

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564  15:20:41 หนา : 37/96



วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 5,000 บาท

 - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่นตางๆ เชน
น้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันหลอลื่นและวัสดุเชื้อเพลิง สําหรับ
ยานพาหนะตางๆ ของกองคลัง (ตั้งจายจากเงินรายได)      

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ตางๆ เชน 
ผาหมึก คอมพิวเตอร์ ผงหมึก คอมพิวเตอร์ 
แผนหรือจานบันทึกขอมูล และวัสดุคอมพิวเตอร์อื่นๆ
ที่จําเปนของกองคลัง (ตั้งจายจากเงินรายได)      

งบลงทุน รวม 2,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้สํานักงานแบบมีพนักพิง จํานวน 2,500 บาท

 - เพื่อจายเปนคาเกาอี้ทํางานแบบมีพนักพิง และที่วางแขน
ปรับระดับได จํานวน 1 ตัว สําหรับใชในการปฏิบัติงานของ
กองคลัง (จัดซื้อตามราคาทองตลาดเนื่องจากเปนครุภัณฑ์
ที่ไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือน
ธันวาคม 2563 ของสํานักงบประมาณ)      
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 177,660 บาท
งบบุคลากร รวม 177,660 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 177,660 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 177,660 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปีใหกับพนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงาน
ในตําแหนงนักวิชาการตรวจสอบภายใน รวม 1 อัตรา 
จํานวน 12 เดือน  
- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหาร
งานบุคคลของเทศบาล (แกไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2559 ลงวันที่ 29
 กุมภาพันธ์ 2559

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 2,015,760 บาท

งบบุคลากร รวม 1,050,760 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,050,760 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 148,950 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปีใหกับพนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงาน
ในตําแหนง เจาหนาที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
รวม 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน  
- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหาร
งานบุคคลของเทศบาล (แกไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2559 ลงวันที่ 29
 กุมภาพันธ์ 2559
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 859,390 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพนักงานจาง พรอมทั้งเงิน
ปรับปรุงคาตอบแทนประจําปีใหกับพนักงานจางตามภารกิจ 
และพนักงานจางทั่วไป ที่ปฏิบัติงานในสํานักปลัดเทศบาล  
(พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง พนักงานดับเพลิง 1 อัตรา 
และพนักงานขับรถยนต์  2 อัตรา และพนักงานจางทั่วไป 
ตําแหนง คนงาน(ทําหนาที่ดับเพลิง) 3 อัตรา รวม 6 อัตรา)  
จํานวน 12 เดือน   
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
พนักงานจาง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2558  

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 42,420 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ใหกับพนักงานจาง
ตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป ที่ปฏิบัติงานในสํานัก
ปลัดเทศบาล (พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง 
พนักงานดับเพลิง 1 อัตรา และพนักงานขับรถยนต์ 2 อัตรา 
และพนักงานจางทั่วไป ตําแหนง คนงาน(ทําหนาที่ดับเพลิง)
3 อัตรา รวม 6 อัตรา) จํานวน 12 เดือน   
- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์การใหพนักงานเทศบาล 
ลูกจาง พนักงานจางของเทศบาล ไดรับเงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2558
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งบดําเนินงาน รวม 890,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนกรณีสั่งใชอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนใหปฏิบัติหนาที่ดานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 
- เปนไปตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ วาดวยคาใชจายของ
อาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
พ.ศ. 2560 ประกอบระเบียบกระทรวงกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใหแกอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2560, เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ ฯลฯ

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจาและพนักงานจางที่มีคําสั่งใหมา
ปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการปกติและในวันหยุดราชการตาง ๆ
 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจาย
เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2559

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของผูบริหาร 
พนักงานเทศบาลตามสิทธิที่ควรจะไดรับ  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 
และฉบับที่ 3 พ.ศ.2549 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0809.3/ว1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง 
การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
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ค่าใช้สอย รวม 560,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 130,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือ
เขาปกหนังสือ คาซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล 
คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพย์สิน (ยกเวน คาเชาบาน) 
คาโฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการจางเหมา
โฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์  
โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ตางๆ) คาธรรมเนียมตางๆ  
คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา 
คาจางเหมาบริการ คาจางแรงงาน คาติดตั้งไฟฟ้า ฯลฯ 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 4044   
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการ
จางเอกชนและเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น  

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ 
คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน 
คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน 
ของคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล  
ลูกจาง พนักงานจางเทศบาล และสมาชิก อปพร. 
ที่เดินทางไปประชุม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดตอราชการ  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายใน
การเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2561 
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องตนและสาธารณภัยในชุมชน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อใชจายในการดําเนินโครงการคาใชจายโครงการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยเบื้องตนและสาธารณภัยในชุมชน ใหแก
คณะกรรมการชุมชน ผูนําชุมชน เด็ก เยาวชน และประชาชน
ทั่วไป โดยจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตง
สถานที่ คาใชจายในพิธีเปิดและปิด คาวัสดุ เครื่องเขียน
และอุปกรณ์ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร 
คาพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ คาหนังสือ คาใชจายในการติดตอ
สื่อสาร คาเชาอุปกรณ์ตางๆ คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสาร 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร 
คายานพาหนะ คาป้ายโครงการ คาป้ายประชาสัมพันธ์  
คาใชจายอื่นที่จําเปน ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ.2557 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ลําดับที่ 5 
หนา 126 
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โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลวันขึ้นปีใหม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันและแกไขปัญหา
อุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลวันขึ้นปีใหม 
และมาตรการในการรักษาความปลอดภัยนักทองเที่ยว 
เปนตน โดยจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับ คาวัสดุ เครื่องเขียน  
และอุปกรณ์ คาถายเอกสาร คาพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  
คาหนังสือ คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณ์ตาง ๆ   
คาป้ายประชาสัมพันธ์ คาใชจายอื่นที่จําเปน ฯลฯ  
- เปนไปตาม  1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท0804.5/ว164 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ 
มท 0804.5/ว 661 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2561 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ลําดับที่ 2 
หนา 125 

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลวัน
สงกรานต์

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันและแกไข
ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลวันสงกรานต์ 
และมาตรการในการรักษาความปลอดภัยนักทองเที่ยว 
เปนตน โดยจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับ คาวัสดุ เครื่องเขียน 
และอุปกรณ์ คาถายเอกสาร คาพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ 
คาหนังสือ คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณ์ตาง ๆ 
คาป้ายประชาสัมพันธ์ คาใชจายอื่นที่จําเปน ฯลฯ  
- เปนไปตาม 1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท0804.5/ว164 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ 
มท 0804.5/ว 661 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2561 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ลําดับที่ 3 
หนา 125
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โครงการฝึกซอมแผนการดับเพลิง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกซอมแผน
การดับเพลิง ใหกับเจาหนาที่ดับเพลิง อปพร. เจาหนาที่
ตํารวจ มูลนิธิ คณะกรรมการชุมชน บุคลากรภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนเทศบาลนาบอน 
และผูที่เกี่ยวของ หรือรวมกับหนวยงานภาครัฐ
และเอกชน  โดยจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการใช
และการตกแตงสถานที่อบรม คาใชจายในพิธีเปิดและ
ปิดการอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์  
คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพ์เอกสาร
และสิ่งพิมพ์ คาหนังสือสําหรับผูเขารับการอบรม  
คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณ์ตางๆ  
ในการอบรม คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสาร
สําหรับผูเขารับการอบรม คาของสมนาคุณในการดูงาน  
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร 
คายานพาหนะ คาป้ายโครงการ คาป่ายประชาสัมพันธ์  
คาใชจายอื่นที่จําเปน ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ.2557 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ลําดับที่ 7 
หนา 126
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โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําเทศบาล
ตําบลนาบอน

จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมจิตอาสา
ภัยพิบัติประจําเทศบาลตําบลนาบอน โดยจายเปนคาใชจาย
เกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่อบรม คาใชจายใน
พิธีเปิดและปิดการอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ 
คาประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร คาพิมพ์เอกสาร
และสิ่งพิมพ์ คาหนังสือสําหรับผูเขารับการอบรม 
คาใชจายในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณ์ตางๆ  
ในการอบรม คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับ 
ผูเขารับการอบรม คาของสมนาคุณในการดูงาน 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร  
คายานพาหนะ คาป้ายโครงการ คาป่ายประชาสัมพันธ์  
คาใชจายอื่นที่จําเปน ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ.2557 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม
และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 ลําดับที่ 1 หนา 14

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ์
ตางๆ เชน เครื่องคอมพิวเตอร์ รถยนต์ ฯลฯ 
และเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมสิ่งกอสรางตางๆ 
เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ กรณีเปนการ
จางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน ใหจายจาก
คาใชสอย สวนกรณีที่องค์กรปกครองสวนทองถิ่นเปน
ผูดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองใหปฏิบัติ ดัง
นี้                           
(1) คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย
(2) คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพย์สินใหจายจาก
คาวัสดุ 
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ค่าวัสดุ รวม 280,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน ไมโครโฟน 
หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า สวิตต์ไฟฟ้า ฯลฯ ซึ่งเปนรายจาย
เพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร 
หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง 
หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  
- เปนไปตาม 1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนมากที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที่ 19 
มีนาคม 2561
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 044 ลงวันที่ 24 
มกราคม 2561

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรี่ 
ยางใน ยางนอก หัวเทียน และวัสดุยานพาหนะและขนสงอื่นๆ 
ฯลฯ ซึ่งเปนรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน 
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  
-เปนไปตาม 1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 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 ซึ่งเปนรายจายเพื่อใหได
มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมี
อายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น  
-เปนไปตาม  1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 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 รองเทาดับเพลิง เข็มขัด
ชวยชีวิต สัญญาณไฟวับวาบฉุกเฉินชนิดติดประจําตัว ฯลฯ ซึ่งเปน
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง 
หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  
-เปนไปตาม 1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 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 วาดวยการเบิกจายคาวัสดุ
เครื่องแตงกายของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2560
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วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง  เชน สายสูบน้ํา 
สายสงน้ําดับเพลิง หัวฉีด ขอตอหัวประปา ขอแยกสามทาง 
ถังดับเพลิง น้ํายาดับเพลิง สารเคมี ถังดับเพลิง ฯลฯ  
ซึ่งเปนรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน 
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  
-เปนไปตาม 1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนมากที่ 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 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ ที่ไมเขาลักษณะประเภทใด
ประเภทหนึ่ง และมีความจําเปนตองใชในการปฏิบัติงาน 
ซึ่งเปนรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน 
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  
- เปนไปตาม 1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 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

งบลงทุน รวม 35,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 35,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 35,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ เชน เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เปนตน ซึ่งไมรวมถึงคาซอม
บํารุงปกติหรือคาซอมกลาง 
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งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนทองถิ่น

โครงการศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่นระดับอําเภอ

จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนองค์การบริหารสวนตําบลแกวแสน
ในการดําเนินงานตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
ระดับอําเภอ ตามหนังสือองค์การบริหารสวนตําบลแกวแสน 
ที่ นศ 73401/ ว 226 ลงวันที่ 26 เมษายน 2564 
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3616   
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ลําดับ
ที่ 11 
หนา 128

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,587,520 บาท

งบบุคลากร รวม 484,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 484,320 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 442,320 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให
พนักงานสวนทองถิ่นที่ปฏิบัติงานในสังกัดกองการ
ศึกษา ไดแก ตําแหนง ผูอํานวยการกองการศึกษา 
-ตั้งจายจากเงินรายได 442,320 บาท 
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- สําหรับจายเปนเงินประจําตําแหนงใหกับผูอํานวยการกองการ
ศึกษา รวม 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน
-ตั้งจายจากเงินรายได   42,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 1,022,100 บาท
ค่าตอบแทน รวม 83,600 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษใหแก
พนักงานเทศบาล และพนักงานจางที่ปฏิบัติงานในสังกัดกองการ
ศึกษา

คาเชาบาน จํานวน 63,600 บาท

- เพื่อจายเปนคาเชาบานใหกับพนักงานเทศบาลที่ไดรับคําสั่ง
ใหปฏิบัติราชการและมีสิทธิตามระเบียบ (1 อัตรา)  
จํานวน 12 เดือน
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ค่าใช้สอย รวม 700,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 
เชน คาจางเหมาบริการบุคลากรปฏิบัติหนาที่ผูชวย
เจาหนาที่ธุรการ กองการศึกษา (1 อัตรา) คาจางเหมา
บริการบุคลากรปฏิบัติหนาที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลนาบอน (2 อัตรา) คาจางเหมาบริการบุคลากรปฏิบัติ
หนาที่โรงเรียนเทศบาลนาบอน (4 อัตรา) คาจางเหมา
บริการบุคลากรปฏิบัติหนาที่ทําความสะอาดอาคาร
โรงยิมเนเซียมเอนกประสงค์เทศบาลตําบลนาบอน
(1 อัตรา) คาจางเหมาบริการบุคลากรปฏิบัติหนาที่
ดูแลศูนย์สงเสริมสุขภาพ Fitness เทศบาลตําบลนาบอน 
(1 อัตรา) คาจางคารับวารสาร คาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
คาแรงงาน คาเย็บหนังสือ คาโฆษณาและเผยแพร 
คาเชาทรัพย์สิน คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ 
คาจางเหมาบริการ คาเขาปกหนังสือ คาจัดทําเอกสารเพื่อ
ประชาสัมพันธ์การดําเนินงาน คาติดตั้งโทรศัพท์และ
เดินสายภายในอาคาร คาติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต 
คาจางเหมาบริการตาง ๆ ฯลฯ        

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ และสงนักเรียนเขารวม
ประกวดและแขงขันตางๆ

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการจัดงาน 
จัดนิทรรศการ การประกวด การจัดสงนักเรียน
เขารวมการแขงขันตาง ๆ ของสถานศึกษา
ในสังกัดเทศบาลตําบลนาบอน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565  ลําดับที่ 4
 หนา 92
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คาใชจายในการเดินไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการเดินทางไปราชการใน
อาณาจักรใหกับพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และ
พนักงานจาง ซึ่งมีสิทธิไดรับตามระเบียบฯ และไดรับคําสั่งใหเดิน
ทางไปราชการ

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการลงทะเบียนในการฝึกอบรม ใหกับ
พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจาง ซึ่งมีสิทธิ
ไดรับตามระเบียบฯ และไดรับคําสั่งใหเดินทางไปราชการ

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน การคาซอมแซมบํารุง
ทรัพย์สินตาง ๆ ของทางราชการใหสามารถใชงานไดตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 103,500 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณ์สํานักงานตาง ๆ ที่ใชในการ
ปฏิบัติงานและจัดทําเอกสารของกองการศึกษา เชน 
กระดาษถายเอกสาร  แฟ้มเอกสาร เครื่องเขียน ตรายาง 
ซองจดหมาย เครื่องคิดเลข ฯลฯ เปนตน 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุตาง ๆ ที่จําเปนตองใช
ในการปฏิบัติงาน เชน หลอดไฟ สายไฟ วัสดุไฟฟ้า
และวิทยุอื่น ๆ ที่จําเปน 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน ตลับหมึก 
ตลับผงหมึก น้ําหมึก แผนซีดี โปรแกรม และอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

วัสดุสํารวจ จํานวน 3,500 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อบันไดอลูมิเนียม 9 ขั้น จํานวน 1 ตัว 
ทําจาก อลูมิเนียมคุณภาพดี ,สามารถรับน้ําหนักได 150 กก., 
ทําจากอลูมิเนียม หนา 1.8 มม. สําหรับใชในการปฏิบัติงาน
โรงเรียนเทศบาลนาบอน (จัดซื้อตามราคาทองตลาด 
เนื่องจากเปนครุภัณฑ์ที่ไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ของสํานักงบประมาณ) 
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วัสดุอื่น จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ ที่ไมเขาลักษณะประเภทใด
ประเภทหนึ่ง เชน วัสดุและอุปกรณ์ที่ใชในงานของกองการ
ศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด  มิเตอร์น้ํา - ไฟฟ้า 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 135,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟ้าที่ติดตั้งในสถานศึกษาในสังกัด
เทศบาลตําบลนาบอน

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 35,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาน้ําประปาที่ติดตั้งในสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล
ตําบลนาบอน

คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาโทรศัพท์ที่ใชในการติดตอราชการและในการสง
โทรสาร โทรศัพท์เคลื่อนที่ ตลอดจนรวมถึงคาใชจายเพื่อใหใช
บริการและคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ ฯลฯ ของ
สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตําบลนาบอน

งบลงทุน รวม 81,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 71,100 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้เอนกประสงค์ จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาซื้อเกาอี้อเนกประสงค์จํานวน 18 ตัว โครงขา
และโครงพนักพิงทําจากเหล็กชุบโครเมียม มีเบาะหุมหนังเทียม
อยางหนา สําหรับใชจัดหองประชุมโรงเรียนเทศบาลนาบอน (จัด
ซื้อตามราคาทองตลาด เนื่องจากเปนครุภัณฑ์ที่ไมปรากฏในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนพฤษภาคม 2563 ของสํานักงบ
ประมาณ )

ตูเก็บเอกสารชนิดกระจกบานเลื่อนทรงสูง จํานวน 7,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาซื้อตูเก็บเอกสารชนิดกระจกบานเลื่อนขนาดทรง
สูง มีแผนปรับระดับ 3 ชั้น จํานวน 1 ตู สําหรับใชในการปฏิบัติ
งานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนาบอน (จัดซื้อตาม
ราคาทองตลาด เนื่องจากเปนครุภัณฑ์ที่ไมปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนพฤษภาคม 2563 ของสํานักงบ
ประมาณ )
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โต๊ะพับอเนกประสงค์ จํานวน 17,500 บาท

- เพื่อจายเปนคาซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ จํานวน 7 ตัว 
ขนาด 5 ฟุต (สูง75ซม.) หนาโต๊ะบุดวยโฟเมกาสีขาว
ปิดขอบดวยPVC แข็งแรงทนทาน โครงขาเหล็กชุมโครเมียม 
สําหรับใชจัดหองประชุมโรงเรียนเทศบาลนาบอนจํานวน 6 ตัว 
และสําหรับใชวางอาหารกลางวันสําหรับเด็กปฐมวัยใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนาบอน จํานวน 1 ตัว 
(จัดซื้อตามราคาทองตลาด เนื่องจากเปนครุภัณฑ์ที่ไมปรากฏ
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์เดือนพฤษภาคม 2563 
ของสํานักงบประมาณ)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานประมวลผล จํานวน 23,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับ
งานประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง สําหรับใชในการปฏิบัติงานของ
กองการศึกษา เทศบาลตําบลนาบอน มีคุณสมบัติ
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอย
กวา 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่
ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม
นอยกวา 6 MB
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
   1) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูบนแผงวงจรหลัก
ที่มีความสามารถในการใชหนวยความจําแยกจากหนวยความ
จําหลักขนาดไมนอยกวา 2 GB
   2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB
- มีหนวยความจําหลัก (Ram) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอย
กวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
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- มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภาย
นอก (External) จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 
1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา 
ไมนอยกวา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมนอยกวา 21 นิ้ว 
ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080)
- สามารถใชงาน (Wi-Fi IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth
- ตามหลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 วันที่ 12 
พฤษภาคม 2563

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จํานวน 8,600 บาท
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- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ จํานวน 2 เครื่อง สําหรับใชในการปฏิบัติงานของ
โรงเรียนเทศบาลนาบอนและกองการศึกษาเทศบาลตําบลนาบอน 

มีคุณสมบัติ
- เปนเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์รางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม
นอยกวา 19 หนาตอนาที(ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที 
- มีความเร็วในการพิมพ์รางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอย
กวา 15 หนาตอนาที(ppm) หรือ  5 ภาพ ตอนาที (ipm) 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา 1 ชอง 
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 50 แผน - สามารถใชได
กับ A4, Letter, Legal และ Custom
- ตามหลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ฉบับเดือนพฤษภาคม 63    

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 10,000 บาท
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง
อาคารเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนาบอนและ
โรงเรียนเทศบาลนาบอน
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 4,350,230 บาท
งบบุคลากร รวม 3,021,818 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,021,818 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,805,432 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให
พนักงานครูที่ปฏิบัติงานในสังกัดกองการศึกษา ไดแก ผูบริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลนาบอน (1อัตรา) พนักงานครู
โรงเรียนเทศบาลนาบอน (3 อัตรา) พนักงานครูศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลนาบอน (2 อัตรา) รวม 6 อัตรา 
จํานวน 12  เดือน
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุน  1,805,432 บาท

เงินประจําตําแหนง จํานวน 189,000 บาท

- สําหรับจายเปนเงินวิทยฐานะใหแกผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียน
เทศบาลนาบอน (1อัตรา) พนักงานครูโรงเรียนเทศบาล
นาบอน (2 อัตรา) พนักงานครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลนาบอน (2 อัตรา) รวม 5 อัตรา 
จํานวน 12  เดือน
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุน  189,000 บาท 

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 965,406 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพนักงานจาง เงินปรับปรุง
คาตอบแทนพนักงานจางที่ปฏิบัติงานในสังกัดกองการศึกษา 
ไดแก ผูชวยครูผูดูแลเด็ก (3 อัตรา)  ผูดูแลเด็ก (1 อัตรา) 
ผูชวยครู (1 อัตรา) บุคลากรสนับสนุนการสอนโรงเรียนเทศบาล
นาบอน (1 อัตรา) ภารโรง (1 อัตรา) รวม 7 อัตรา 
จํานวน 12 เดือน
-ตั้งจายจากเงินรายได    414,606 บาท
-ตั้งจายจากเงินอุดหนุน  550,800 บาท 

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564  15:20:41 หนา : 58/96



เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 61,980 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว พนักงานจางที่ปฏิบัติ
ในสังกัดกองการศึกษา ผูชวยครูผูดูแลเด็ก (1 อัตรา) 
ผูดูแลเด็ก (1 อัตรา) บุคลากรสนับสนุนการสอน
โรงเรียนเทศบาลนาบอน (1 อัตรา) ภารโรง (1 อัตรา)  
รวม 4 อัตรา จํานวน  12 เดือน
-ตั้งจายจากเงินรายได  24,000 บาท
-ตั้งจายจากเงินอุดหนุน 37,980 บาท 

งบดําเนินงาน รวม 1,328,412 บาท
ค่าตอบแทน รวม 42,200 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 42,200 บาท

- เพื่อจายเปนคาชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานครูเทศบาล
ตามสิทธิที่ควรจะไดรับ 
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุน 
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ค่าใช้สอย รวม 977,525 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนคาจัดการเรียนการสอน

จํานวน 76,500 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับจายเปนคาใชจายในการ
จัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลนาบอน เชน คาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน 
คาจัดซื้อหนังสือเรียน คาจัดซื้อเครื่องเลน
พัฒนาการเด็ก คาจัดซื้อวัสดุการศึกษา ฯลฯ 
(ตั้งจายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท. 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 
เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงิน
อุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เฉพาะเทศบาลตําบลและ
องค์การบริหารสวนตําบล) (เบิกหักผลักสงใหกับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลนาบอน) 
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 1(1.10) หนา 87
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลนาบอน

จํานวน 231,525 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนสําหรับสนับสนุน
อาหารกลางวันเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
นาบอน จํานวน 245 วัน (ตั้งจายตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท. 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 
กรกฎาคม 2564 เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
เฉพาะเทศบาลตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล)  
(เบิกหักผลักสงใหกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนาบอน) 
“ทั้งนี้จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น”
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 1 (1.2)  หนา 83
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุน

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนเทศบาลนาบอน

จํานวน 378,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียน
โรงเรียนเทศบาลนาบอน จํานวน 200 วัน (ตั้งจายตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท. 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8
 กรกฎาคม 2564 เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เฉพาะเทศบาล
ตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล) (เบิกหักผลักสงใหกับ
โรงเรียนเทศบาลนาบอน) “ทั้งนี้จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัด
สรรจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น” 
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 1 (1.1)  หนา 83
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
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โครงการสนับสนุนคาใชจายบริหารสถานศึกษาเงินอุดหนุนสําหรับ
กิจกรรมสงเสริมสุขภาพอนามัยของเด็กปฐมวัย

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสนับสนุนคาใชจาย
บริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสําหรับกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ
อนามัยของเด็กปฐมวัย เชน คาวิทยากร คาจัดทําเอกสารประกอบ
การบรรยาย คาป้ายไวนิล คาอาหารวาง ฯลฯ เปนตน (เบิกหัก
ผลักสงใหกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
นาบอน) “ทั้งนี้จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น”
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 1(1.12) หนา 88
- ตั้งจายจากเงินรายได
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เงินอุดหนุนสําหรับสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาทองถิ่น เงินอุด
หนุนสําหรับสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาทองถิ่น โครงการสนับ
สนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสําหรับสงเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษาทองถิ่น สําหรับคาใชจายอินเตอร์เน็ต
โรงเรียน

จํานวน 16,800 บาท

1.ระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line : ADSL        
จํานวน  9,600  บาท
- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับจายเปนคาใชจายในการติด
ตั้ง ปรับปรุงและพัฒนาอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
ระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line : ADSL (ตั้งจาย
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท. 0816.2/ว
 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 เฉพาะเทศบาลตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล)  “ทั้งนี้จะ
เบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น” 
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 1 (1.4) หนา 84
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
2.ระบบ Wireless Fidelity : WiFi     จํานวน  7,200  บาท
- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับจายเปนคาใชจายในการติด
ตั้ง ปรับปรุงและพัฒนาอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
ระบบ ระบบ Wireless Fidelity : WiFi (ตั้งจายตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท. 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8
 กรกฎาคม 2564 เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เฉพาะเทศบาล
ตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล)  “ทั้งนี้จะเบิกจายตอเมื่อได
รับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น” 
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2561-2564  ลําดับที่ 1 (1.4) หนา 84
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
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เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแต
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จํานวน 254,700 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับจายเปนคาใชจายในการ
สนับสนุนการจัดการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล
นาบอน ไดแก คาเครื่องแบบนักเรียน,คาอุปกรณ์นักเรียน,
คาหนังสือเรียน,คาจัดการเรียนการสอน,คากิจกรรมพัฒนา 
(ตั้งจายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท. 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 
เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เฉพาะเทศบาลตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล)  
“ทั้งนี้จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น” 
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 1 (1.15) หนา 89 
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุน

ค่าวัสดุ รวม 308,687 บาท
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 308,687 บาท

(1) อาหารเสริม (นม) โรงเรียนเทศบาลนาบอน           
จํานวน  172,458  บาท
- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)     
ใหแกนักเรียนโรงเรียนเทศบาลนาบอน จํานวน 260 วัน 
(ตั้งจายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท. 
0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่องซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุน
ทั่วไปดานการศึกษาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เฉพาะเทศบาลตําบลและ
องค์การบริหารสวนตําบล)   
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2561-2565  ลําดับที่ 2 หนา 91
(2) อาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนาบอน 
        
จํานวน  86,229  บาท
- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)     
ใหแกเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนาบอน 
จํานวน 260 วัน (ตั้งจายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด 
ที่ มท. 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่องซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป
ดานการศึกษาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบ
ประมาณ 
พ.ศ.2565 เฉพาะเทศบาลตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล)  
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2561-2565  ลําดับที่ 3  หนา 92
3. คาวัสดุงานบานงานครัว  จํานวน  50,000 บาท              
- เพื่อจายเปนใชจายในการจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัวสนับสนุน
โรงเรียนเทศบาลนาบอนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
นาบอน เชน จัดซื้อถาดหลุมสําหรับใสอาหาร แกวน้ําดื่ม ชอน 
สอม อุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ทําความสะอาด ผลิตภัณฑ์ฆาเชื้อโรค 
ฯลฯ เปนตน 
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 3,813,300 บาท

งบบุคลากร รวม 1,871,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,871,400 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 744,600 บาท

- สําหรับจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี
ใหกับพนักงานเทศบาล รวม 2 อัตรา จํานวน 12 เดือน 
โดยจายใหกับผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสงแวดลอม 
เจาพนักงานธุรการ ตั้งจายจากเงินรายได

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- สําหรับจายเปนเงินประจําตําแหนงใหกับผูอํานวยการ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เดือนละ 3,500 บาท
จํานวน 12 เดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล 
(แกไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2559 ประกาศ ณ วันที่ 25 เมษายน 
พ.ศ.2559

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 266,760 บาท

- สําหรับจายเปนคาจางและเงินปรับปรุงคาจางประจําปีใหกับ
ลูกจางประจําที่ปฏิบัติงานในสังกัดกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม ไดแก ตําแหนง พนักงานขับรถยนต์ 
รวม 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน       
- ตั้งจายจากเงินรายได 

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 770,040 บาท

- สําหรับจายเปนเงินคาตอบแทนพนักงานจาง พรอมทั้งเงิน
ปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง ใหกับพนักงานจางตามภารกิจ 
และพนักงานจางทั่วไปที่ปฏิบัติงานในสังกัดกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม ไดแต ตําแหนง พนักงานขับรถยนต์ คนงานประจํา
รถบรรทุกขยะ คนงานทั่วไป รวม 6 อัตรา จํานวน 12 เดือน 
ตั้งจายจากเงินรายได 
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 48,000 บาท

- สําหรับจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ใหแกพนักงานจาง
ตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไปที่ปฏิบัติงานในสังกัดกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ไดแต ตําแหนง 
พนักงานขับรถยนต์ คนงานประจํารถบรรทุกขยะ 
คนงานทั่วไป รวม 6 อัตรา จํานวน 12 เดือน  
ตั้งจายจากเงินรายได 

งบดําเนินงาน รวม 1,901,900 บาท
ค่าตอบแทน รวม 198,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษแก
พนักงานเทศบาล ลูกจางและพนักงานจางเทศบาล คาตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งตามกฎหมายวาดวยการ
จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ คาป่วยการอาสาสมัคร
บริบาลทองถิ่น ตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ ตั้งจาย
จากเงินรายได 

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 48,000 บาท

- สําหรับจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให
กับพนักงานเทศบาล ลูกจางและพนักงานจางผูที่มีสิทธิและไดรับ
คําสั่งใหปฏิบัติราชการในกรณีจําเปนเรงดวนหรือวันหยุดราชการ
เปนครั้งคราว เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาให
กับพนักงานเทศบาล ลูกจางและพนักงานจางเทศบาล ที่ไดรับ
อนุมัติใหปฏิบัติหนาที่นอกเวลาราชการปกติ หรือวันหยุด
ราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงิน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙  ตั้งจายจากเงินรายได  
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ค่าใช้สอย รวม 1,350,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 1,205,000 บาท

- สําหรับจายเปนรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตาง ๆ ในภารกิจ
และความดูแลรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
เชน รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการในการปฏิบัติงานทั่วไป เชน 
คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาโฆษณาและ
เผยแพรประชาสัมพันธ์ (รายจายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณา 
ประชาสัมพันธ์และเผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์ 
คาจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ์หรือสิ่งพิมพ์ตาง ๆ) คาธรรมเนียม
ตางๆ คาเบี้ยประกัน คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก 
คาจางเหมาบริการงานกวาดขยะและทําความสะอาด คาจางเหมา
บริการงานเก็บขนขยะมูลฝอย คาจางเหมาบริการปฏิบัติงาน
ธุรการ 
คาจางเหมาที่มีลักษณะการจางทําเพื่อใหไดมาซึ่งป้ายประชา
สัมพันธ์ 
ป้ายชื่อสํานักงาน หรือป้ายอื่นๆ ที่ไมมีลักษณะเปนสิ่งกอสราง 
คาจางเหมาฝังกลบขยะมูลฝอย คาจางเหมาบริการเครื่องจักรกล
และ
รายการอื่นที่มีลักษณะเปนรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ  
ตั้งจายจากเงินรายได

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

- สําหรับจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล 
และลูกจางประจํา พนักงานจาง ซึ่งมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ 
และไดรับคําสั่งใหเดินทางไปราชการ  เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
คาพาหนะ คาเชาที่พัก   คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน 
คาธรรมเนียมการใชสนามบิน ตลอดจนคาใชจายอื่นที่เขา
ลักษณะรายจายประเภทนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 
และแกไขเพิ่มเติม ตั้งจายจากเงินรายได
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายใน
การ เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2561 
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 125,000 บาท

- สําหรับจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินตางๆ 
ของทางราชการ ในความดูแลรับผิดชอบของกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม ที่ชํารุด เสียหาย หรือเสื่อมสภาพทั้งในสวน
ที่เปนครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งกอสราง หรือทรัพย์สินอื่น ๆ เชน  
รถยนต์บรรทุกขยะ จักรยานยนต์ เครื่องพนหมอกควัน 
ยานพาหนะ รถดูดสิ่งปฏิกูล เครื่องตัดหญา เครื่องคอมพิวเตอร์  
อุปกรณ์ทางการแพทย์ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใชในการ
ปฏิบัติงาน ฯลฯ เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ  
ตั้งจายจากเงินรายได 

ค่าวัสดุ รวม 353,900 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

- สําหรับจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สํานักงานตาง ๆ  ที่ใชใน
การปฏิบัติงานและจัดทําเอกสารของกองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ลอม เชน ตะแกรงวางเอกสาร กุญแจ หมึก  กระดาษถาย
เอกสาร/ พิมพ์เอกสาร  เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ตรายาง ซอง
จดหมาย เครื่องคิดเลข แฟ้ม กุญแจ เปนตน ซึ่งเปนรายจายใหได
มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมี
อายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น 
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

- สําหรับจายเปนคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุตางๆ ที่จําเปนตองใชใน
การปฏิบัติงาน เชน ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หลอดไฟฟ้า 
สายไฟและวัสดุไฟฟ้าและวิทยุอื่นๆ เปนตน ซึ่งเปนรายจาย
ใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือ
ตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป 
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น 

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 80,000 บาท

- สําหรับจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานบานงานครัวตาง ๆ 
เชน ถังขยะ น้ํายาทําความสะอาด ผงซักฟอก แปรง ไมกวาด 
ที่ตักขยะ ไมมือเสือ ถัง เปนตน ซึ่งเปนรายจายใหไดมาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติ
มีอายุการใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 100,000 บาท

- สําหรับจายเปนคาจัดซื้อวัสดุพาหนะและขนสง  
เชน แบตเตอรี่ ยางใน ยางนอก ล็อคเกียร์ หัวเทียน 
สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน แมแรงและ
เครื่องจักรกล ฟิล์มกรองแสงและวัสดุยานพาหนะ
และขนสงอื่น ๆ เปนตน ซึ่งเปนรายจายใหไดมาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติ
มีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป 
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น 

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 120,000 บาท

- สําหรับจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นตาง ๆ 
เชน น้ํามันดีเซล น้ํามันหลอลื่น น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง 
น้ํามันจารบีและวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นอื่น ๆ 
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 13,900 บาท

- สําหรับเปนคาจัดซื้อยาเวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ ออกซิเจน 
น้ํายาตางๆ เคมีภัณฑ์ ถุงมือ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คาวัสดุ
และอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใชในทางการแพทย์และสาธารณสุข 
ฃคาชุดอุปกรณ์การปฐมพยาบาลเบื้องตน สารเคมี ยาฆาเชื้อโรค 
ถุงมือ ทรายอะเบท น้ํายาพนหมอกควันกําจัดยุง หนากากอนามัย 
ชุดป้องกันเชื้อโรค (แบบใชครั้งเดียวทิ้ง)  

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

- สําหรับจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ปฏิบัติงานการเกษตรตาง ๆ
 
เชน ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ สปริงเก
ลอร์ จานพรวน 
ถังฉีดพนวัชพืช ปุ๋ย พันธุ์พืช ตนไม วัสดุเพาะชํา กระถาง จอบ 
เสียม กากน้ําตาล หัวเชื้อจุลินทรีย์ และวัสดุการเกษตรอื่นๆ เปน
ตน 

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 10,000 บาท

- สําหรับจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกายตาง ๆ ที่ใชสวมใส
ในการปฏิบัติงานของพนักงานในสังกัดกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม เชน ชุดปฏิบัติงาน ถุงมือ รองเทายาง ผาปิดจมูก 
หมวก เสื้อ เสื้อกันฝน เสื้อสะทอนแสงและวัสดุเครื่องแตงกาย
อื่น ๆ 
ที่จําเปน เปนตน 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 5,000 บาท

- สําหรับจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใชใน
งานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เชน อุปกรณ์บันทึก
ขอมูล แผนกรองแสง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ แผนบันทึกขอมูล 
เครื่องอานและบันทึกขอมูล แป้นพิมพ์ เมาส์ เมนบอร์ด เปนตน 

วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท

- สําหรับเปนคาจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากประเภท
งบประมาณที่ตั้งจายไวขางตนนี้  ซึ่งเปนรายจายใหไดมา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติ
มีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น 
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งบลงทุน รวม 40,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 40,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ชั้นวางของชนิดไม จํานวน 5,600 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อชั้นวางของชนิดไมแบบสูง 
จํานวน 1 ตัว และชั้นวางของชนิดไมแบบเตี้ย 
จํานวน 2 ตัว สําหรับใชในการปฏิบัติงานของ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม (จัดซื้อตามราคา
ทองตลาด เนื่องจากเปนครุภัณฑ์ที่ไมปรากฎในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 ของสํานักงบประมาณ)

ตูเอกสาร จํานวน 6,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาตูเอกสาร บานเลื่อน 3 ฟุต ทางเตี้ย 
จํานวน 2 ตัว สําหรับใชในการเก็บเอกสารของพนักงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม (จัดซื้อตามราคาทองตลาด 
เนื่องจากเปนครุภัณฑ์ที่ไมปรากฎในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ของสํานักงบประมาณ)

ครุภัณฑ์โรงงาน

เครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง จํานวน 24,100 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง จํานวน 1 เครื่อง 
สําหรับใชในการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
มีรายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- เปนเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูงสําหรับใชในการทําความสะอาดทั่วไป
- ขนาด 1 มอเตอร์ 2 แรงมา แรงดัน 0-40 กิโลกรัมตอ
ตารางเซนติเมตร ใชกระแสไฟฟ้า 220-240 v. พรอมชุดสายอัด
ฉีด
ยาวไมนอยกวา 20 เมตร จํานวน 1 เลน และชุดสายอัดฉีด
ไมนอยกวา 10 เมตร จํานวน 1 เสน
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จํานวน 4,300 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง สําหรับใชใน
การปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
คุณสมบัติพื้นฐาน
- เปนเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไมนอยกวา 1,200 x 1,200 dpi
- มีควมเร็วในการพิมพ์รางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 
ไมนอยกวา 19 หนาตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที
- มีความเร็วในการพิมพ์รางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 
ไมนอยกวา 15 หนาตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm)
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา 
จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 50 แผน
- สามารถใชไดกับ A4 , Letter, Legal และ Custom
- ตามหลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 
วันที่ 12 พฤษภาคม 2563

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 85,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 45,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 45,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการเทศบาลสรางสุขภาพ จํานวน 20,000 บาท

- สําหรับจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมเทศบาล
สรางสุขภาพ โดยจายเปนคาตอบแทนผูนําออกกําลังกาย 
คาอาหารและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ์สําหรับใชในการ
จัดกิจกรรม และคาใชจายตาง ๆ ที่จําเปน ตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0803/ว237 
ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2547 (แผนพัฒนาทองถิ่น 
พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 4 หนา 109)
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โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา จํานวน 25,000 บาท

- สําหรับจายเปนคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ และคาใชจาย
อื่น ๆ ที่จําเปนในการดําเนินงานป้องกัน และควบคุม
โรคพิษสุนัขบา เชน จายเปนคาใชจายในการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ใหความรูเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบา คาจัดทําแผนพับ  คาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบา ฉีดยาคุมกําเนิด 
กําจัดสุนัขจรจัด คาตอบแทนวิทยากรใหความรู คาจางเหมา
บริการตาง ๆ และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว0994 ลงวันที่ 24 
กุมภาพันธ์ 2560 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/729 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2560 
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 3 หนา 109)

งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข จํานวน 40,000 บาท

- เงินอุดหนุนทั่วไป ดานสาธารณสุขสําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข 
เพื่อสนับสนุนใหคณะกรรมการชุมชน/หมูบาน แหงละ 
20,000 บาท โดยใหเลือกทําตามความเหมาะสมของ
บริบทของพื้นที่ โดยคํานึงถึงประโยชน์ของประชาชน
และราชการเปนสําคัญ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ถือปฏิบัติตามแนวทางของหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ดวนที่สุด ที่มท 1810.5/ว 0272 ลงวันที่ 5 
กรกฎาคม 2561 (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 
ลําดับที่ 6 หนา 110)
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 393,640 บาท

งบบุคลากร รวม 362,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 362,640 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 362,640 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปีใหกับพนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงานใน
ตําแหนง      
นักพัฒนาชุมชน รวม 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน  
- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาล (แกไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2559 
ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

งบดําเนินงาน รวม 31,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 26,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 1,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจางที่มีคําสั่งใหมา
ปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการปกติและในวันหยุดราชการตางๆ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจาย
เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2559
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
และลูกจางประจําซึ่งมีสิทธิเบิกเงินคาชวยเหลือการศึกษาบุตรได  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 และ
ฉบับที่ 3 พ.ศ.2549 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3
/ว1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร 

ค่าใช้สอย รวม 5,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ 
คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ    
คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน ที่จําเปนในการเดินทางไป
ราชการ
ของคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจาง 
และพนักงานจางเทศบาลที่เดินทางไปประชุม อบรม สัมมนา ดู
งาน 
หรือไปติดตอราชการ  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายใน
การเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ
. 2561 
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายใน
การ เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2561 
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าและประปา รวม 122,000 บาท

งบลงทุน รวม 72,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 72,000 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

โคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ จํานวน 72,000 บาท

- จัดซื้อโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์   จํานวน  30  ชุด
          - ติดตั้งที่อาคารฟูโจว  จํานวน 2 ชุด
   - ติดตั้งที่โรงยิมและดานขางฟิตเนส จํานวน 5 ชุด
   - ติดตั้งที่ศูนย์เด็กเล็ก  จํานวน 3 ชุด
   - ติดตั้งที่สระน้ําหนองไมตาย  จํานวน 20 ชุด
  คุณลักษณะดังนี้
 - กําลังไฟไมนอยกวา 100 วัตต์
 - แบตเตอรี่ 5000 แอมป์
 - คาแสงอยูระหวาง 6500 – 6800 K
 - กันน้ํากันฝุ่น IP65 กระจายแสง 120 องศา
 - แผงเปนโพลีคริสตัลไลน์ การชาร์ตใชเวลา 6 ชั่วโมง 
ใชงานไดถึง 12 ชั่วโมง 3 ชั่วโมงแรงทํางานได 100% ชั่วโมงที่ 4
 ขึ้นไปลดเหลือ 50%
 - เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
 - ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2564  
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งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการขยายเขตประปาในเขตเทศบาลตําบลนาบอน จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอทุงสง
ในการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตเทศบาลตําบลนาบอน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 13
 หนาที่ 74 

โครงการขยายเขตไฟฟ้าในเขตเทศบาลตําบลนาบอน จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนการประปาสวนภูมิภาคอําเภอทุงสง
ในการขยายเขตภายในเขตเทศบาลตําบลนาบอน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ลําดับที่ 14
 หนา 74)

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 200,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการฝังกลบขยะมูลฝอยอยางถูกหลักสุขาภิบาล จํานวน 200,000 บาท

- สําหรับจายเปนคาจางเหมาบริการเครื่องจักรกล คาวัสดุดิน 
คาวัสดุหิน คาปรับแตงพื้นที่บอขยะ คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 
และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนในการดําเนินโครงการฝังกลบ
ขยะมูลฝอยอยางถูกหลักสุขาภิบาล การแกไข พัฒนาปรับปรุง 
บอฝังกลบขยะของเทศบาลเพื่อใหมีสถานที่รองรับขยะมูลฝอย
ที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลไดอยางเพียงพอและเหมาะสม และ
ไมเกิดปัญหามลพิษทางสิ่งแวดลอม ตั้งจายจากเงินรายได 
- เปนไปตามตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ 
มท 0891.4/ว 3579 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 1 
หนา 113
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 15,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 15,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 15,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดทําประชาคมทุกระดับ จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดทําประชาคม
ทุกระดับ เชน ประชาคมระดับชุมชนและประชาคมระดับตําบล
โดยจายเปน คาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่ 
คาใชจายในพิธีเปิดและปิด คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ 
คาถายเอกสาร คาพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ คาหนังสือ 
คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณ์ตางๆ คากระเป๋า
หรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสาร คาอาหารคาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาป้ายโครงการ คาใชจายอื่นที่จําเปน ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ.2557 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
หนา 116 ลําดับที่ 1
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 150,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันและแกไข
ปัญหา ยาเสพติด เพื่อสรางภูมิคุมกันในเยาวชนกลุมเสี่ยง เชน 
คาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่อบรม 
คาใชจายในพิธีเปิดและปิดการอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน 
และอุปกรณ์ คาประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร 
คาพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ คาหนังสือสําหรับ
ผูเขารับการอบรม คาใชจายในการติดตอสื่อสาร 
คาเชาอุปกรณ์ตางๆ ในการอบรม คากระเป๋าหรือ
สิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการอบรม 
คาของสมนาคุณในการดูงาน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม   
คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คายานพาหนะ 
คาป้ายโครงการ คาป้ายประชาสัมพันธ์ คาใชจายอื่น
ที่จําเปน ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ.2557 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ลําดับที่ 3 หนา 102
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โครงการสงเสริมการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมดานการพัฒนา
สตรีและครอบครัว

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมการดําเนิน
งานการจัดกิจกรรมดานการพัฒนาสตรีและครอบครัว เชน 
คาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม  
คาใชจายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน
และอุปกรณ์ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร 
คาพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ คากระเป๋าหรือ
สิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม  
คาของสมนาคุณในการดูงาน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  
คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาที่พัก คายานพาหนะ  
คาใชจายอื่นที่จําเปนในการฝึกอบรม ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ.2557 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ลําดับที่ 6 
หนา 103
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โครงการสงเสริมและฝึกอาชีพใหแกประชาชน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมและฝึกอาชีพ
ใหแกประชาชน เชน คาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตง
สถานที่อบรม คาใชจายในพิธีเปิดและปิดการอบรม คาวัสดุ 
เครื่องเขียน และอุปกรณ์ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร  
คาพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ คาหนังสือสําหรับผูเขารับการอบรม 
คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณ์ตางๆ ในการอบรม 
คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการอบรม  
คาของสมนาคุณในการดูงาน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  
คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คายานพาหนะ คาป้ายโครงการ  
คาป้ายประชาสัมพันธ์ และคาใชจายอื่นที่จําเปนในการอบรม
สําหรับการจัดทําโครงการ  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ.2557 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ลําดับที่ 1
 หนา 76 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 50,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดแขงกีฬาเทศบาลและจัดสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันใน
โอกาสตางๆ

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดแขงกีฬาเทศบาล
และจัดสงนักกีฬา เขารวมการแขงขันในโอโกสตาง ๆ เชน 
คาจัดซื้อชุดนักกีฬา คาเบี้ยเลี้ยง คาป้ายไวนิล คาวัสดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ 
เปนตน
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  
พ.ศ.2561-2565  ลําดับที่ 7 หนา 99
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 340,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนาและประเพณีทองถิ่น จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรม
วันสําคัญทางศาสนาและประเพณีทองถิ่น และวันสําคัญตาง ๆ 
ทุกกิจกรรมตลอดปี เชน งานประเพณีแหผาขึ้นธาตุ, 
วันมาฆบูชา, วันเขาพรรษา ฯลฯ เปนตน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 1 หนา 97

โครงการทําบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการทําบุญตักบาตร
วันขึ้นปีใหม ประจําปี 2565 เชน คาจางเหมาจัดสถานที่, 
คาจางเครื่องเสียง คาป้ายไวนิล ฯลฯ เปนตน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  
พ.ศ.2561-2565  ลําดับที่ 2 หนา 97

โครงการประเพณีรดน้ําขอพรผูสูงอายุ จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการประเพณีรดน้ํา
ขอพรผูสูงอายุ ประจําปี 2565 เชน คาจางเหมาจัดสถานที่, 
คาป้ายไวนิล, คาจางเหมาเครื่องเสียง, คาอาหารและเครื่องดื่ม, 
คาตอบแทน ฯลฯ เปนตน 
 - เปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  
พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 4 หนา 98
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โครงการประเพณีลอยกระทง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการประเพณี
ลอยกระทง ประจําปี 2565 เชน คาป้ายไวนิล, 
คาตอบแทนกรรมการ, คาเงินรางวัล, คาจางจัดสถานที่, 
คาจางเหมาเครื่องเสียง, คาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ เปนตน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2561-2565  ลําดับที่ 3 หนา 98

โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา กิจกรรมสาย
สัมพันธ์จากแมสูลูก

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการกิจกรรม
สายสัมพันธ์จากแมสูลูก ประจําปี 2565 เชน คาอาหาร
และเครื่องดื่ม, คาป้าย  ไวนิล, คาของรางวัล, คาจัดสถานที่, 
คาวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ เปนตน  (เบิกหักผลักสงใหกับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนาบอน) 
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 5 (5.2)  หนา 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
- เพื่อจายเปนคาใชจายเงินอุดหนุนโครงการจัดงานเทศกาล
ปิดกรีดอําเภอนาบอน ประจําปี 2565 ตามหนังสืออําเภอ
นาบอน ที่ นศ 1618/ว228 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2561-2565  ลําดับที่ 9 หนา 100
(2) เงินอุดหนุนโครงการประเพณีแหหมรับเดือนสิบ
จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน  40,000  บาท
- เพื่อจายเปนคาใชจายเงินอุดหนุนโครงการประเพณี
แหหมรับเดือนสิบ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจําปี 2565 
ตามหนังสืออําเภอนาบอน ที่ นศ 1618/ว228 
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 10 หนา 100
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 2,565,510 บาท

งบบุคลากร รวม 853,310 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 853,310 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 669,510 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือนใหกับพนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงานในกอง
ชาง ไดแก            
ผูอํานวยการกองชาง หัวหนาฝ่ายแบบแผนและกอสราง  
นายชางโยธา รวม  3 อัตรา จํานวน 12 เดือน 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และหนังสือสํานักงาน 
ก.จ. ก.ท. และ ก. อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 
ลงวันที3่0 ธันวาคม 2558

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหกับ
พนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงานในกองชาง
- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และหนังสือสํานักงาน 
ก.จ. ก.ท. และ ก. อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 
30 ธันวาคม 2558

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงใหกับพนักงานเทศบาล
ผูดํารงตําแหนงผูบริหาร  
- ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แกไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2559 
ประกาศ ณ วันที่  25 เมษายน พ.ศ.2559
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 112,800 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพนักงานจาง พรอมทั้งเงิน
ปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจที่ปฏิบัติงาน
ในกองชาง ไดแก ตําแหนง ผูชวยชางไฟฟ้า รวม 1 อัตรา  
จํานวน  12  เดือน
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
พนักงานจาง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงาน
ตามภารกิจที่ปฏิบัติงานในกองชาง ไดแก ตําแหนง
ผูชวยชางไฟฟ้า รวม 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน
- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์การให
พนักงานเทศบาล ลูกจาง พนักงานจางของเทศบาลไดรับ
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2558
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งบดําเนินงาน รวม 1,682,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 93,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ
แกพนักงานเทศบาลลูกจางประจําและพนักงานจายเทศบาล      
ตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการหนังสือ
กระทรวงการคลังไดออกหนังสือดวนที่สุด ที่ กค 0402/ว 85 
ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจาย
คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
- เปนไปตาม 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
การกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานทองถิ่น
ใหเปนรายจายอื่นขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
    2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นที่ 
0808.2/ว859 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง 
การดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เปนกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่น
ใหเปนรายจายอื่นขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
   3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 3072 ลงวันที่ 29 กันยายน 2557 เรื่อง แนวทางการเบิก
จายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะ 
เปนเงินรางวัลประจําปีแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น
   4) หนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท และ ก. อบต. ดวนที่สุด ที่ 
มท 0809.3/ว380ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่องประกาศ 
ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปีสําหรับ
พนักงานสวนทองถิ่นลูกจาง และพนักงานจางขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2558
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับ
พนักงานเทศบาลลูกจางประจําและพนักงานจางเทศผูมีสิทธิและ
ไดรับคําสั่งใหปฏิบัติราชการในกรณีจําเปนเรงดวนหรือวันหยุด
ราชการเปนครั้งคราว เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาใหกับพนักงานเทศบาล ลูกจาง และพนักงานจาง ที่ไดรับ
อนุมัติใหปฏิบัติหนาที่นอกเวลาราชการปกติ  หรือวันหยุดราชการ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเปน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559

คาเชาบาน จํานวน 48,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเชาบานใหกับพนักงานเทศบาล ที่ไดรับคําสั่งให
ปฏิบัติราชการและมีสิทธิตามระเบียบ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน 
การเบิกจายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาและการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของผูบริหาร พนักงาน
เทศบาลตามสิทธิที่ควรจะไดรับ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563 
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ค่าใช้สอย รวม 1,244,200 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 994,200 บาท

- เพื่อจายเปนรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆ เชน 
คาธรรมเนียม คาเชาทรัพย์สิน คาโฆษณาและเผยแพร  
คาจางเหมาบริการ คาออกแบบ คาพิมพ์แบบแปลน 
คาถายพิมพ์เขียว คาระวางบรรทุก การปรับปรุงระบบไฟฟ้า 
การเพิ่มกําลังไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า คาบํารุงรักษาซอมแซม
ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ตางๆ คาแรงตัดปาล์ม คาจางกําจัด
วัชพืช 
คาแรงงานใสปุ๋ยสวนปาล์ม และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการ
ดําเนินการภายในเขตเทศบาล ฯลฯ คาจางเหมาบริการ
บุคคลภายนอก เชน คาจางที่ปรึกษา คาจางออกแบบ,
คารับรองแบบ, คาจางทําระบบแผนที่ภาษี, คาจางทนายความ 
คาจางผูเชี่ยวชาญบัญชี, คาจางปรับปรุงโดเมน Website ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจาย
เงินคาจางเหมาบริการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร  ของพนักงานเทศบาล ลูกจางและ
พนักงานจาง ที่ไดรับคําสั่งใหเดินทางไปราชการ ซึ่งมีสิทธิเบิกได
ตามระเบียบ เชน คาที่พัก คาพาหนะเดินทาง คาผานทางดวน
พิเศษ คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเปนรายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ์ยาน
พาหนะ ที่ดินและสิ่งกอสรางหรือทรัพย์สิน
อื่นๆ เชน สะพาน ถนน รถกระเชาไฟฟ้า ฯลฯ ใหมีสภาพใชการ
ไดตามปกติ
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

ค่าวัสดุ รวม 345,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ หมึก 
ดินสอ ปากกา หนังสือ กรรไกร ไมบรรทัด เครื่องคิดเลข 
ตรายาง เครื่องตัดกระดาษ ฯลฯ ซึ่งเปนรายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติ
มีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไปหรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น 
- เปนไปตาม 1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น 
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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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุตางๆ ที่จําเปนตองใชในการ
ปฏิบัติงาน เชน หลอดไฟฟ้า สายไฟ สวิตซ์ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า 
และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุอื่น ๆ ฯลฯ ซึ่งเปนรายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติ
มีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้น
- เปนไปตาม 1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
   2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
   3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/044 
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561

วัสดุกอสราง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง
ตางๆ เชน ทราย คอน คีม เลื่อย      
ไมตางๆ สี ตะปู จอบ สิ่ว เหล็กเสน ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทอน้ํา 
หิน ดิน กระเบื้อง อิฐ หรือซีเมนต์บล็อก และวัสดุกอสรางอื่นๆ 
ที่จําเปน ฯลฯ
- เปนไปตาม 1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น 
ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
   2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
   3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว044 
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรี่ 
ยางใน ยางนอก ล็อคเกียร์ แมแรง ล็อคพวงมาลัย น้ํามันเบรก  
หัวเทียน  และวัสดุยานพาหนะและขนสงอื่นๆ ซึ่งเปนรายจาย
เพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร 
หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป 
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
- เปนไปตาม 1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น 
ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
   2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 01536 
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
   3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 044 
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นตางๆ เชน น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ ซึ่งเปนรายจายเพื่อใหได
มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมี
อายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น

วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท

- สําหรับจายเปนคาจัดซื้อปุ๋ยและยาปราบวัชพืชสวนปาล์มของ
เทศบาลตําบลนาบอน และวัสดุการเกษตรอื่นๆ ฯลฯ
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร์ตางๆ เชน 
ผงหมึกคอมพิวเตอร์ แผนหรือจานบันทึกขอมูล 
ผาหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์กระดาษ 
และวัสดุคอมพิวเตอร์อื่นๆ ที่จําเปนตองใชในการปฏิบัติงาน
- เปนไปตาม 1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
   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 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ที่ไมเขาลักษณะประเภทใด
ประเภทหนึ่งและมีความจําเปนตองใชในการปฏิบัติงานซึ่ง
เปนรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน 
สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น 
ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
   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 30,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 30,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาซอมแซมและบํารุงรักษาโครงสราง
ครุภัณฑ์ขนาดใหญ ซึ่งไมรวมถึงซอมบํารุง รักษาตามปกติ
หรือคาซอมกลาง
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น 
ดวนมากที่ มท 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

งานก่อสร้าง รวม 1,033,600 บาท
งบลงทุน รวม 1,033,600 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,033,600 บาท
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาสิ่งกอสราง (รายจายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการ
ปรับปรุงที่ดินหรือสิ่งกอสรางซึ่งมิใชเปนการซอมแซมตามปกติ) 
เชน คาปรับปรุงระบบระบายน้ํา คู ถนน ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น 
ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าบริเวณถนนสาธารณะในเขตเทศบาล
ตําบลนาบอน

จํานวน 242,600 บาท

- เปลี่ยนโคมไฟ LED 30 W จํานวน  75  ชุด
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 11
 หนาที่ 74
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โครงการปรับปรุงเสนแบงชองจราจรถนน ภายในเขตเทศบาลตําบล
นาบอน

จํานวน 460,000 บาท

- พื้นที่ตีเสนจราจรสีขาวไมนอยกวา 990.90 ตร.ม. 
ตีเสนจราจรสีเหลืองไมนอยกวา 133.10 ตร.ม. หรือพื้นที่รวม
ไมนอยกวา 1,124 ตร.ม. (ตามแบบแปลนที่เทศบาล
ตําบลนาบอนกําหนด)
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 3 ลําดับที่ 1 หนาที่ 7

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) จํานวน 31,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาชดเชยคากอสรางตามสัญญาแบบปรับราคา
ได (คาK) ใหแกผูประกอบอาชีพงานกอสรางที่ทําสัญญาแบบปรับ
ราคาได (คา K) กับเทศบาลตําบลนาบอน ที่ประสบปัญหาขาด
สภาพคลองทางการเงินในภาวะเศรษฐกิจถดถอย
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496          
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1837
ลงวันที่ 11 กันยายน 2560
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลว 28 พฤษภาคม  2564
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 8,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

200,000

เงินสํารองจาย 100,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 912,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 18,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 4,100,000

เงินชวยพิเศษ

รายจายตามข้อผูกพัน

คาใช้จายเกี่ยวกับการ
จราจร

50,000

คาบํารุงสันนิบาต
เทศบาลแหงประเทศ
ไทย

31,000

เงินชวยคาครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ช.ค.บ.)

32,000

เงินชวยคาทําศพข้า
ราชการ/พนักงาน

30,000

เงินบําเหน็จลูกจ้าง
ประจํา

144,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 8,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

200,000

เงินสํารองจาย 100,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 912,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 18,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 4,100,000

เงินชวยพิเศษ

รายจายตามข้อผูกพัน

คาใช้จายเกี่ยวกับการ
จราจร

50,000

คาบํารุงสันนิบาต
เทศบาลแหงประเทศ
ไทย

31,000

เงินชวยคาครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ช.ค.บ.)

32,000

เงินชวยคาทําศพข้า
ราชการ/พนักงาน

30,000

เงินบําเหน็จลูกจ้าง
ประจํา

144,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

600,000

เงินสมทบระบบหลัก
ประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่

70,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

120,000

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,490,400

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

120,000

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

198,720

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

695,520

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

คาจ้างลูกจ้างประจํา 291,000 266,760

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,105,790 859,390 965,406 770,040
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

600,000

เงินสมทบระบบหลัก
ประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่

70,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

120,000

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,490,400

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

120,000

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

198,720

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

695,520

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

คาจ้างลูกจ้างประจํา 557,760

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 112,800 3,813,426
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

4,627,500 148,950 2,247,752 744,600 362,640

เงินประจําตําแหนง 237,000 231,000 42,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

99,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

17,660 42,420 61,980 48,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 48,000 63,600

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

41,000 5,000 48,000 1,000

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

60,000 40,000 20,000 150,000

คาเบี้ยประชุม 5,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

149,800 5,000 42,200 25,000

ค่าใช้สอย
คาบํารุงรักษาและซอมแซม 225,000 150,000 50,000 125,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

669,510 8,800,952

เงินประจําตําแหนง 42,000 552,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

5,000 104,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

24,000 194,060

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 48,000 159,600

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

5,000 100,000

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

30,000 300,000

คาเบี้ยประชุม 5,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

10,000 232,000

ค่าใช้สอย
คาบํารุงรักษาและซอมแซม 150,000 700,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 442,000 130,000 500,000 1,205,000

คาใช้จายในการจัดงาน 
จัดนิทรรศการ และสง
นักเรียนเข้ารวม
ประกวดและแขงขัน
ตางๆ

50,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

40,000 10,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

60,000 5,000 3,000

คาใช้จายในการเดินไป
ราชการ

50,000

คาใช้จายในการประชา
สัมพันธ์การจัดเก็บภาษี

20,000

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

100,000 5,000 50,000 10,000 2,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 994,200 3,271,200

คาใช้จายในการจัดงาน 
จัดนิทรรศการ และสง
นักเรียนเข้ารวม
ประกวดและแขงขัน
ตางๆ

50,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

50,000 100,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

68,000

คาใช้จายในการเดินไป
ราชการ

50,000

คาใช้จายในการประชา
สัมพันธ์การจัดเก็บภาษี

20,000

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

50,000 217,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดกิจกรรมใน
วันสําคัญของชาติ งาน
รัฐพิธี หรือตามนโยบาย
ของรัฐ จังหวัดและ
อําเภอ

35,000

โครงการจัดกิจกรรมวัน
สําคัญทางศาสนาและ
ประเพณีท้องถิ่น

โครงการจัดแขงกีฬา
เทศบาลและจัดสงนัก
กีฬาเข้ารวมการแขงขัน
ในโอกาสตางๆ

โครงการจัดงานรัฐพิธี
วันปิยมหาราช

10,000

โครงการจัดงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษา สมเด็จ
พระบรมราชินีพันปี
หลวง และวันแมแหง
ชาติ (12 สิงหาคม)

50,000

โครงการจัดงานวันท้อง
ถิ่นไทย

10,000

โครงการจัดงานวัน
เทศบาล

10,000

โครงการจัดทํา
ประชาคมทุกระดับ

15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดกิจกรรมใน
วันสําคัญของชาติ งาน
รัฐพิธี หรือตามนโยบาย
ของรัฐ จังหวัดและ
อําเภอ

35,000

โครงการจัดกิจกรรมวัน
สําคัญทางศาสนาและ
ประเพณีท้องถิ่น

50,000 50,000

โครงการจัดแขงกีฬา
เทศบาลและจัดสงนัก
กีฬาเข้ารวมการแขงขัน
ในโอกาสตางๆ

50,000 50,000

โครงการจัดงานรัฐพิธี
วันปิยมหาราช

10,000

โครงการจัดงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษา สมเด็จ
พระบรมราชินีพันปี
หลวง และวันแมแหง
ชาติ (12 สิงหาคม)

50,000

โครงการจัดงานวันท้อง
ถิ่นไทย

10,000

โครงการจัดงานวัน
เทศบาล

10,000

โครงการจัดทํา
ประชาคมทุกระดับ

15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการทําบุญตักบาตร
วันขึ้นปีใหม

โครงการเทศบาลสร้าง
สุขภาพ

20,000

โครงการประเพณีรดน้ํา
ขอพรผู้สูงอายุ

โครงการประเพณีลอย
กระทง

โครงการปรับปรุงแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

130,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

50,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

25,000

โครงการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยเบื้องต้น
และสาธารณภัยใน
ชุมชน

50,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาลวันขึ้นปีใหม

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการทําบุญตักบาตร
วันขึ้นปีใหม

10,000 10,000

โครงการเทศบาลสร้าง
สุขภาพ

20,000

โครงการประเพณีรดน้ํา
ขอพรผู้สูงอายุ

70,000 70,000

โครงการประเพณีลอย
กระทง

50,000 50,000

โครงการปรับปรุงแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

130,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

50,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

25,000

โครงการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยเบื้องต้น
และสาธารณภัยใน
ชุมชน

50,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาลวันขึ้นปีใหม

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาลวันสงกรานต์

10,000

โครงการฝังกลบขยะมูล
ฝอยอยางถูกหลัก
สุขาภิบาล

200,000

โครงการฝึกซ้อมแผน
การดับเพลิง

50,000

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําเทศบาล
ตําบลนาบอน

150,000

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติ
งานด้านการบริหารงาน
คลัง

50,000

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

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาลวันสงกรานต์

10,000

โครงการฝังกลบขยะมูล
ฝอยอยางถูกหลัก
สุขาภิบาล

200,000

โครงการฝึกซ้อมแผน
การดับเพลิง

50,000

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําเทศบาล
ตําบลนาบอน

150,000

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติ
งานด้านการบริหารงาน
คลัง

50,000

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

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการวันคล้ายวัน
สวรรคตของพระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิ
เบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราชบรม
นาถบพิตร (13 ตุลาคม)

30,000

โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าฯ พระบรมราชินี 
(3 มิถุนายน)

50,000

โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรี
สินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยูหัว 
(28 กรกฎาคม)

90,000

โครงการสงเสริมการ
ดําเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมด้าน
การพัฒนาสตรีและ
ครอบครัว

50,000

โครงการสงเสริมและฝึก
อาชีพให้แกประชาชน

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการวันคล้ายวัน
สวรรคตของพระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิ
เบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราชบรม
นาถบพิตร (13 ตุลาคม)

30,000

โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าฯ พระบรมราชินี 
(3 มิถุนายน)

50,000

โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรี
สินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยูหัว 
(28 กรกฎาคม)

90,000

โครงการสงเสริมการ
ดําเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมด้าน
การพัฒนาสตรีและ
ครอบครัว

50,000

โครงการสงเสริมและฝึก
อาชีพให้แกประชาชน

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนคา
จัดการเรียนการสอน

76,500

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวันเด็กปฐมวัยศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลนาบอน

231,525

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวันนักเรียน
โรงเรียนเทศบาลนา
บอน

378,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายในการบริหารสถาน
ศึกษา กิจกรรมสาย
สัมพันธ์จากแมสูลูก
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนคา
จัดการเรียนการสอน

76,500

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวันเด็กปฐมวัยศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลนาบอน

231,525

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวันนักเรียน
โรงเรียนเทศบาลนา
บอน

378,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายในการบริหารสถาน
ศึกษา กิจกรรมสาย
สัมพันธ์จากแมสูลูก

20,000 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายบริหารสถานศึกษา
เงินอุดหนุนสําหรับ
กิจกรรมสงเสริมสุขภาพ
อนามัยของเด็กปฐมวัย

20,000

โครงการเสริมสร้าง
ความรู้เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

50,000

โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรม
แกบุคลากรของเทศบาล
ตําบลนาบอน

50,000

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

16,800
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายบริหารสถานศึกษา
เงินอุดหนุนสําหรับ
กิจกรรมสงเสริมสุขภาพ
อนามัยของเด็กปฐมวัย

20,000

โครงการเสริมสร้าง
ความรู้เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

50,000

โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรม
แกบุคลากรของเทศบาล
ตําบลนาบอน

50,000

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

16,800
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

เงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนคาใช้จายในการ
จัดการศึกษาตั้งแต
ระดับอนุบาลจนจบการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน

254,700

ค่าวัสดุ

วัสดุกอสร้าง

วัสดุการเกษตร 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 55,000 20,000 5,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 100,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 50,000 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000 308,687 80,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 205,000 70,000 120,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 50,000 5,000 20,000 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 100,000 50,000 100,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

13,900

วัสดุสํานักงาน 140,000 30,000 5,000

วัสดุสํารวจ 3,500

วัสดุอื่น 10,000 5,000 30,000 5,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

7,250

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564  15:21:12 หน้า : 21/28



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

เงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนคาใช้จายในการ
จัดการศึกษาตั้งแต
ระดับอนุบาลจนจบการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน

254,700

ค่าวัสดุ

วัสดุกอสร้าง 50,000 50,000

วัสดุการเกษตร 30,000 40,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 15,000 95,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 100,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 60,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 408,687

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 30,000 425,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 150,000 230,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 50,000 300,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

13,900

วัสดุสํานักงาน 15,000 190,000

วัสดุสํารวจ 3,500

วัสดุอื่น 5,000 55,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

7,250
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 80,000 35,000

คาบริการโทรศัพท์ 30,000 30,000

คาบริการไปรษณีย์ 15,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

51,000

คาไฟฟ้า 400,000 70,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ครุภัณฑ์โรงงาน

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

35,000

เก้าอี้สํานักงานแบบมี
พนักพิง

2,500

เก้าอี้เอนกประสงค์ 15,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ All 
In One สําหรับงาน
ประมวลผล

23,000

เครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง 24,100

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์

4,300 8,600 4,300
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 115,000

คาบริการโทรศัพท์ 60,000

คาบริการไปรษณีย์ 15,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

51,000

คาไฟฟ้า 470,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ครุภัณฑ์โรงงาน

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

30,000 65,000

เก้าอี้สํานักงานแบบมี
พนักพิง

2,500

เก้าอี้เอนกประสงค์ 15,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ All 
In One สําหรับงาน
ประมวลผล

23,000

เครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง 24,100

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์

17,200
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

โคมไฟพลังงานแสง
อาทิตย์

72,000

ชั้นวางของชนิดไม้ 5,600

ตู้เก็บเอกสารชนิด
กระจกบานเลื่อนทรงสูง

7,000

ตู้เอกสาร 6,000

โต๊ะพับอเนกประสงค์ 17,500

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

10,000

โครงการปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้าบริเวณถนน
สาธารณะในเขต
เทศบาลตําบลนาบอน

โครงการปรับปรุงเส้น
แบงชองจราจรถนน 
ภายในเขตเทศบาล
ตําบลนาบอน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

โคมไฟพลังงานแสง
อาทิตย์

72,000

ชั้นวางของชนิดไม้ 5,600

ตู้เก็บเอกสารชนิด
กระจกบานเลื่อนทรงสูง

7,000

ตู้เอกสาร 6,000

โต๊ะพับอเนกประสงค์ 17,500

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)

31,000 31,000

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

300,000 310,000

โครงการปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้าบริเวณถนน
สาธารณะในเขต
เทศบาลตําบลนาบอน

242,600 242,600

โครงการปรับปรุงเส้น
แบงชองจราจรถนน 
ภายในเขตเทศบาล
ตําบลนาบอน

460,000 460,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนสวนราชการ 140,000 140,000

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการขยายเขต
ประปาในเขตเทศบาล
ตําบลนาบอน

25,000

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
ในเขตเทศบาลตําบลนา
บอน

25,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

40,000

โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น
ระดับอําเภอ

40,000

รวม 6,295,000 11,983,440 2,015,760 5,937,750 3,898,300 393,640 322,000 165,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการขยายเขต
ประปาในเขตเทศบาล
ตําบลนาบอน

25,000

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
ในเขตเทศบาลตําบลนา
บอน

25,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

40,000

โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น
ระดับอําเภอ

40,000

รวม 390,000 3,599,110 35,000,000
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