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476  ซอย-  ถนนพหลโยธิน  แขวง/ตําบล นางแล
  เขต/อําเภอ เมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย  57100

พื้นที่ 55.00 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 11,744 คน
ชาย 5,620 คน

หญิง 6,124 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2564



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

เทศบาลตําบลนางแล
อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลนางแล

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นของเทศบาลตําบลนางแล จะไดเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปตอสภาเทศบาลตําบลนางแลอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทองถิ่นเทศบาลตําบลนางแล จึงขอ
ชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการ
ดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 59,754,226.83 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 74,794,727.08 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 28,109,530.58 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 
บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 2 โครงการ รวม 241,319.77 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2564 องค์กรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.1 รายรับจริง จํานวน 72,308,015.81 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 1,508,802.56 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 401,183.30 บาท

หมวดรายไดจากทรัพย์สิน จํานวน 379,541.37 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 220,896.59 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 32,556,099.99 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 37,241,492.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 7,028,477.55 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 61,819,697.58 บาท ประกอบดวย



งบกลาง จํานวน 18,849,109.33 บาท

งบบุคลากร จํานวน 22,550,894.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 9,150,994.72 บาท

งบลงทุน จํานวน 7,948,059.53 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 3,320,640.00 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 6,028,477.55 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 0.00 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลนางแล
อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 1,508,802.56 2,515,000.00 2,012,500.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

401,183.30 351,500.00 340,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 379,541.37 403,000.00 351,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 220,896.59 256,500.00 82,500.00

หมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 1,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 2,510,423.82 3,526,000.00 2,787,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 32,556,099.99 36,217,000.00 35,687,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

32,556,099.99 36,217,000.00 35,687,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 37,241,492.00 36,757,000.00 39,526,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

37,241,492.00 36,757,000.00 39,526,000.00

รวม 72,308,015.81 76,500,000.00 78,000,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลนางแล
อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 18,849,109.33 21,619,470.00 23,702,216.00

งบบุคลากร 22,550,894.00 25,638,240.00 27,979,380.00

งบดําเนินงาน 9,150,994.72 16,203,010.00 13,681,683.00

งบลงทุน 7,948,059.53 9,475,600.00 8,519,600.00

งบเงินอุดหนุน 3,320,640.00 3,563,680.00 4,117,121.00

รวมจายจากงบประมาณ 61,819,697.58 76,500,000.00 78,000,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ
เทศบาลตําบลนางแล

อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตําบลนางแล
อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 21,703,713

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 450,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 12,624,867

แผนงานสาธารณสุข 4,876,320

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 317,740

แผนงานเคหะและชุมชน 1,157,964

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 190,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 525,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 12,225,180

แผนงานการเกษตร 190,000

แผนงานการพาณิชย์ 37,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 23,702,216

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 78,000,000



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลนางแล

อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 23,702,216 23,702,216
    งบกลาง 23,702,216 23,702,216

รวม 23,702,216 23,702,216

หน้า : 1/9



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 12,161,700 0 3,257,940 389,400 15,809,040
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,848,320 0 0 0 2,848,320

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 9,313,380 0 3,257,940 389,400 12,960,720

งบดําเนินงาน 3,582,127 1,065,546 997,400 109,600 5,754,673
    ค่าตอบแทน 1,445,227 10,000 227,400 69,600 1,752,227

    ค่าใช้สอย 1,221,900 945,546 615,000 30,000 2,812,446

    ค่าวัสดุ 540,000 110,000 125,000 10,000 785,000

    ค่าสาธารณูปโภค 375,000 0 30,000 0 405,000

งบลงทุน 100,000 0 0 0 100,000
    ค่าครุภัณฑ์ 100,000 0 0 0 100,000

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

รวม 15,883,827 1,065,546 4,255,340 499,000 21,703,713

หน้า : 2/9



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน

งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

รวม

งบดําเนินงาน 30,000 420,000 450,000
    ค่าใช้สอย 30,000 220,000 250,000

    ค่าตอบแทน 0 80,000 80,000

    ค่าวัสดุ 0 120,000 120,000

รวม 30,000 420,000 450,000

หน้า : 3/9



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 5,941,440 0 5,941,440
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 5,941,440 0 5,941,440

งบดําเนินงาน 1,022,000 2,141,227 3,163,227
    ค่าตอบแทน 290,000 0 290,000

    ค่าใช้สอย 490,000 462,635 952,635

    ค่าวัสดุ 190,000 1,678,592 1,868,592

    ค่าสาธารณูปโภค 52,000 0 52,000

งบลงทุน 22,000 0 22,000
    ค่าครุภัณฑ์ 22,000 0 22,000

งบเงินอุดหนุน 0 3,498,200 3,498,200
    เงินอุดหนุน 0 3,498,200 3,498,200

รวม 6,985,440 5,639,427 12,624,867

หน้า : 4/9



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

งานโรงพยาบาล
งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบบุคลากร 3,001,320 0 0 3,001,320
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,001,320 0 0 3,001,320

งบดําเนินงาน 1,320,000 170,000 65,000 1,555,000
    ค่าตอบแทน 220,000 0 0 220,000

    ค่าใช้สอย 850,000 170,000 65,000 1,085,000

    ค่าวัสดุ 250,000 0 0 250,000

งบเงินอุดหนุน 0 0 320,000 320,000
    เงินอุดหนุน 0 0 320,000 320,000

รวม 4,321,320 170,000 385,000 4,876,320
แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบดําเนินงาน 317,740 317,740
    ค่าใช้สอย 317,740 317,740

รวม 317,740 317,740

หน้า : 5/9



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าและประปา งานสวนสาธารณะ รวม

งบดําเนินงาน 679,043 200,000 30,000 909,043
    ค่าใช้สอย 509,043 0 0 509,043

    ค่าวัสดุ 170,000 200,000 30,000 400,000

งบลงทุน 50,000 0 0 50,000
    ค่าครุภัณฑ์ 50,000 0 0 50,000

งบเงินอุดหนุน 0 198,921 0 198,921
    เงินอุดหนุน 0 198,921 0 198,921

รวม 729,043 398,921 30,000 1,157,964
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 190,000 190,000
    ค่าใช้สอย 190,000 190,000

รวม 190,000 190,000

หน้า : 6/9



แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

งานวิชาการวางแผน
และส่งเสริมการท่อง

เที่ยว
รวม

งบดําเนินงาน 170,000 245,000 50,000 465,000
    ค่าใช้สอย 170,000 245,000 50,000 465,000

งบเงินอุดหนุน 0 60,000 0 60,000
    เงินอุดหนุน 0 60,000 0 60,000

รวม 170,000 305,000 50,000 525,000

หน้า : 7/9



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 3,227,580 0 3,227,580
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,227,580 0 3,227,580

งบดําเนินงาน 650,000 0 650,000
    ค่าตอบแทน 140,000 0 140,000

    ค่าใช้สอย 310,000 0 310,000

    ค่าวัสดุ 200,000 0 200,000

งบลงทุน 0 8,347,600 8,347,600
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 8,347,600 8,347,600

รวม 3,877,580 8,347,600 12,225,180

หน้า : 8/9



แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบดําเนินงาน 90,000 100,000 190,000
    ค่าใช้สอย 40,000 100,000 140,000

    ค่าวัสดุ 50,000 0 50,000

รวม 90,000 100,000 190,000
แผนงานการพาณิชย์

งานงบ งานโรงฆ่าสัตว์ รวม

งบดําเนินงาน 37,000 37,000
    ค่าใช้สอย 27,000 27,000

    ค่าวัสดุ 10,000 10,000

รวม 37,000 37,000

หน้า : 9/9







รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลนางแล
อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565
หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 2,264,415.00 3,879.00 0.00 100.00 % 2,000.00
     ภาษีบํารุงท้องที่ 173,404.45 16,199.36 0.00 100.00 % 500.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 0.00 440,349.20 1,500,000.00 -66.67 % 500,000.00
     ภาษีป้าย 1,211,173.00 1,036,805.00 1,000,000.00 50.00 % 1,500,000.00
     อากรการฆ่าสัตว์ 15,700.00 11,570.00 15,000.00 -33.33 % 10,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 3,664,692.45 1,508,802.56 2,515,000.00 2,012,500.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     ค่าธรรมเนียมการรับรองให้จําหน่ายเนื้อสัตว์ 125,600.00 2,320.00 0.00 0.00 % 0.00
     ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 6,751.20 6,392.30 7,000.00 0.00 % 7,000.00
     ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่
จําหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร

6,200.00 3,000.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00

     ค่าธรรมเนียมการแพทย์ 94,988.00 101,100.00 100,000.00 0.00 % 100,000.00
     ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อ
การโฆษณา

0.00 200.00 200.00 0.00 % 200.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 5,410.00 6,040.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 0.00 55,396.00 50,000.00 100.00 % 100,000.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบําบัดน้ําเสีย 0.00 0.00 0.00 100.00 % 100.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 2,260.00 2,270.00 1,800.00 11.11 % 2,000.00
     ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก 1,000.00 2,000.00 2,000.00 300.00 % 8,000.00
     ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง 0.00 5,800.00 6,000.00 0.00 % 6,000.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน 0.00 0.00 0.00 100.00 % 10,000.00
     ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 0.00 748.00 1,000.00 4,900.00 % 50,000.00
     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 400.00 3,000.00 5,000.00 180.00 % 14,000.00
     ค่าปรับการผิดสัญญา 117,310.00 152,538.00 100,000.00 -95.00 % 5,000.00
     ค่าปรับอื่น ๆ 0.00 100.00 200.00 0.00 % 200.00
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายต่อ
สุขภาพ

28,600.00 32,800.00 40,000.00 -50.00 % 20,000.00

     ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

6,000.00 4,000.00 5,000.00 60.00 % 8,000.00

     ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน 0.00 300.00 300.00 66.67 % 500.00
     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 0.00 425.00 500.00 0.00 % 500.00
     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 385.00 210.00 500.00 0.00 % 500.00
     ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ 500.00 22,004.00 25,000.00 -96.00 % 1,000.00
     ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ 23,571.00 450.00 0.00 0.00 % 0.00
     ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ 4,689.00 90.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 423,664.20 401,183.30 351,500.00 340,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ค่าเช่าหรือบริการ 2,800.00 0.00 3,000.00 -66.67 % 1,000.00
     ดอกเบี้ย 357,084.11 379,541.37 400,000.00 -12.50 % 350,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 359,884.11 379,541.37 403,000.00 351,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     เงินที่มีผู้อุทิศให้ 6,485.50 114,894.59 150,000.00 -80.00 % 30,000.00
     ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง 67,200.00 95,900.00 100,000.00 -50.00 % 50,000.00
     ค่าขายแบบพิมพ์และคําร้อง 122,093.00 9,452.00 5,000.00 -80.00 % 1,000.00
     ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร 15.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00
     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 4,437.50 650.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 200,231.00 220,896.59 256,500.00 82,500.00
หมวดรายได้จากทุน
     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 0.00 0.00 0.00 100.00 % 1,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 0.00 1,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต์ 837,173.59 849,297.66 1,500,000.00 -33.33 % 1,000,000.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 10,852,304.45 10,082,298.79 10,000,000.00 0.00 % 10,000,000.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 4,464,512.64 4,434,025.46 4,500,000.00 0.00 % 4,500,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 187,709.64 214,392.46 220,000.00 0.00 % 220,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 9,875,516.54 8,615,964.27 9,800,000.00 0.00 % 9,800,000.00
     ค่าภาคหลวงแร่ 96,400.40 82,422.04 97,000.00 0.00 % 97,000.00
     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 86,951.26 76,486.31 100,000.00 -30.00 % 70,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

9,765,496.00 8,201,213.00 10,000,000.00 0.00 % 10,000,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 36,166,064.52 32,556,099.99 36,217,000.00 35,687,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป 35,028,450.00 37,241,492.00 36,757,000.00 7.53 % 39,526,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 35,028,450.00 37,241,492.00 36,757,000.00 39,526,000.00
รวมทุกหมวด 75,842,986.28 72,308,015.81 76,500,000.00 78,000,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลนางแล

อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 78,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 2,012,500 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการไว้เพื่อรองรับภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ภาษีบํารุงท้องที่ จํานวน 500 บาท

ประมาณการไว้เพื่อรองรับภาษีบํารุงท้องที่

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 500,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564

ภาษีป้าย จํานวน 1,500,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564

อากรการฆ่าสัตว์ จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 340,000 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 7,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564

ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จําหน่าย
อาหารหรือสะสมอาหาร

จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564
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ค่าธรรมเนียมการแพทย์ จํานวน 100,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564

ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการ
โฆษณา

จํานวน 200 บาท

ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 100,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบําบัดน้ําเสีย จํานวน 100 บาท

ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก จํานวน 8,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 6,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 50,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564
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ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 14,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564

ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 5,000 บาท

ค่าปรับอื่น ๆ จํานวน 200 บาท

ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายต่อ
สุขภาพ

จํานวน 20,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564

ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 8,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564

ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน จํานวน 500 บาท

ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 500 บาท

ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง จํานวน 500 บาท

ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564

ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 351,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการ จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564
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ดอกเบี้ย จํานวน 350,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 82,500 บาท
เงินที่มีผู้อุทิศให้ จํานวน 30,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564

ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง จํานวน 50,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564

ค่าขายแบบพิมพ์และคําร้อง จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564

ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร จํานวน 500 บาท

ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564

หมวดรายได้จากทุน รวม 1,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 35,687,000 บาท

ภาษีรถยนต์ จํานวน 1,000,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 10,000,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564
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ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 4,500,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 220,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 9,800,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564

ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 97,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 70,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 10,000,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 39,526,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 39,526,000 บาท

ประมาณการรายรับเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากคาดว่า ยอดเบี้ยยังชีพผู้
สูงอายุมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 178,000 163,850 195,650 -1.57 % 192,576

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 7,020 8,022 8,000 900 % 80,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 13,584,100 14,350,700 16,126,800 9.55 % 17,666,400

เบี้ยยังชีพความพิการ 2,829,600 2,894,400 2,978,400 8.14 % 3,220,800

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 300,000 286,000 318,000 -9.43 % 288,000

เงินสํารองจาย 14,738.25 53,076.8 580,000 -1.9 % 569,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 0 100 % 1,153,320

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 0 0 0 100 % 140,910

คาใช้จายในการจัดการจราจร 0 0 3,580 179.33 % 10,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลนางแล
อําเภอเมืองเชียงราย    จังหวัดเชียงราย
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหง
ประเทศไทย

62,035.96 63,207.87 68,260 -13.99 % 58,710

เงินสมทบกองทุนประกันสุขภาพ (สปสช.) 0 252,247.5 265,388 13.98 % 302,500

สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาล
ตําบลนางแล

0 0 0 100 % 20,000

สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) 180,000 0 0 0 % 0

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

716,400 739,800 1,187,790 -100 % 0

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 37,805.16 37,805.16 140,910 -100 % 0

รวมงบกลาง 17,909,699.37 18,849,109.33 21,872,778 23,702,216
รวมงบกลาง 17,909,699.37 18,849,109.33 21,872,777.5 23,702,216
รวมงบกลาง 17,909,699.37 18,849,109.33 21,872,777.5 23,702,216

รวมแผนงานงบกลาง 17,909,699.37 18,849,109.33 21,872,777.5 23,702,216
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

725,760 725,760 725,760 0 % 725,760

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 180,000 180,000 180,000 0 % 180,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 180,000 180,000 180,000 0 % 180,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

207,360 207,360 207,360 0 % 207,360

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

1,555,200 1,555,200 1,555,200 0 % 1,555,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,848,320 2,848,320 2,848,320 2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 5,215,901 5,529,180 6,001,920 16.39 % 6,985,860

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

84,000 84,000 151,200 0 % 151,200

เงินประจําตําแหนง 162,000 162,000 271,200 0 % 271,200

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,648,440 1,637,307 1,795,560 -3.92 % 1,725,120

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 156,000 165,723 168,000 7.14 % 180,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 7,266,341 7,578,210 8,387,880 9,313,380
รวมงบบุคลากร 10,114,661 10,426,530 11,236,200 12,161,700

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

7,872 6,984 1,468,250 -29.02 % 1,042,227

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 9,600 0 30,000 -33.33 % 20,000

คาเชาบ้าน 106,450 129,400 288,000 0 % 288,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น 0 0 0 100 % 15,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 80,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 31,400 39,700 80,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 155,322 176,084 1,866,250 1,445,227
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 333,212 461,346 690,000 -100 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 611,900

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 19,250 22,860 50,000 0 % 50,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการจัดงาน รัฐพิธีและงานวัน
สําคัญ ตาง ๆของชาติ

0 0 0 100 % 30,000

คาใช้จายในการจัดงานรัฐพิธีและงานวัน
สําคัญตางๆ ของชาติ 

76,470 0 80,000 -100 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 349,737 298,184 300,000 -50 % 150,000

คาใช้จายในการเลือกตั้ง 0 0 0 100 % 50,000

คาใช้จายในการเลือกตั้ง     10,725 0 289,750 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการ 5 ส 0 0 0 100 % 10,000

โครงการ 5 ส.  6,290 11,405 30,000 -100 % 0

โครงการจัดการความรู้  (Knowledge  
Management)

0 0 0 100 % 10,000

โครงการจัดการความรู้ (Knowledge 
Management )  

429 814 30,000 -100 % 0

โครงการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม  ผู้
บริหาร สมาชิกสภา เทศบาล พนักงาน  เจ้า
หน้าที่เทศบาล

0 0 0 100 % 30,000

โครงการเสริมสร้าง ประสิทธิภาพการ 
ปฏิบัติงานของพนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาล

0 0 0 100 % 50,000

โครงการเสริมสร้าง ประสิทธิภาพการ 
ปฏิบัติงานผู้ของบริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล

0 0 0 100 % 30,000

โครงการเสริมสร้างความ สมัครสมาน 
สามัคคี เพื่อความสัมพันธ์ที่ดี ในองค์กร

0 0 0 100 % 10,000

โครงการเสริมสร้างความรู้ กฎหมายในชีวิต
ประจําวัน สําหรับประชาชน

0 0 0 100 % 20,000

โครงการเสริมสร้างความรู้ เกี่ยวกับการ
บริหารงาน บุคคลขององค์กรปกครอง สวน
ท้องถิ่น

0 0 0 100 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการเสริมสร้างความรู้ ด้านกฎหมาย
การปฏิบัติ งานขององค์กรปกครอง สวน
ท้องถิ่น

0 0 0 100 % 20,000

โครงการเสริมสร้างความรู้ ด้านการป้องกัน
ผล ประโยชน์ทับซ้อน

0 0 0 100 % 20,000

โครงการเสริมสร้างความรู้ ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ

0 0 0 100 % 10,000

โครงการเสริมสร้างความรู้กฎหมายในชีวิต
ประจําวันสําหรับประชาชน

21,420 0 0 0 % 0

โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

0 8,300 20,000 -100 % 0

โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายการ
ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

8,100 16,500 20,000 -100 % 0

โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน

8,100 7,920 7,920 -100 % 0

โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ

8,100 0 0 0 % 0

โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ

17,235 0 20,000 -100 % 0

โครงการเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคี
เพื่อความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร

0 0 10,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ผู้
บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เจ้า
หน้าที่เทศบาล

8,560 21,000 10,000 -100 % 0

โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติ
งานของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล

66,680 0 0 0 % 0

โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติ
งานของพนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาล

100,000 139,936 150,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 94,990.59 75,496.17 182,737 -45.28 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 1,129,298.59 1,063,761.17 1,890,407 1,221,900
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 91,133 139,712 142,000 -29.58 % 100,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 10,000 -100 % 0

วัสดุงานบ้านงานครัว 19,934 79,944 50,000 -20 % 40,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 40,400 9,600 30,000 -33.33 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 282,048.58 227,068.18 300,000 0 % 300,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 43,825 55,900 100,000 -20 % 80,000

รวมค่าวัสดุ 477,340.58 512,224.18 632,000 540,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 405,793.85 390,118.27 400,000 -25 % 300,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 34,562.56 11,340.06 40,000 -62.5 % 15,000

คาบริการโทรศัพท์ 11,356.98 10,246.32 10,000 0 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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คาบริการไปรษณีย์ 20,404 30,504.2 50,000 -80 % 10,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 34,247.32 46,248 35,000 -14.29 % 30,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 506,364.71 488,456.85 535,000 375,000
รวมงบดําเนินงาน 2,268,325.88 2,240,526.2 4,923,657.2 3,582,127

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน 0 24,750 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด  
24,000 บีทียู

0 26,500 0 0 % 0

โต๊ะทํางานเหล็ก 4 ฟุต 0 33,600 0 0 % 0

โต๊ะหมูบูชา 0 7,500 0 0 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องพนยา แบบใช้แรงดันของเหลว ชนิด
ตั้งพื้น ขนาด 3.5 แรงม้า

0 13,500 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

เครื่องเสียงกลางแจ้ง 80,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

 เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สีชนิด 
Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที)

0 2,500 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One  สําหรับ
งานประมวลผล 

0 22,900 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1* (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 
19 นิ้ว) 

0 21,900 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2* (จอภาพขนาดไมน้อยกวา 19 
นิ้ว) 

0 29,900 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา ชนิด 
Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)

0 7,900 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 17,150 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
0 2,450 0 0 % 0

อุปกรณ์กระจายการทํางานสําหรับเครือขาย 
(Link Load Balancer)

0 0 21,900 -100 % 0

อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 24 ชอง แบบที่ 2 

0 0 21,000 -100 % 0

อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access 
Point)  แบบที่ 1

0 0 37,800 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 61,779.66 80,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 100 % 100,000
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ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุณฑ์ 95,743.02 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 175,743.02 272,329.66 160,700 100,000
รวมงบลงทุน 175,743.02 272,329.66 160,700 100,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ศูนย์ปฏิบัติการ
รวมในการ ชวยเหลือประชาชนของ องค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น ระดับอําเภอ อําเภอ
เมือง เชียงราย

0 0 0 100 % 40,000

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่นระดับอําเภอ อํา
ภอเมืองเชียงราย

40,000 40,000 0 0 % 0

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่นระดับอําเภอ อําเภอ
เมืองเชียงราย 

0 0 40,000 -100 % 0

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

รวมงานบริหารทั่วไป 12,598,729.9 12,979,385.86 16,360,557.2 15,883,827
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 10,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 291,882 294,756 422,860 88.13 % 795,546

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 14,020 9,100 40,000 0 % 40,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการเทศบาลพบประชาชน 0 0 0 100 % 30,000

โครงการสร้างเครือขายประชาสัมพันธ์ใน
ตําบลนางแล

0 15,153 0 0 % 0

โครงการอบรมความรู้ด้านงบประมาณและ
การเบิกจายตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

44,740 0 0 100 % 50,000

โครงการอบรมและศึกษาดูงานสร้างแนวคิด
และองค์ความรู้ในการพัฒนาท้องถิ่น

0 0 7,447 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 12,760 50,000 -40 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 350,642 331,769 520,307 945,546
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 38,536 48,168 100,000 -50 % 50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 20,000 -50 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 79,916 61,136 80,000 -37.5 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 118,452 109,304 200,000 110,000
รวมงบดําเนินงาน 469,094 441,073 720,306.71 1,065,546

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ผู้บริหาร 0 6,950 0 0 % 0

เก้าอี้สํานักงาน 0 19,800 0 0 % 0

ตู้เหล็กบานเลื่อนบนกระจก - ลางทึบ 0 6,550 0 0 % 0

ตู้เหล็กแบบ 2 บาน 0 9,400 0 0 % 0

เต็นท์ผ้าใบพับได้  25,500 0 0 0 % 0

โต๊ะทํางานเหล็ก 4 ฟุต 0 9,600 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One สําหรับ
งานประมวลผล 

22,490 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 7,370 2,450 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 55,360 54,750 0 0
รวมงบลงทุน 55,360 54,750 0 0

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 524,454 495,823 720,306.71 1,065,546
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,863,960 1,978,292 2,147,880 21.14 % 2,601,900

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

67,200 67,200 67,200 0 % 67,200

เงินประจําตําแหนง 85,200 85,200 85,200 0 % 85,200

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 324,000 390,851 443,640 0 % 443,640

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 36,000 51,565 60,000 0 % 60,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,376,360 2,573,108 2,803,920 3,257,940
รวมงบบุคลากร 2,376,360 2,573,108 2,803,920 3,257,940
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

99,000 50,700 100,000 -40 % 60,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 4,320 6,600 30,000 -33.33 % 20,000

คาเชาบ้าน 99,900 90,500 108,000 0 % 108,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 39,400

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 28,100 21,300 39,400 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 231,320 169,100 277,400 227,400
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 221,885.87 264,995.11 408,000 -29.9 % 286,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 20,000 0 % 20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 139,948 120,477 150,000 -66.67 % 50,000

โครงการบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ 
(ภาษีเคลื่อนที่)

4,126 0 8,700 -82.76 % 1,500
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โครงการพัฒนาการจัดเก็บรายได้สร้างแรง
จูงใจในการชําระภาษี

9,408 16,128 23,000 -50 % 11,500

โครงการสํารวจข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

0 0 0 100 % 216,000

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการชําระ
ภาษี คาธรรมเนียมและใบอนุญาตตางๆ

44,338 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 5,170 16,010 30,000 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 424,875.87 417,610.11 639,700 615,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 61,408.25 37,096.9 70,000 -28.57 % 50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 3,700 20,000 0 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 10,000 -50 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 46,900 42,190 80,000 -37.5 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 108,308.25 82,986.9 180,000 125,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย์ 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 30,000
รวมงบดําเนินงาน 764,504.12 669,697.01 1,097,100 997,400
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ผู้บริหาร 0 6,950 0 0 % 0

เก้าอี้สํานักงาน 0 14,850 0 0 % 0

โต๊ะทํางานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต 0 7,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวล 
แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพ ขนาดไมน้อยกวา 
19 นิ้ว)

0 59,800 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอรA์ll In One  สําหรับงาน
ประมวลผล 

22,500 0 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 4,900 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้าขนาด 800 VA 2,490 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 24,990 93,500 0 0
รวมงบลงทุน 24,990 93,500 0 0

รวมงานบริหารงานคลัง 3,165,854.12 3,336,305.01 3,901,020 4,255,340
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 389,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 389,400
รวมงบบุคลากร 0 0 0 389,400

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 0 0 0 100 % 60,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 9,600

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 69,600
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 5,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 20,000
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 30,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 10,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 109,600

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 0 499,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 16,289,038.02 16,811,513.87 20,981,883.91 21,703,713
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการดําเนินการของศูนย์ตอสู้
เพื่อเอาชนะยาเสพติดเทศบาลตําบลนางแล

0 0 30,000 -66.67 % 10,000

โครงการอบรม พลังมวลชนต้านยาเสพติด 0 0 0 100 % 20,000

โครงการอบรมพลังมวลชนต้านยาเสพติด 16,360 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 16,360 0 50,000 30,000
รวมงบดําเนินงาน 16,360 0 50,000 30,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 16,360 0 50,000 30,000
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

14,100 54,900 55,000 -9.09 % 50,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 7,920 34,460 35,000 -14.29 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 22,020 89,360 90,000 80,000
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 472,000 453,433 648,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการซักซ้อมแผนป้อง กันและบรรเทา
สาธารณภัย และการชวยเหลือผู้ ประสบภัย

0 0 0 100 % 20,000

โครงการซักซ้อมแผนป้องกันบรรเทา
สาธารณภัยและการชวยเหลือผู้ประสบภัย

24,791.4 11,062 25,000 -100 % 0

โครงการทบทวนความรู้อาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน

0 0 0 100 % 50,000

โครงการฝึกอบรม ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย 
พิบัติประจําองค์กร ปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 50,000

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 50,000 -100 % 0

โครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหา
หมอก ควันและไฟป่า

0 0 0 100 % 30,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน และลดอุบัติเหตุ
ทางถนน

0 0 0 100 % 20,000

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา
หมอกควันและไฟป่า

28,260 10,176 40,000 -100 % 0
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โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนน

15,260 360 20,000 -100 % 0

โครงการวัน อปพร. (รวมพลฅน อปพร.ทต. 
นางแล)

0 0 0 100 % 10,000

โครงการวัน อปพร.(รวมพลฅน อปพร.ทต
.นางแล)

0 19,600 10,500 -100 % 0

โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับภัยและ
การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยแกเด็กและ
เยาวชน

0 0 25,000 -100 % 0

โครงการอบรมความรู้ด้าน การป้องกันและ
บรรเทา สาธารณภัยแกพนักงาน เจ้าหน้าที่
สังกัด ทต.นางแล

0 0 0 100 % 20,000

โครงการอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน

0 108,618.6 0 0 % 0

โครงการอบรมด้านการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแกประชาชน

0 0 19,343 3.4 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 540,311.4 603,249.6 837,843 220,000
ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนสง 41,000 0 0 0 % 0

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 29,595.5 58,486 40,000 -75 % 10,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 9,880 122,750 100,000 -50 % 50,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 5,505 34,000 20,000 50 % 30,000
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วัสดุจราจร 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 85,980.5 215,236 160,000 120,000
รวมงบดําเนินงาน 648,311.9 907,845.6 1,087,842.8 420,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องเป่าลม 0 16,500 0 0 % 0

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

เครื่องวัดความดันโลหิตระบบดิจิตอล 2,290 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 2,290 16,500 0 0
รวมงบลงทุน 2,290 16,500 0 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 50,000 0 0 % 0

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

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 650,601.9 974,345.6 1,087,842.8 420,000
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รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 666,961.9 974,345.6 1,137,842.8 450,000
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 4,121,780 4,363,800 4,734,000 5.71 % 5,004,120

เงินประจําตําแหนง 60,000 60,000 60,000 0 % 60,000

เงินวิทยฐานะ 136,500 161,000 336,000 0 % 336,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 482,400 484,020 498,480 1.37 % 505,320

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 37,020 35,500 36,000 0 % 36,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,837,700 5,104,320 5,664,480 5,941,440
รวมงบบุคลากร 4,837,700 5,104,320 5,664,480 5,941,440

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 10,000 0 % 10,000

คาเชาบ้าน 82,000 119,000 180,000 0 % 180,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 100,000
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 38,000 29,750 100,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 120,000 148,750 290,000 290,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 317,650 305,900 360,000 -2.78 % 350,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 8,000 10,000 100 % 20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 35,456 15,706 60,000 -50 % 30,000

โครงการเข้ารวมการแขงขันทักษะวิชาการ
ระดับท้องถิ่น อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

0 0 0 100 % 10,000

โครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอน 0 39,880 30,000 -100 % 0

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการอบรมทบทวนบุคลากรทางการ
ศึกษาในการจัดวางระบบประกันคุณภาพ
สถานศึกษาและการจัดทําแผนพัฒนาการ
ศึกษา

19,640 0 20,000 -50 % 10,000

โครงการอบรมผู้มีสวน เกี่ยวข้องในการสง
เสริม การพัฒนาสมรรถนะและ พัฒนาการ
เด็กเล็ก

0 0 0 100 % 10,000
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โครงการอบรมผู้มีสวนเกี่ยวข้องในการสง
เสริมการพัฒนาสมรรถนะและพัฒนาการ
เด็กเล็ก

20,000 8,400 20,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 15,330 20,820 50,000 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 408,076 398,706 560,000 490,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 45,428 61,053 100,000 -20 % 80,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 22,636 18,753 40,000 -50 % 20,000

วัสดุกอสร้าง 30,000 0 0 100 % 10,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 19,998 19,950 20,000 0 % 20,000

วัสดุการเกษตร 8,000 30,000 30,000 -66.67 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 14,020 18,230 80,000 -37.5 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 140,082 147,986 270,000 190,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 28,898.84 29,672.96 60,000 -50 % 30,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 0 0 0 100 % 5,000

คาบริการโทรศัพท์ 1,179.14 1,373.89 10,000 -80 % 2,000

คาบริการไปรษณีย์ 0 0 0 100 % 2,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 11,534.6 12,583.2 30,000 -56.67 % 13,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 41,612.58 43,630.05 100,000 52,000
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รวมงบดําเนินงาน 709,770.58 739,072.05 1,220,000 1,022,000
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน 0 19,800 0 0 % 0

โต๊ะทํางานเหล็ก 5 ฟุต 0 13,800 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 
19 นิ้ว) 

0 59,800 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล *

0 0 0 100 % 22,000

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) 

0 8,400 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 101,800 0 22,000
รวมงบลงทุน 0 101,800 0 22,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 5,547,470.58 5,945,192.05 6,884,480 6,985,440
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการเข้ารวมแขงขันทักษะ วิชาการ
ระดับท้องถิ่น อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

0 10,000 10,000 -100 % 0

โครงการจัดทําสื่อของเลนภูมิปัญญาท้องถิ่น 10,000 10,000 10,000 100 % 20,000

โครงการศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน 19,700 19,384 20,000 0 % 20,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

505,920 490,070 468,550 -11.93 % 412,635

โครงการอบรมการเฝ้าระวังอุบัติเหตุและ
การจมน้ําในเด็ก

0 0 30,000 -66.67 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 535,620 529,454 538,550 462,635
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 100 % 1,678,592

คาอาหารเสริม (นม) 1,336,096.04 1,193,926.5 1,521,463 -100 % 0

วัสดุกอสร้าง 0 0 20,000 -100 % 0

วัสดุการศึกษา 20,000 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 1,356,096.04 1,193,926.5 1,541,463 1,678,592
รวมงบดําเนินงาน 1,891,716.04 1,723,380.5 2,080,013 2,141,227
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งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างอางล้างหน้าและเทลาน
คอนกรีตศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
นางแล

0 0 61,400 -100 % 0

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลนางแล

0 0 172,800 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 234,200 0
รวมงบลงทุน 0 0 234,200 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการ ICT เพื่อสืบค้นข้อมูลประกอบการ
เรียนการสอน

20,000 0 0 0 % 0

โครงการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

0 0 0 100 % 10,000

โครงการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

0 0 0 100 % 10,000

วันที่พิมพ์ : 21/8/2564  22:41 หน้า : 28/72



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการจัดซื้อเครื่องเลนสนามเด็กเลนตาม
หลักการพัฒนาสมอง (BBL)

0 0 0 100 % 10,000

โครงการจัดซื้อสื่ออุปกรณ์ของเลนสําหรับ
เสริมทักษะปฐมวัย

20,000 0 0 0 % 0

โครงการจัดหาอาหารกลางวันสําหรับนัก
เรียนในโรงเรียนเขตพื้นที่ตําบลนางแล

2,802,800 2,860,640 2,908,000 18.58 % 3,448,200

โครงการปรับปรุงพัฒนาห้องสมุดให้มีความ
พร้อมตอการเรียนรู้

28,000 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมการจัดการเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงและผลิตภัณฑ์ชุมชนโรงเรียนบ้าน
นางแล

0 0 0 100 % 10,000

โครงการสงเสริมและสนับสนุนสื่อ
เทคโนโลยีทางการศึกษา

18,000 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงใน
โรงเรียนโครงการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน

20,000 0 0 0 % 0

โครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา 
ตอยอด ตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอ
เพียง ด้วยโคกหนองนาแหงน้ําใจและความ
หวัง

0 0 0 100 % 10,000

รวมเงินอุดหนุน 2,908,800 2,860,640 2,908,000 3,498,200
รวมงบเงินอุดหนุน 2,908,800 2,860,640 2,908,000 3,498,200

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 4,800,516.04 4,584,020.5 5,222,213 5,639,427
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รวมแผนงานการศึกษา 10,347,986.62 10,529,212.55 12,106,693 12,624,867
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,754,379 1,509,361 2,263,500 7.57 % 2,434,920

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

67,200 70,334 80,400 -1.49 % 79,200

เงินประจําตําแหนง 85,200 80,700 127,200 0 % 127,200

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 314,129 301,313 324,000 0 % 324,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 34,903 33,479 36,000 0 % 36,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,255,811 1,995,187 2,831,100 3,001,320
รวมงบบุคลากร 2,255,811 1,995,187 2,831,100 3,001,320

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 50,000 140 % 120,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 10,000 0 % 10,000

คาเชาบ้าน 51,000 72,500 108,000 -44.44 % 60,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

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

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 19,700 22,700 40,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 70,700 95,200 208,000 220,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 55,134 45,563.6 158,000 343.04 % 700,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 1,800 6,000 20,000 0 % 20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 79,777 75,614 50,000 -40 % 30,000

โครงการพัฒนาศักยภาพเครือขายอาสา
สมัครท้องถิ่นรักษ์โลกตําบลนางแล

32,280 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 47,960 41,460 130,000 -23.08 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 216,951 168,637.6 358,000 850,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 49,864 58,507 84,613 -40.91 % 50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 12,722 9,885 30,000 -33.33 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 40,000 -50 % 20,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 15,006 76,750 40,000 25 % 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 13,650 0 100 % 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 21,630 46,650 50,000 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 99,222 205,442 254,613 250,000
รวมงบดําเนินงาน 386,873 469,279.6 820,612.5 1,320,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ผู้บริหาร 0 6,950 0 0 % 0

เก้าอี้สํานักงาน 0 14,850 0 0 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องพนยา แบบใช้แรงลม ชนิดสะพาย
หลัง ขนาด 3.5 แรงม้า

0 0 26,600 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 
19 นิ้ว) 

0 59,800 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2* (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 
19 นิ้ว)

29,500 0 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 2,490 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ครุภัณฑ์อื่น

เครื่องบีบอัดก้อนพลาสติก 0 32,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 31,990 113,600 26,600 0
รวมงบลงทุน 31,990 113,600 26,600 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 2,674,674 2,578,066.6 3,678,312.5 4,321,320
งานโรงพยาบาล

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการควบคุมป้องกัน โรคไข้เลือดออก
แบบ มีสวนรวม

0 0 0 100 % 50,000

โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก
แบบมีสวนรวม 

46,362.5 41,859.37 50,000 -100 % 0

โครงการชาวนางแลใสใจอันตรายจากสาร
พิษตกค้างในกระแสเลือด      

12,412 12,970 15,000 -100 % 0

โครงการตําบลพัฒนาการเด็กดีเริ่มที่นมแม 16,058 0 0 0 % 0

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนก 15,992 19,544 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดตอใน
ชุมชน

0 0 50,000 -100 % 0

โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดตอใน
ชุมชน

0 0 0 100 % 30,000

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
(สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี)

74,100 0 0 0 % 0

โครงการป้องกันและควบคุมโรคมาลาเรีย 720 720 10,000 -100 % 0

โครงการป้องกันและดูแลสุขภาพจากภัยฝุ่น
ละอองขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอน 
(PM 2.5)

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการรักสุขภาพรัก ปลอดภัย วัยใสไร้
เอดส์

0 0 0 100 % 10,000

โครงการรักสุขภาพรักปลอดภัย วัยใสไร้
เอดส์

7,512 7,800 10,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมคุณภาพชีวิตผู้ป่วยเรื้อรัง 4,080 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมคุณภาพชีวิตผู้ป่วยเรื้อรัง
ตําบลนางแล

0 4,800 20,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

0 80,143 0 0 % 0

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษ สุนัขบ้า ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จ พระเจ้าน้องนาง
เธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรี สวางควัฒน์ วรขัตติย 
ราชนารี

0 0 80,000 -100 % 0

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษ สุนัขบ้า ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จ พระเจ้าน้องนาง
เธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรี สวางควัฒน์ วรขัตติย 
ราชนารี

0 0 0 100 % 80,000

โครงการอบรมแกนนําด้านสุขภาพ เพื่อการ
ดูแลผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ในชุมชน

13,238 14,960 15,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 190,474.5 182,796.37 270,000 170,000
รวมงบดําเนินงาน 190,474.5 182,796.37 270,000 170,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการผาตัดทําหมันเพื่อลดจํานวนสุนัข
และแมวที่เป็นสัตวพาหะของโรคพิษสนัขบ้า
และแมวไมมีเจ้าของ

5,000 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 5,000 0 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 5,000 0 0 0

รวมงานโรงพยาบาล 195,474.5 182,796.37 270,000 170,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการชวยเหลือประชาชนด้าน
การเยียวยาหรือฟื้นฟูสุขภาพและการ
ป้องกันควบคุมโรคติดตอกรณีการเกิดโรค
ระบาดในชุมชน

0 0 0 100 % 20,000

โครงการเทศบาลตําบลนางแล มุงสูองค์กร
คาร์บอนต่ํา

0 20,044 10,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพ เครือขายอาสา
สมัครท้อง ถิ่นรักษ์โลก ตําบลนางแล

0 0 0 100 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการพัฒนาศักยภาพเครือขายอาสา
สมัครท้องถิ่นรักษ์โลกตําบลนางแล

0 37,636 20,000 -100 % 0

โครงการรณรงค์ครอบครัว งดเหล้าเข้า
พรรษา

0 0 0 100 % 5,000

โครงการรณรงค์ครอบครัวงดเหล้าเข้า
พรรษา  

4,925 9,480 10,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพในร้านขายของชํา

20,000 20,000 20,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมสุขาภิบาลน้ําดื่มและการ
ดูแลระบบน้ําประปาหมูบ้าน

20,000 18,314 10,000 -100 % 0

โครงการสุขาภิบาลอาหาร และกิจการที่
เป็นอันตราย ตอสุขภาพ

0 0 0 100 % 20,000

โครงการสุขาภิบาลอาหารและกิจการที่เป็น
อันตรายตอสุขภาพ

20,000 20,000 10,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 64,925 125,474 80,000 65,000
รวมงบดําเนินงาน 64,925 125,474 80,000 65,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข สืบ
สานปณิธานสมเด็จยาต้านภัยมะเร็งเต้านม

0 0 0 100 % 320,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

160,000 0 0 0 % 0

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา
ต้านภัยมะเร็งเต้านม

160,000 0 0 0 % 0

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 1 - 
หมูที่16 

0 320,000 320,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 320,000 320,000 320,000 320,000
รวมงบเงินอุดหนุน 320,000 320,000 320,000 320,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 384,925 445,474 400,000 385,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 3,255,073.5 3,206,336.97 4,348,312.5 4,876,320
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการชวยเหลือประชาชนด้าน
การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

0 0 0 100 % 20,000

โครงการชวยเหลือสงเคราะห์เด็กยากจน 
เด็กด้อยโอกาส เด็กยากไร้ และเด็กไร้ที่พึ่ง

0 0 0 100 % 257,740

โครงการพัฒนาตนเองและการมีสวนรวมใน
กิจกรรมทางสังคมการรวมกลุมในลักษณะ
เครือขายผู้สูงอายุ

0 0 0 100 % 30,000

โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุศูนย์
พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตําบล
นางแล

0 0 30,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมความรู้เกี่ยวกับภัยและ
ป้องกันภัยสําหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้
ดูแลผู้พิการ

0 0 0 100 % 10,000
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โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตําบลนางแล

30,490 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 30,490 0 30,000 317,740
รวมงบดําเนินงาน 30,490 0 30,000 317,740

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

อุปกรณ์อานบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader) 

700 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 700 0 0 0
รวมงบลงทุน 700 0 0 0

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 31,190 0 30,000 317,740
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 31,190 0 30,000 317,740
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,510,644 1,756,702 2,394,180 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

67,200 73,567 71,880 -100 % 0

เงินประจําตําแหนง 85,200 85,200 85,200 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 455,040 464,280 479,280 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 72,000 72,000 72,000 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,190,084 2,451,749 3,102,540 0
รวมงบบุคลากร 2,190,084 2,451,749 3,102,540 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 20,000 -100 % 0

คาเชาบ้าน 91,500 104,000 90,000 -100 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 4,000 6,000 20,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 95,500 110,000 130,000 0
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 233,240 196,254 256,000 44.16 % 369,043

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 10,000 0 % 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 42,642 24,952 50,000 -40 % 30,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 49,999.27 30,535.39 315,107 -68.26 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 325,881.27 251,741.39 631,107 509,043
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 20,233 61,289 100,000 -50 % 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 21,900 21,355 40,000 -50 % 20,000

วัสดุกอสร้าง 18,300 13,671 80,000 -62.5 % 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 21,800 0 20,000 -50 % 10,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 46,240 29,260 50,000 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 128,473 125,575 290,000 170,000
รวมงบดําเนินงาน 549,854.27 487,316.39 1,051,107 679,043
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน 0 9,900 0 0 % 0

ตู้เหล็กบานเลื่อนบนกระจก - ลางทึบ 0 6,550 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2* (จอแสดงภาพขนาด ไมน้อยกวา 
19 นิ้ว)

29,500 0 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 2,490 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 49,955.33 79,390.87 50,000 0 % 50,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 81,945.33 95,840.87 50,000 50,000
รวมงบลงทุน 81,945.33 95,840.87 50,000 50,000
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าอาคาร
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย บริเวณขวง
นางแล หมูที่ 6 บ้านป่าอ้อ ตําบลนางแล  
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

0 0 392,553 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 392,553 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 392,553.29 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 2,821,883.6 3,034,906.26 4,596,200.29 729,043
งานไฟฟ้าและประปา

งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 49,910 131,485 50,000 300 % 200,000

รวมค่าวัสดุ 49,910 131,485 50,000 200,000
รวมงบดําเนินงาน 49,910 131,485 50,000 200,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมูที่ 16 บ้านสัน
ต้นขาม 

0 0 235,680 -100 % 0
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โครงการขยายเขตไฟฟ้าซอย 1/1 หมูที่ 13 
บ้านแมปูคา ตําบลนางแล อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย

32,936.21 0 0 0 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าซอย 1/2 หมูที่ 13 
บ้านแมปูคา ตําบลนางแล อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย

29,678.18 0 0 0 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าซอย 2 หมูที่ 1 
บ้านป่าห้า ตําบลนางแล อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย

78,266.4 0 0 0 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าซอย 2 หมูที่ 2 
บ้านนางแล ตําบลนางแล อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย

79,673.69 0 0 0 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าซอย 7 หมูที่ 4 
บ้านมวงคํา ตําบลนางแล อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย

98,363.75 0 0 0 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าซอยบ้านเลขที่ 43  
หมูที่ 3 บ้านนางแลเหนือ ตําบลนางแล 
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

42,943.37 0 0 0 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าซอยประปา หมูที่ 4 
บ้านมวงคํา ตําบลนางแล อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย

48,665.62 0 0 0 % 0
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เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ 
บ้านนางแลใน หมูที่ 7 ตําบลนางแล อําเภอ
เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

0 0 0 100 % 162,556

โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ 
บ้านใหมมวงคํา หมูที่ 15 ตําบลนางแล 
อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

0 0 0 100 % 36,365

รวมเงินอุดหนุน 410,527.22 0 235,680 198,921
รวมงบเงินอุดหนุน 410,527.22 0 235,680 198,921

รวมงานไฟฟ้าและประปา 460,437.22 131,485 285,680 398,921
งานสวนสาธารณะ

งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 0 0 20,000 50 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 20,000 30,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 20,000 30,000

รวมงานสวนสาธารณะ 0 0 20,000 30,000
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 20,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบมี
สวนรวม

59,880 53,930 30,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมอาชีวอนามัยผู้เก็บขนและ
กําจัดขยะ

11,280 9,360 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 71,160 63,290 50,000 0
รวมงบดําเนินงาน 71,160 63,290 50,000 0

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 71,160 63,290 50,000 0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 3,353,480.82 3,229,681.26 4,951,880.29 1,157,964
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการฝึกอบรมและสงเสริมอาชีพ
ราษฎร กลุมอาชีพ และกลุมองค์กรตางๆ

58,326 40,026 100,000 -40 % 60,000

โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตําบลนางแล 28,642 29,000 30,000 -33.33 % 20,000

โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและ
เยาวชนตําบลนางแล

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

โครงการมหกรรมของดีตําบลนางแล 220,596.22 0 0 100 % 50,000

โครงการสงเสริมพัฒนางานศูนย์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาความรุนแรงในเด็ก สตรี และ
ครอบครัวเทศบาลตําบลนางแล

0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการอุนรักครอบครัวตําบลนางแล 8,240 24,470 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 335,804.22 93,496 190,000 190,000
รวมงบดําเนินงาน 335,804.22 93,496 190,000 190,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 335,804.22 93,496 190,000 190,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 335,804.22 93,496 190,000 190,000
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬา นางแลเกมส์ 0 0 0 100 % 100,000

โครงการแขงขันกีฬานางแลเกมส์ 120,000 100,000 100,000 -100 % 0

โครงการจัดการแขงขันกีฬาฟุตบอลตําบล
นางแลต้านยาเสพติด   

30,000 0 0 0 % 0

โครงการจัดงานวันเด็ก แหงชาติ 0 0 0 100 % 50,000

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 0 45,640 0 0 % 0

โครงการพื้นที่สร้างสรรค์ สําหรับเด็กและ
เยาวชน ตําบลนางแล

0 0 0 100 % 20,000

โครงการพื้นที่สร้างสรรค์สําหรับเด็กและ
เยาวชน ตําบลนางแล

76,000 30,000 30,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 226,000 175,640 130,000 170,000
รวมงบดําเนินงาน 226,000 175,640 130,000 170,000
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการประชาสัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรม และ
สงเสริมของดีอําเภอเมืองเชียงราย ในการ
แขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งที่ ๔๖ "เจียงฮา
ยเกมส์"

43,196.67 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 43,196.67 0 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 43,196.67 0 0 0

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 269,196.67 175,640 130,000 170,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการขวงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

0 0 0 100 % 30,000

โครงการคายคุณธรรม จริยธรรมเด็กและ 
เยาวชน

0 0 0 100 % 50,000

โครงการคายคุณธรรมจริยธรรมเด็กและ
เยาวชนตําบลนางแล

79,950 80,000 80,000 -100 % 0
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โครงการจัดงานขวงศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

0 0 30,000 -100 % 0

โครงการจัดงานประเพณี กินวอบ้านลิไข 0 0 0 100 % 10,000

โครงการจัดงานประเพณี ผาลาดรอยวัวและ
สืบชะตา แมน้ํา

0 0 0 100 % 10,000

โครงการจัดงานประเพณี ลอยกระทงยี่เป็ง 0 0 0 100 % 30,000

โครงการจัดงานประเพณี หลอเทียนและแห
เทียน เข้าพรรษา

0 0 0 100 % 30,000

โครงการจัดงานประเพณีกินวอบ้านลิไข 0 15,000 15,000 -100 % 0

โครงการจัดงานประเพณีตานก๋วยสลาก 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการจัดงานประเพณีตานก๋วยสลาก 0 0 0 100 % 5,000

โครงการจัดงานประเพณีผาลาดรอยวัวและ
สืบชะตาแมน้ํา

30,000 0 30,000 -100 % 0

โครงการจัดงานประเพณียี่เป็ง 50,000 0 0 0 % 0

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงยี่เป็ง 0 30,000 30,000 -100 % 0

โครงการจัดงานวันคริสต์มาส 0 30,000 30,000 -100 % 0

โครงการจัดงานวันคริสต์มาส 0 0 0 100 % 20,000

โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ 0 0 0 100 % 30,000

โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ 80,000 0 0 0 % 0

โครงการจัดงานหลอเทียนเข้าพรรษาและ
แหเทียนเข้าพรรษา

50,000 0 0 0 % 0
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โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี เด็ก
เยาวชน และครอบครัว ด้วยหลักธรรมะ 
ปฏิบัติ

10,000 20,000 20,000 0 % 20,000

โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 0 0 0 100 % 10,000

โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 0 20,000 20,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 299,950 195,000 265,000 245,000
รวมงบดําเนินงาน 299,950 195,000 265,000 245,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการดําเนินการและ สนับสนุนการ
ดําเนิน การจัดกิจกรรมของ สวนราชการ
และองค์กร จังหวัดเชียงราย

0 0 0 100 % 50,000

โครงการดําเนินการและสนับสนุนการ
ดําเนินการจัดกิจกรรมของสวนราชการและ
องค์กรจังหวัดเชียงราย

36,000 50,000 50,000 -100 % 0

โครงการสืบสานประเพณีนมัสการและสรง
น้ําพระธาตุดอยตุง ประจําปี 2564 
"2003 ปีสืบมา หกเป็งลองฟ้า ไหว้สาพระ
ธาตุดอยตุง"

0 0 10,000 -100 % 0
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โครงการสืบสานประเพณีนมัสการและสรง
น้ําพระธาตุดอยตุง ประจําปี 2565

0 0 0 100 % 10,000

รวมเงินอุดหนุน 36,000 50,000 60,000 60,000
รวมงบเงินอุดหนุน 36,000 50,000 60,000 60,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 335,950 245,000 325,000 305,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการบริหารจัดการและพัฒนาการทอง
เที่ยวตําบลนางแล

50,000 0 133,140 -100 % 0

โครงการสงเสริมการทอง เที่ยวชุมชนคน
บ้านนางแล

0 0 0 100 % 50,000

โครงการสงเสริมทองเที่ยวชุมชน คนบ้าน
นางแล

19,978.42 32,596 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 69,978.42 32,596 133,140 50,000
รวมงบดําเนินงาน 69,978.42 32,596 133,140 50,000

รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 69,978.42 32,596 133,140 50,000
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รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 675,125.09 453,236 588,140 525,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 2,533,740

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 0 100 % 67,200

เงินประจําตําแหนง 0 0 0 100 % 85,200

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 469,440

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 72,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 3,227,580
รวมงบบุคลากร 0 0 0 3,227,580

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 20,000

คาเชาบ้าน 0 0 0 100 % 90,000
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 140,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 300,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 310,000
ค่าวัสดุ

วัสดุกอสร้าง 0 0 0 100 % 200,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 200,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 650,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 3,877,580
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งานก่อสร้าง
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างอาคารป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

0 0 1,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงหอกระจายขาว หมูที่ 2 
บ้านนางแล ตําบลนางแล อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย 

50,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงหอกระจายขาว หมูที่ 4 
บ้านมวงคํา ตําบลนางแล อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย 

50,000 0 0 0 % 0

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

 โครงการกอสร้างถนน คสล. ซอย 3/4  หมู
ที่ 6 บ้านป่าอ้อ

0 317,000 0 0 % 0

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K) 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างกําแพงป้องกันการกัดเซาะ
ตลิ่ง บริเวณประปาหอถังสูงประจําหมูบ้าน 
หมูที่ 12 บ้านขัวแตะ ตําบลนางแล อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย 

186,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างกําแพงป้องกันการกัดเซาะ
หนองบัวน้อย หมูที่ 13 บ้านแมปูคา

0 0 0 100 % 827,000
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โครงการกอสร้างกําแพงป้องกันการกัดเซาะ
หนองบัวน้อย หมูที่ 13 บ้านแมปูคา

0 0 489,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างขยายทอลอดเหลี่ยม คสล. 
(สะพาน)  หมูที่ 16 บ้านสันต้นขาม ตําบล
นางแล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  

88,500 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างขยายทอลอดเหลี่ยม คสล. 
(สะพาน) หมูที่ 9 บ้านดอยกิ่ว ตําบลนางแล 
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  

150,500 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างขยายไหลทาง คสล.  ซอย 
1  หมูที่ 8 บ้านป่ารวก

0 0 0 100 % 726,000

โครงการกอสร้างขยายไหลทาง คสล. ทาง
ไปบ้านแพะ หมูที่ 13 บ้านแมปูคา ตําบล
นางแล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

244,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างขยายไหลทาง คสล. 
พร้อมกอสร้างกําแพงป้องกันการกัดเซาะ 
คสล. ทางโค้งเข้าหมูบ้าน หมูที่ 10 บ้าน
ป่าซางวิวัฒน์

0 0 0 100 % 1,046,600

โครงการกอสร้างขยายไหลทางถนน คสล. 
ซอยบ้านเลขที่ 38 หมูที่ 9 บ้านดอยกิ่ว 
ตําบลนางแล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  

71,500 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างขยายไหลทางถนน คสล. 
ทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
นางแล หมูที่  12 บ้านขัวแตะ

0 47,000 0 0 % 0
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โครงการกอสร้างขยายไหลทางถนน คสล. 
บ้านเลขที่ 58 หมูที่ 7 บ้านนางแลใน ตําบล
นางแล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

124,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างขยายไหลทางถนน คสล. 
เส้นกลางบ้าน หมูที่ 9 บ้านดอยกิ่ว ตําบล
นางแล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  

100,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างคลองสงน้ํา คสล. หมูที่ 5 
บ้านเดน ตําบลนางแล อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย       

862,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล.  ซอยหอพัก
แสตมป์ หมูที่ 1 บ้านป่าห้า

0 0 49,500 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล. ซอย  3/14 
หมูที่ 6 บ้านป่าอ้อ 

0 230,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล. ซอย 1 หมูที่ 2 
บ้านนางแล ตําบลนางแล อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย 

36,500 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล. ซอย 1 หมูที่ 9 
บ้านดอยกิ่ว  

0 394,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล. ซอย 12 หมูที่ 
16 บ้านสันต้นขาม  

0 97,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล. ซอย 2/7 หมูที่ 
8 บ้านป่ารวก

0 0 147,500 -100 % 0
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โครงการกอสร้างถนน คสล. ซอย 3/14 หมู
ที่ 6 บ้านป่าอ้อ ตําบลนางแล

0 230,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล. ซอย 3/15 
(บ้านอาขาใหม)  หมูที่ 6 บ้านป่าอ้อ  ตําบล
นางแล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

372,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล. ซอย 3/7 หมูที่ 
6 บ้านป่าอ้อ

0 0 211,900 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล. ซอย 4 หมูที่ 5 
บ้านเดน

0 0 0 100 % 638,000

โครงการกอสร้างถนน คสล. ซอย 5 หมูที่ 2 
บ้านนางแล ตําบลนางแล อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย 

137,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล. ซอย 6 ถึง 
ซอย 2 หมูที่ 2 บ้านนางแล

0 0 398,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล. ซอย 6 ถึง 
ซอย 2 หมูที่ 2 บ้านนางแล

0 0 0 100 % 333,000

โครงการกอสร้างถนน คสล. ซอย 9/3 หมูที่ 
7 บ้านนางแลใน ตําบลนางแล อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย 

151,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล. ซอย บ้านเลข
ที่ 34 หมูที่  13 บ้านแมปูคา  

0 178,000 0 0 % 0
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โครงการกอสร้างถนน คสล. ซอย(ข้างบ้าน
นางพลอย ธุวะคํา) หมูที่ 1 บ้านป่าห้า 
ตําบลนางแล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  

26,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล. ซอย2 หมูที่ 1 
บ้านป่าห้า ตําบลนางแล อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย  

117,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล. ซอยข้างวัดป่า
ห้า หมูที่ 1 บ้านป่าห้า

0 0 384,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล. ซอยเข้าโรงปุ๋ย 
หมูที่ 7 บ้านนางแลใน ตําบลนางแล อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย

163,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล. ซอยบ้านเลขที่ 
218 หมูที่ 5 บ้านเดน ตําบลนางแล อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย

85,500 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล. ซอยบ้านอาขา 
หมูที่ 6 บ้านป่าอ้อ

0 0 0 100 % 512,000

โครงการกอสร้างถนน คสล. ซอยโรงปุ๋ย หมู
ที่ 8 บ้านป่ารวก 

0 612,239 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล. ซอยไรเดือน
เพ็ญ  หมูที่ 6 บ้านป่าอ้อ  ตําบลนางแล 
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

129,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล. ซอยไรเดือน
เพ็ญ (บ้านเลขที่ 44) หมูที่ 6 บ้านป่าอ้อ

0 0 335,000 -100 % 0
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โครงการกอสร้างถนน คสล. ซอยอาขาดิน
แดง  หมูที่ 6 บ้านป่าอ้อ  ตําบลนางแล 
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

197,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล. ทางเข้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนางแล หมูที่  
12 บ้านขัวแตะ  

0 187,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล. แยกซอย 8 
(หัวสะพาน) หมูที่ 1 บ้านป่าห้า ตําบลนาง
แล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

108,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล. เส้นป่าชุมชน 
หมูที่ 15 บ้านใหมมวงคํา  

0 213,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล. หมูที่ 1 บ้าน
ป่าห้า เชื่อม  หมูที่ 2 บ้านนางแล

0 0 0 100 % 719,000

โครงการกอสร้างถนน คสล.ข้างศาลา SML 
หมูที่ 2 บ้านนางแล ตําบลนางแล อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย 

54,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล.ซอย 10 หมูที่ 
7 บ้านนางแลใน

0 960,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล.ซอย 2 หมูที่ 7 
บ้านนางแลใน

0 0 0 100 % 113,000

โครงการกอสร้างถนน คสล.ซอย 6 หมูที่ 7 
บ้านนางแลใน

0 0 0 100 % 228,000
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โครงการกอสร้างถนน คสล.ซอยข้างวัดนาง
แลทิศเหนือ หมูที่ 3 บ้านนางแลเหนือ

0 0 246,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล.ซอยหอพัก
เพชรประสงค์ หมูที่ 1 บ้านป่าห้า

0 0 65,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างทอเหลี่ยม คสล. ลําเหมือง 
บ้านเลขที่ 46 หมูที่ 11 บ้านดาวดึงส์

0 0 0 100 % 343,600

โครงการกอสร้างพนังกันดิน คสล. ป้องกัน
การกัดเซาะ  หมูที่ 13 บ้านแมปูคา 

0 440,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างพนังกันดิน คสล. ป้องกัน
การกัดเซาะฝาย บริเวณบ้านเลขที่ 11   หมู
ที่ 16 บ้านสันต้นขาม ตําบลนางแล อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย  

334,500 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างระบบประปาหมูบ้าน หมูที่ 
11 บ้านดาวดึงส์

0 0 720,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา  คสล. 
พร้อมฝาปิด ซอย 11 หมูที่ 16 บ้านสันต้น
ขาม

0 0 0 100 % 817,000

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล. พร้อม
ฝาปิด  ซอย 2 หมูที่ 10 บ้านป่าซางวิวัฒน์ 

0 438,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล. พร้อม
ฝาปิด  ซอย 4 หมูที่ 12 บ้านขัวแตะ 

0 460,000 0 0 % 0
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โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล. พร้อม
ฝาปิด  ซอย 5/2 หมูที่ 12 บ้านขัวแตะ 
ตําบลนางแล  อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

289,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล. พร้อม
ฝาปิด  ซอย 5/4 หมูที่ 12 บ้านขัวแตะ 
ตําบลนางแล  อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

138,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล. พร้อม
ฝาปิด  ถนนหน้าอาคารเอนกประสงค์  หมู
ที่ 15 บ้านใหมมวงคํา ตําบลนางแล อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย 

410,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล. พร้อม
ฝาปิด (เส้นกลางบ้าน) หมูที่ 9 บ้านดอยกิ่ว 
ตําบลนางแล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  

158,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล. พร้อม
ฝาปิด ซอย 1 หมูที่ 15 บ้านใหมมวงคํา

0 0 184,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล. พร้อม
ฝาปิด ซอย 2 (ตอของเดิม ด้านทิศใต้) หมูที่ 
13 บ้านแมปูคา ตําบลนางแล อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย 

506,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล. พร้อม
ฝาปิด ซอย 2 หมูที่ 15 บ้านใหมมวงคํา

0 0 337,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล. พร้อม
ฝาปิด ซอย 4 หมูที่ 12 บ้านขัวแตะ

0 0 430,000 -100 % 0
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โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล. พร้อม
ฝาปิด ซอย 4 หมูที่ 12 บ้านขัวแตะ

0 0 0 100 % 219,000

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล. พร้อม
ฝาปิด ซอย 6 (ข้างโรงเรียนอนุบาลนางแล) 
หมูที่ 5 บ้านเดน ตําบลนางแล อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย 

423,200 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล. พร้อม
ฝาปิด ซอย 9 หมูที่ 5 บ้านเดน 

0 395,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล. พร้อม
ฝาปิด ซอย1 หมูที่ 8 บ้านป่ารวก ตําบลนาง
แล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

398,800 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล. พร้อม
ฝาปิด ซอยบ้านเลขที่ 342 (บ้านอาขาใหม) 
หมูที่ 7  บ้านนางแลใน

0 0 412,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล. พร้อม
ฝาปิด ซอยบ้านเลขที่ 69 หมูที่ 9 บ้านดอย
กิ่ว

0 0 0 100 % 317,400

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล. พร้อม
ฝาปิด เส้นกลางบ้าน หมูที่ 14 บ้านรองปลา
ค้าว

0 0 0 100 % 265,000
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โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล. พร้อม
ฝาปิด เส้นกลางบ้าน หมูที่ 14 บ้านรองปลา
ค้าว ตําบลนางแล อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย 

567,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล. พร้อม
ฝาปิด หน้าบ้านสวนภูเพียงถึงบ้านสวนน้ํา
ชง หมูที่ 7  บ้านนางแลใน

0 0 558,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล. พร้อม
ฝาปิด หมูที่ 3 บ้านนางแลเหนือ

0 445,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล. พร้อม
ฝาปิด หมูที่ 5 บ้านเดน เชื่อมหมูที่ 14 บ้าน
รองปลาค้าว

0 267,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล.พร้อม
ฝาปิด ซอย 3 (หน้าวัดฝั่งใต้) หมูที่ 5  บ้าน
เดน

0 0 438,900 -100 % 0

โครงการกอสร้างวางทอระบายน้ํา คสล. 
พร้อมบอพัก คสล. ซอย 1 ไป ซอย 4 หมูที่ 
4 บ้านมวงคํา ตําบลนางแล อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย

169,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างวางทอระบายน้ํา คสล. 
พร้อมบอพัก คสล. หมูที่ 2 บ้านนางแล

0 265,000 0 0 % 0
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โครงการกอสร้างวางทอระบายน้ํา คสล. 
พร้อมบอพัก คสล. หมูที่ 3 บ้านนางแล
เหนือ เชื่อม หมูที่ 9 บ้านดอยกิ่ว (ตอของ
เดิม) ตําบลนางแล อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย 

249,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างวางทอระบายน้ํา คสล. 
พร้อมบอพัก ซอย 4 หมูที่ 4 บ้านมวงคํา

0 0 0 100 % 421,000

โครงการกอสร้างวางทอระบายน้ํา คสล
.พร้อมบอพัก คสล. หมูที่ 10 บ้านป่าซาง
วิวัฒน์

0 0 600,000 -100 % 0

โครงการขุดเจาะบอบาดาลเพื่อการอุปโภค
บริโภค หมูที่ 3 บ้านนางแลเหนือ

0 0 248,670 -100 % 0

โครงการติดตั้งถังกรองน้ําพร้อมเชื่อมตอ
ระบบประปาหมูบ้าน หมูที่ 1 บ้านป่าห้า 
ตําบลนางแล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  

80,000 0 0 0 % 0

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการตอเติมอาคารอเนกประสงค์หมู
บ้าน หมูที่ 4 บ้านมวงคํา

0 0 327,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยการปูแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบ้านดงใต้ หมูที่ 3 
บ้านนางแลเหนือ

0 0 0 100 % 377,000
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โครงการปรับปรุงถนน หมูที่ 6  เชื่อม หมูที่ 
15 สายทางบ้านป่าอ้อ-บ้านมวงคํา รหัส
สายทาง ชร.ถ.10-011

0 0 1,898,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนทางเชื่อมทางหลวง
แผนดิน หมายเลข 1209 ซอย 1 หมูที่ 15 
บ้านใหมมวงคํา

0 0 82,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนทางเชื่อมทางหลวง
แผนดิน หมายเลข 1209 ซอย 5 หมูที่ 15 
บ้านใหมมวงคํา

0 0 75,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง หมูที่ 14 
บ้านรองปลาค้าว 

0 482,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง หมูที่ 3 บ้าน
นางแลเหนือ เชื่อมหมูที่ 14 บ้านรองปลา
ค้าว ตําบลนางแล อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย 

120,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง หมูที่ 7 บ้าน
นางแลใน ตําบลนางแล อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย

738,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
หมูที่ 14 บ้านรองปลาค้าว

0 0 475,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงระบบประปา สํานักงาน
เทศบาลตําบลนางแล หมูที่ 12 บ้านขัวแตะ 
ตําบลนางแล  อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

43,500 0 0 0 % 0
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โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบ้าน หมู
ที่ 16 บ้านสันต้นขาม 

0 483,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบ้าน หมู
ที่ 9 บ้านดอยกิ่ว

0 0 229,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงหอกระจายขาว หมูที่ 15 
บ้านใหมมวงคํา

0 50,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์หมู
บ้าน หมูที่ 15 บ้านใหมมวงคํา

0 0 0 100 % 395,000

โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์หมู
บ้าน หมูที่ 8 บ้านป่ารวก

0 0 192,000 -100 % 0

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K) 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 8,126,500 7,190,239 9,563,470 8,347,600
รวมงบลงทุน 8,126,500 7,190,239 9,563,470 8,347,600

รวมงานก่อสร้าง 8,126,500 7,190,239 9,563,470 8,347,600
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 8,126,500 7,190,239 9,563,470 12,225,180
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 231,000 247,085 288,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการชวยเหลือเกษตรกรและ
เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย

0 0 0 100 % 20,000

โครงการเกษตรกรรม เพื่ออาหารปลอดภัย 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาความรู้ด้านการเกษตร 16,500 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมการปลูกพืชสมุนไพร 29,840 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ย
ชีวภาพ

0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการสงเสริมและพัฒนา ความรู้ด้านปศุ
สัตว์

0 0 30,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมและพัฒนาความรู้ด้าน
เกษตรอินทรีย์

0 16,260 20,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการสงเสริมและพัฒนาความรู้ด้าน
ประมง

0 7,980 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 277,340 271,325 378,000 40,000
ค่าวัสดุ

วัสดุกอสร้าง 0 0 0 100 % 20,000

วัสดุการเกษตร 0 0 20,000 50 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 20,000 50,000
รวมงบดําเนินงาน 277,340 271,325 398,000 90,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้า แบบข้อออน 0 9,500 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 9,500 0 0
รวมงบลงทุน 0 9,500 0 0

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 277,340 280,825 398,000 90,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 12,800 19,800 35,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการกําจัดผักตบชวาและวัชพืช 0 0 0 100 % 40,000

โครงการบํารุงรักษาป่าไม้ 2,307.3 0 0 0 % 0

โครงการบํารุงรักษาป่าไม้และป่าชุมชน 0 822 25,000 -20 % 20,000

โครงการรักน้ํา รักป่า รักษาแผนดิน 16,800 31,800 40,000 -25 % 30,000

โครงการสร้างฝายต้นน้ําลําธาร 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม พืชอันเนื่องมา
จาก พระราชดําริสมเด็จพระ เทพรัตนราช
สุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี (อพ.สธ)

0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 31,907.3 52,422 140,000 100,000
รวมงบดําเนินงาน 31,907.3 52,422 140,000 100,000

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 31,907.3 52,422 140,000 100,000
รวมแผนงานการเกษตร 309,247.3 333,247 538,000 190,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานการพาณิชย์
งานโรงฆ่าสัตว์

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 88,000 96,000 111,000 -75.68 % 27,000

รวมค่าใช้สอย 88,000 96,000 111,000 27,000
ค่าวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 66,640 53,280 80,000 -87.5 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 66,640 53,280 80,000 10,000
รวมงบดําเนินงาน 154,640 149,280 191,000 37,000

รวมงานโรงฆ่าสัตว์ 154,640 149,280 191,000 37,000
รวมแผนงานการพาณิชย์ 154,640 149,280 191,000 37,000

รวมทุกแผนงาน 61,454,746.84 61,819,697.58 76,500,000 78,000,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลนางแล

อําเภอเมืองเชียงราย   จังหวัดเชียงราย

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 78,000,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 23,702,216 บาท
งบกลาง รวม 23,702,216 บาท

งบกลาง รวม 23,702,216 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 192,576 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เพื่อนําเขากองทุน
ประกันสังคมทุกเดือนจากเงินที่นายจางนําสงรอยละ 5 ของคาจาง
พนักงานจางทั้งหมดในสังกัดเทศบาลตําบลนางแล ตามพระราช
บัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และที่แกไขเพิ่มเติม 
-ไมปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เนื่องจากไม
ถือวาเปนโครงการพัฒนา

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564  13:37:39 หนา : 1/156



เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนเปนทุนในการจายเงิน
ทดแทนใหแกลูกจาง  เมื่อลูกจางประสบอันตรายหรือเจ็บ
ปวย หรือถึงแกความตาย หรือสูญหาย  เนื่องจากการทํางานให
นายจาง  โดยนายจางเปนผูมีหนาที่จายเงินสมทบเขากองทุนเพียง
ฝายเดียว กําหนดสมทบกองทุนเงินทดแทนจัดเก็บปีละ 2
 ครั้ง  ครั้งที่  1   
จัดเก็บภายใน 31 มกราคมของทุกปี เรียกวา “เงินสมทบประจํา
ป”ี เวนแตปีแรกที่ขึ้นทะเบียนนายจางตองจายภายใน 30 วันนับ
แตมีลูกจาง 1 คนขึ้นไป ครั้งที่ 2 จัดเก็บภายใน 31 มีนาคมของ
ทุกปี  เรียกวา “เงินสมทบจากการรายงานคาจาง” 
-เปนไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2561 และที่แกไข
เพิ่มเติม
-ไมปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เนื่องจากไม
ถือวาเปนโครงการพัฒนา

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 17,666,400 บาท

เพื่อจายเปนเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ที่มีสิทธิไดรับตามระเบียบ มท 
วาดวยหลักเกณฑ์การจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององค์กร
ปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2552 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 
-ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 91
 ลําดับ 3

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 3,220,800 บาท

เพื่อจายเปนเบี้ยยังชีพความพิการใหคนพิการ ที่มีสิทธิไดรับตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑ์การจายเงิน
สงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2548 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 
-ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 91
 ลําดับ 3
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เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส์ จํานวน 288,000 บาท

เพื่อจายเปนเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส์ ที่มีสิทธิไดรับตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะห์ เพื่อการยังชีพ
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึงปัจจุบัน 
-ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 91
 ลําดับ 3

เงินสํารองจาย จํานวน 569,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสํารองจายตอการเผชิญเหตุสาธารณภัยและกรณี
ฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือกรณีการป้องกันและยับยั้งกอน
เกิดสาธารณภัย หรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยหรือกรณีฉุกเฉิน
เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดรอนของประชาชนเปนสวนรวม
ได เชน การป้องกันและแกไขปัญหาอุทกภัย น้ําปาไหล
หลาก แผนดินถลม แผนดินไหว ภัยแลง ภัย
หนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟปาและหมอกควัน และโรคติดตอ ฯลฯ
 เปนไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ
.2550 เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
เพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2560 และที่แกไขเพิ่มเติม  และเปนไปตาม
หนังสือ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559 และ
หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวของ
-ไมปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เนื่องจากไม
ถือวาเปนโครงการพัฒนา
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รายจายตามขอผูกพัน

คาใชจายในการจัดการจราจร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดการจราจร ที่มีรายไดจากคาปรับผู
กระทําความผิดกฎหมายจราจร เชน การทาสีเสนทางเดินรถ ทาง
เทา ทางขาม เครื่องหมายจราจร แผงกั้น จัดทําป้ายสัญญาณไฟ
จราจร หรืออุปกรณ์ที่ใชในการควบคุมการสัญจรและอื่น ๆ 
-เปนไปตามหนังสือ มท 0313.4/ว 3203 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2539
 และกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ 
-ไมปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เนื่องจากไม
ถือวาเปนโครงการพัฒนา

เงินบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย จํานวน 58,710 บาท

-เพื่อจายเปนคาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศ
ไทย  ตามขอบังคับของสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศ
ไทย ไมนอยกวารอยละเศษหนึ่งสวนหกของรายรับจริงในปีที่ลวง
มาแลว (ไมรวมเงินกู เงินจายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนทุก
ประเภท) แตไมเกิน 500,000 บาท ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยรายจายขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นเกี่ยวกับ
คาบํารุงสมาคม พ.ศ.2555 และที่แกไขเพิ่มเติม ตามขอบังคับของ
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย และ
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ ฯลฯ
-ไมปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เนื่องจากไม
ถือวาเปนโครงการพัฒนา

เงินบําเหน็จลูกจางประจํา จํานวน 140,910 บาท

เพื่อจายเปนเงินบําเหน็จลูกจางประจําที่ออกงาน และมีสิทธิไดรับ
เงินบําเหน็จ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยบําเหน็จ
ลูกจางของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และที่
แกไขเพิ่มเติม และกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ของ ฯลฯ
-ไมปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เนื่องจากไม
ถือวาเปนโครงการพัฒนา
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 1,153,320 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของขาราชการสวน
ทองถิ่น (กบท) โดยคํานวณตั้งจายในอัตรารอยละ 3 ของประมาณ
การรายรับทุกประเภทประจําปีและมิใหนํารายรับประเภท
พันธบัตร เงินกู เงินที่มีผูอุทิศใหและเงินอุดหนุนมารวม
คํานวณ เปนไปตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ.2500 และที่แกไขเพิ่มเติม เปนไประเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2546 และที่แกไขเพิ่มเติม หนังสือสํานักงานกองทุน
บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.5/ว
 31 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563 และกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวของ ฯลฯ
-ไมปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เนื่องจากไม
ถือวาเปนโครงการพัฒนา

เงินสมทบกองทุนประกันสุขภาพ (สปสช.) จํานวน 302,500 บาท

-เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ทองถิ่นหรือพื้นที่ ในอัตราไมนอยกวารอยละ 50 ของคาบริการ
สาธารณสุขที่ไดรับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
-เปนไปตามระเบียบ มท วาดวยการตั้งงบประมาณขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561 และ
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ ฯลฯ
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 94 
ลําดับ 1
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สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตําบลนางแล จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตําบลนาง
แล
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการตั้งงบประมาณ
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม และเปนไปกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่
เกี่ยวของ 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) หนา 92
 ลําดับ 7

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 15,883,827 บาท

งบบุคลากร รวม 12,161,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,848,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 725,760 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือน(ฝายการเมือง) ดังนี้
1. นายกเทศมนตรีตําบลนางแล เดือนละ 28,800 บาท จํานวน 
12 เดือน เปนเงิน 345,600 บาท
2. รองนายกเทศมนตรีตําบลนางแล จํานวน 2 คนๆ ละ 
15,840 บาท จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 380,160 บาท 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน 
เงินคาตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอยางอื่น ของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธาน
สภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี
 ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการ
เทศบาล พ.ศ. 2554 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 
และหนังสือตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
-ไมปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เนื่องจากไม
ถือวาเปนโครงการพัฒนา
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คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนประจําตําแหนง ดังนี้  
1.ตําแหนงนายกเทศมนตรีตําบลนางแล เดือนละ 6,000
 บาท จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 72,000 บาท
2.ตําแหนงรองนายกเทศมนตรีตําบลนางแล จํานวน 2
 คนๆ ละ 4,500 บาท จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 108,000 บาท 
 -เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน 
เงินคาตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอยางอื่น ของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธาน
สภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการเทศ
บาล พ.ศ. 2554 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 
และหนังสือตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
-ไมปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เนื่องจากไม
ถือวาเปนโครงการพัฒนา

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษ ดังนี้    
1. คาตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรีตําบลนางแล เดือนละ 6,000
 บาท จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 72,000 บาท       
2. คาตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรีตําบลนางแล จํานวน 
2 คนๆ ละ 4,500 บาท จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 108,000
 บาท 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน 
เงินคาตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอยางอื่น ของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธาน
สภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการเทศ
บาล พ.ศ. 2554 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 
และหนังสือตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
-ไมปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เนื่องจากไม
ถือวาเปนโครงการพัฒนา
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คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารสวนตําบล

จํานวน 207,360 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทน ดังนี้   
1. เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลนางแล เดือนละ 10,080
 บาท จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 120,960 บาท       
2. ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลนางแล เดือนละ 7,200
 บาท จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 86,400 บาท
-เปนไปตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน 
เงินคาตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอยางอื่น ของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธาน
สภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการเทศ
บาล พ.ศ. 2554 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 
และหนังสือตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
-ไมปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เนื่องจากไม
ถือวาเปนโครงการพัฒนา
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 1,555,200 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทน ดังนี้     
1.ประธานสภาเทศบาลตําบลนางแล เดือนละ 15,840 บาท 
จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 190,080 บาท     
2.รองประธานสภาเทศบาลตําบลนางแล เดือนละ 12,960
 บาท จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 155,520 บาท    
3. สมาชิกสภาเทศบาลตําบลนางแล จํานวน 10 คนๆ ละ 
10,080 บาท จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 1,209,600 บาท 
-เปนไปตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน 
เงินคาตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอยางอื่น ของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายก
เทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุม
กรรมการเทศบาล พ.ศ. 2554 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2557 และหนังสือตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
-ไมปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เนื่องจากไม
ถือวาเปนโครงการพัฒนา

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 9,313,380 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 6,985,860 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น รวมถึง
เงินปรับปรุงเงินเดือนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น สังกัด
สํานักปลัดเทศบาล ทั้งนี้ใหจายตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ของ
เทศบาลตําบลนางแล และที่แกไขเพิ่มเติม ตามคําสั่งเงิน
เดือน การเลื่อนขั้นเงินเดือน การเลื่อนระดับของขาราชการหรือ
พนักงานสวนทองถิ่น 
เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542  เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก
.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 และ
หนังสืออื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
-ไมปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เนื่องจาก
ไมถือวาเปนโครงการพัฒนา 
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 151,200 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทอง
ถิ่น เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มคาวิชา (พ.ค.ว.) เงินเพิ่ม
พิเศษประเภทตางๆ เงินเพิ่มประจําตําแหนงที่ตองฝาอันตรายเปน
ปกติ 
เงินเพิ่มตําแหนงนิติกร (พ.ต.ก.) เงินเพิ่มตําแหนงดานพัสดุ เงิน
เพิ่ม
ที่กฎหมายกําหนด เงินคาตอบแทนรายเดือน เงินคาตอบแทน
พิเศษรายเดือน สังกัดสํานักปลัดเทศบาล ทั้งนี้ใหจายตามแผน
อัตรากําลัง 3 ปี ของเทศบาลตําบลนางแล และที่แกไขเพิ่ม
เติม เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542  เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก
.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 และ
หนังสืออื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
-ไมปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เนื่องจาก
ไมถือวาเปนโครงการพัฒนา 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 271,200 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงปลัดเทศบาล รองปลัด
เทศบาล หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล และหัวหนาสวนราชการที่
ระเบียบกฎหมายกําหนดใหมี ทั้งนี้ใหจายตามแผนอัตรากําลัง 3
 ปี ของเทศบาลตําบลนางแล และที่แกไขเพิ่มเติม เปนไปตามพระ
ราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542  เปน
ไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 และหนังสืออื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
-ไมปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เนื่องจาก
ไมถือวาเปนโครงการพัฒนา 
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,725,120 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางและเงินปรับปรุงคาตอบ
แทนพนักงานจาง สังกัดสํานักปลัดเทศบาล ทั้งนี้ใหจายตามแผน
อัตรากําลัง 3 ปี ของเทศบาลตําบลนางแล และที่แกไขเพิ่ม
เติม เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542  เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก
.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 และ
หนังสืออื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
-ไมปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เนื่องจาก
ไมถือวาเปนโครงการพัฒนา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง เงินเพิ่มคาครองชีพชั่ว
คราว เงินเพิ่มคาวิชา (พ.ค.ว.) เงินเพิ่มพิเศษประเภทตางๆ เงิน
เพิ่มประจําตําแหนงที่ตองฝาอันตรายเปนปกติ สังกัดสํานักปลัด
เทศบาล ทั้งนี้ใหจายตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ของเทศบาลตําบล
นางแล และที่แกไขเพิ่มเติม เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542  เปนไปตามหนังสือ
สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 และหนังสืออื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
-ไมปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เนื่องจาก
ไมถือวาเปนโครงการพัฒนา 
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งบดําเนินงาน รวม 3,582,127 บาท
ค่าตอบแทน รวม 1,445,227 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 1,042,227 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น ดังนี้
1.เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ
2.คาสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกพนักงาน
เทศบาล ลูกจาง พนักงานจาง 
3.คาตอบแทนคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิด
4.คาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
5.คาตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้ง
6.เงินรางวัล
7.เงินทําขวัญฝาอันตรายเปนครั้งคราว
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2557 ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายการคัดเลือกพนักงานและ
ลูกจางขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2555 และที่แกไขเพิ่ม
เติม และตามหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
-ไมปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เนื่องจากไม
ถือวาเปนโครงการพัฒนา 

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและคา
ลวงเวลาราชการใหกับพนักงาน ลูกจาง และพนักงานจางที่ไดรับ
อนุมัติใหปฏิบัติหนาที่นอกเวลาราชการปกติ หรือวันหยุด
ราชการ เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
จายเงินทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่มเติม และตามหนังสือ
สั่งการกระทรวงมหาดไทยอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
-ไมปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เนื่องจากไม
ถือวาเปนโครงการพัฒนา 
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คาเชาบาน จํานวน 288,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกคาเชา
บาน เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบาน
ของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2551 และที่แกไขเพิ่มเติม และ
ตามหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
-ไมปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เนื่องจากไม
ถือวาเปนโครงการพัฒนา 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนคาชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล ลูกจาง พนักงานจาง ที่มีสิทธิ เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ
บุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 และที่แกไขเพิ่มเติม และ
ตามหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
-ไมปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เนื่องจากไม
ถือวาเปนโครงการพัฒนา

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผูบริหารทองถิ่น จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาชวยเหลือการศึกษาบุตรของผูบริหารทองถิ่น ผูชวย
ผูบริหารทองถิ่น ที่มีสิทธิ เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2541 และที่แกไขเพิ่มเติม และตามหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ
-ไมปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เนื่องจากไม
ถือวาเปนโครงการพัฒนา
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ค่าใช้สอย รวม 1,221,900 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 611,900 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการดังนี้
1.คาถายเอกสาร คาเย็บเลมหรือเขาปกหนังสือ 
2.คาซักฟอก 
3.คากําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
4.คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ์สื่อตางๆ 
5.คาธรรมเนียมตางๆ 
6.คาเบี้ยประกัน 
7.คาจางเหมาบุคคลธรรมดา จางเหมาบุคคลภายนอก จางเหมา
นิติบุคคล จางเหมาสถาบันการศึกษา และจางเหมาอื่นๆ ที่จําเปน 
8.คาจางเหมาจัดทําของ 
9.คาจางแรงงานราษฎรกรณีดําเนินการเอง 
10.คาจางเหมาติดตั้งโทรศัพท์ และเครื่องรับสัญญาณตางๆ 
11.คาเชาทรัพย์สิน 
12.คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา หรือคาใชจายใน
การดําเนินการทางคดี 
13.คาจางเหมากําจัดปลวก แมลง พนยาฆาเชื้อตางๆ 
14.คาจางเหมารักษาความปลอดภัย 
15.คาจางเหมาทําความสะอาดอาคารสถานที่
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2562 และที่แกไขเพิ่มเติม ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
การเบิกจายในการบริหารงานของสวนราชการ พ.ศ.2553 เปนไป
ตามรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณ
รายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวทองถิ่น ตามหนังสือที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และตามหนังสือ
สั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
-ไมปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เนื่องจากไม
ถือวาเปนโครงการพัฒนา
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการรับรองและพิธีการดังนี้
1.คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคลหรือเลี้ยงรับรอง
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
2.คาเลี้ยงรับรองการประชุมราชการภายในหนวยงานประจํา
เดือน ประชุมสภาทองถิ่นหรือคณะกรรมการที่สภาทองถิ่นตั้ง
ขึ้น ประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน
ตางๆ ที่ไดรับการแตงตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทย หรือคําสั่งขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
3.คาเลี้ยงใชจายในพิธีเปิดอาคารตางๆ
4.คาใชจายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี
5.คารับรองในการประชุมประชาคมหมูบานเพื่อบูรณาการจัดทํา
แผนชุมชนหรือเรื่องอื่นที่กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทยกําหนด
6.คารับรองการประชุมระหวางองค์กรปกครองสวนทองถิ่นกับ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น และการประชุมระหวางองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่นกับสวนราชการ หนวยงานอื่นของรัฐ การ
ประชุมที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 
-ไมปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เนื่องจากไม
ถือวาเปนโครงการพัฒนา
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการจัดงาน รัฐพิธีและงานวันสําคัญ ตาง ๆของชาติ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงานรัฐพิธีและงานสําคัญ
ตางๆ ของชาติ โดยจายเปนคาจัดสถานที่ คาการแสดง คาทํา
ความสะอาด คาไฟฟ้า คาสถานที่ คารางวัล และคาวัสดุอุปกรณ์ที่
จําเปน 
เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่ม
เติม มาตรา 50 (8) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนัก
กีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 และตามหนังสือสั่ง
การอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 81
 ลําดับ 10

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม คาเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนาม
บิน คาใชจายในการเดินทางไปราชการและเดินทางไปสอบคัด
เลือกหรือรับการคัดเลือกตามที่ไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติ 
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และที่แกไข
เพิ่มเติม และตามหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
-ไมปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เนื่องจากไม
ถือวาเปนโครงการพัฒนา

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564  13:37:39 หนา : 16/156



คาใชจายในการเลือกตั้ง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร และการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น
ตามที่กฎหมายกําหนด อีกทั้งใหความรวมมือในการประชา
สัมพันธ์ การรณรงค์ หรือการใหขอมูลขาวสารแกประชาชนให
ทราบถึงสิทธิและหนาที่และการมีสวนรวมทางการเมืองในการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามความเหมาะสม เปนไปตาม
หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5013 ลงวันที่ 26
 สิงหาคม 2563 และตามหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 251
 ลําดับ 20

โครงการ 5 ส จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการ 5 ส โดยจาย
เปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จําเปน เปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หนา 241
 ลําดับ 4

โครงการจัดการความรู  (Knowledge  Management) จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการจัดการความ
รู (Knowledge Management) โดยจายเปนคาจัดทําเอกสาร
ความรู และจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จําเปน เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 242
 ลําดับ 5
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โครงการเสริมสราง คุณธรรม จริยธรรม  ผูบริหาร สมาชิกสภา 
เทศบาล พนักงาน  เจาหนาที่เทศบาล

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการเสริม
สราง คุณธรรม จริยธรรม ผูบริหาร สมาชิก
สภา เทศบาล พนักงาน เจาหนาที่เทศบาล โดยจายเปนคา
อาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาวิทยากร คาจัดทําเอกสาร
ความรู คาสถานที่ คาทําความสะอาด และจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จํา
เปน เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝึกอบรมและเขารับการอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 245
 ลําดับ 11

โครงการเสริมสราง ประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานของพนักงาน เจา
หนาที่ เทศบาล

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการเสริม
สราง ประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานของพนักงาน เจา
หนาที่ เทศบาล โดยจายเปนคาอาหาร อาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาวิทยากร คาจัดทําเอกสารความรู คาสถานที่ คาทําความ
สะอาด และจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จําเปน เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและเขารับ
การอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 245
 ลําดับ 10

โครงการเสริมสราง ประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานผูของบริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการเสริม
สราง ประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานผูของบริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล โดยจายเปนคาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คา
วิทยากร คาจัดทําเอกสารความรู คาสถานที่ คาทําความ
สะอาด และจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จําเปน เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและเขารับ
การอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 244
 ลําดับ 9
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โครงการเสริมสรางความ สมัครสมาน สามัคคี เพื่อความสัมพันธ์ที่ดี 
ในองค์กร

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการเสริมสราง
ความ สมัครสมาน สามัคคี เพื่อความสัมพันธ์ที่ดี ในองค์กร โดย
จายเปนคาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาวิทยากร คาจัดทํา
เอกสารความรู คาสถานที่ คาทําความสะอาด และจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ที่จําเปน เปนไปตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและเขารับ
การอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 248
 ลําดับ 14

โครงการเสริมสรางความรู กฎหมายในชีวิตประจําวัน สําหรับ
ประชาชน

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการเสริมสรางความ
รู กฎหมายในชีวิตประจําวัน สําหรับประชาชน โดยจายเปนคา
อาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาวิทยากร คาจัดทําเอกสาร
ความรู คาสถานที่ คาทําความสะอาด และจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จํา
เปน เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไข
เพิ่มเติม มาตรา 50 (6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใช
จายในการฝึกอบรมและเขารับการอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ
.ศ.2557 
-เปนไปตามในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 249
 ลําดับ 16
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โครงการเสริมสรางความรู เกี่ยวกับการบริหารงาน บุคคลขององค์กร
ปกครอง สวนทองถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการเสริมสรางความ
รู เกี่ยวกับการบริหารงาน บุคคลขององค์กรปกครอง สวนทอง
ถิ่น โดยจายเปนคาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คา
วิทยากร คาจัดทําเอกสารความรู คาสถานที่ คาทําความ
สะอาด และจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จําเปน เปนไปตามพระราช
กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่
ดี พ.ศ.2546 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและเขารับการอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 248
 ลําดับ 15

โครงการเสริมสรางความรู ดานกฎหมายการปฏิบัติ งานขององค์กร
ปกครอง สวนทองถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการเสริมสรางความ
รู ดานกฎหมายการปฏิบัติ งานขององค์กรปกครอง สวนทอง
ถิ่น โดยจายเปนคาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คา
วิทยากร คาจัดทําเอกสารความรู คาสถานที่ คาทําความ
สะอาด และจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จําเปน ปรากฎตามพระราช
กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่
ดี พ.ศ.2546 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและเขารับการอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 240
 ลําดับ 1
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โครงการเสริมสรางความรู ดานการป้องกันผล ประโยชน์ทับซอน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการเสริมสรางความ
รู ดานการป้องกันผล ประโยชน์ทับซอน โดยจายเปนคา
อาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาวิทยากร คาจัดทําเอกสาร
ความรู คาสถานที่ คาทําความสะอาด และจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จํา
เปน เปนไปตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและเขารับการอบรม
ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 241
 ลําดับ 3

โครงการเสริมสรางความรู ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการเสริมสรางความ
รู ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยจายเปนคาอาหาร อาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาวิทยากร คาจัดทําเอกสารความรู คาสถานที่ คา
ทําความสะอาด และจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จําเปน เปนไปตามพระ
ราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบานเมือง
ที่ดี พ.ศ.2546 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝึกอบรมและเขารับการอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 243
 ลําดับ 8

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อใหใชงานไดตาม
ปกติ กรณีเปนการจางเหมาซึ่งมีทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน เปน
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใน
การบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 และ
ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
-ไมปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เนื่องจากไม
ถือวาเปนโครงการพัฒนา
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ค่าวัสดุ รวม 540,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดหาวัสดุสํานักงานที่มีลักษณะโดย
สภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้น
เปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และให
หมายรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
2.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตามปกติ
3.รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน 
โดยใหจําแนกตามรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-ราย
จาย งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 
-ไมปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เนื่องจากไม
ถือวาเปนโครงการพัฒนา 
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดหาวัสดุงานบานงานครัวที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงานไม
ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น และใหหมายรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
2.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตามปกติ
3.รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน 
โดยใหจําแนกตามรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-ราย
จาย งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 
-ไมปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เนื่องจากไม
ถือวาเปนโครงการพัฒนา 
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนสงที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงานไม
ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น เชน ไขควง ประแจ แมแรง ยางรถยนต์ น้ํามันเบรก นอตและ
สกรู สายไมล์ เพลา ฟิล์มกรองแสง น้ํากลั่น เปนตน และใหหมาย
รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
2.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตามปกติ
3.รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน 
โดยใหจําแนกตามรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-ราย
จาย งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 
-ไมปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เนื่องจากไม
ถือวาเปนโครงการพัฒนา 

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงานไม
ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น ไดแก แกสหุงตม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันกาด น้ํามันเตา น้ํามัน
จารบี น้ํามันเครื่อง ถาน กาซ น้ํามันเกียร์ น้ํามันหลอลื่น เปน
ตน และใหหมายรวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคา
วัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน 
โดยใหจําแนกตามรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-ราย
จาย งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 
-ไมปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เนื่องจากไม
ถือวาเปนโครงการพัฒนา 
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะ
โดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น และใหหมายรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
2.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตามปกติ
3.รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน 
โดยใหจําแนกตามรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-ราย
จาย งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 
-ไมปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เนื่องจากไม
ถือวาเปนโครงการพัฒนา 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 375,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ/ในสถานที่ที่อยู
ในความดูแลของเทศบาลตําบลนางแล ที่ตองชําระพรอมคา
บริการ คาภาษี เปนตน โดยจําแนกตามรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปีขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564
-ไมปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เนื่องจากไม
ถือวาเปนโครงการพัฒนา 
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คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ําประปา คาน้ําบาดาลในสํานักงาน/ในที่
สาธารณะ/ในสถานที่ที่อยูในความดูและของเทศบาลตําบลนาง
แล ที่ตองชําระพรอมคาบริการ คาภาษี เปนตน โดยจําแนกตาม
รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณราย
จายประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น ตามหนังสือที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-ไมปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เนื่องจากไม
ถือวาเปนโครงการพัฒนา 

คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโทรศัพท์ในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ/ในสถานที่ที่
อยูในความดูและของเทศบาลตําบลนางแล ที่ตองชําระพรอมคา
บริการ คาภาษี เปนตน รวมถึงคาโทรศัพท์พื้นฐานในสํานัก
งาน คาโทรศัพท์เคลื่อนที่ และคาการใชบริการ เชน คาเชา
เครื่อง เลขหมายโทรศัพท์ คาบํารุงรักษาสาย โดยจําแนกตามรูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจาย
ประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น ตามหนังสือที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-ไมปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เนื่องจากไม
ถือวาเปนโครงการพัฒนา 

คาบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบริการไปรษณีย์ ที่ตองชําระพรอมคาบริการ คา
ภาษี เปนตน รวมถึงคาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณียากร คาเชาตู
ไปรษณีย์ คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการ
คลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) โดยจําแนกตามรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจาย
ประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น ตามหนังสือที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-ไมปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เนื่องจากไม
ถือวาเปนโครงการพัฒนา 
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ที่ตองชําระพรอม
คาบริการ คาภาษี เปนตน รวมถึง คาโทรภาพ (โทรสาร) คา
เทเลกซ์ คาวิทยุสื่อสาร คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใชจายเกี่ยวกับ
การใชระบบอินเตอร์เน็ต รวมถึงอินเตอร์เน็ตการ์ด และคาสื่อสาร
อื่นๆ เชน เคเบิ้ลทีวี คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม และคาตอ
สัญญาณจีพีเอส (1 ครั้งตอปี) เปนตน โดยจําแนกตามรูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-ไมปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เนื่องจากไม
ถือวาเปนโครงการพัฒนา 

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาพื้นที่เว็บไซด์และคาธรรมเนียมที่เกี่ยว
ของ (ระบบ CLOUD,HOSTING) ที่ตองชําระพรอมคาบริการ คา
ภาษี เปนตน  โดยจําแนกตามรูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
-ไมปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เนื่องจากไม
ถือวาเปนโครงการพัฒนา 
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งบลงทุน รวม 100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ที่มี
โครงสรางขนาดใหญ ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงตามปกติหรือคา
ซอมกลาง เชน ซอมเปลี่ยนหัวรถ เปลี่ยนกระบะทายของรถ
บรรทุก เปลี่ยนถังบรรจุน้ําของรถบรรทุกน้ํา เปลี่ยนระบบไฮโดรลิ
ก ทําสีใหมทั้งคัน เปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม เปนตน โดยจําแนกตาม
รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณราย
จายประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น ตามหนังสือที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
-ไมปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เนื่องจากไม
ถือวาเปนโครงการพัฒนา 

งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ศูนย์ปฏิบัติการรวมในการ ชวยเหลือ
ประชาชนของ องค์กรปกครองสวนทองถิ่น ระดับอําเภอ อําเภอเมือง 
เชียงราย

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกอําเภอเมืองเชียงราย ตามโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพ ศูนย์ปฏิบัติการรวมในการ ชวยเหลือประชาชน
ของ องค์กรปกครองสวนทองถิ่น ระดับอําเภอ อําเภอเมือง
เชียงราย 
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่มเติม และ
ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24
 มิถุนายน 2559 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 252
 ลําดับ 21 
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 1,065,546 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,065,546 บาท

ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและคา
ลวงเวลาราชการใหกับพนักงาน ลูกจาง และพนักงานจางที่ไดรับ
อนุมัติใหปฏิบัติหนาที่นอกเวลาราชการปกติ หรือวันหยุด
ราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงิน
ทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่มเติม และตามหนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทยอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
-ไมปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เนื่องจากไม
ถือวาเปนโครงการพัฒนา
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ค่าใช้สอย รวม 945,546 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 795,546 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการดังนี้
1.คาถายเอกสาร คาเย็บเลมหรือเขาปกหนังสือ 
2.คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ์สื่อตางๆ 
3.คาธรรมเนียมตางๆ 
4.คาจางเหมาบุคคลธรรมดา จางเหมาบุคคลภายนอก จางเหมา
นิติบุคคล จางเหมาสถาบันการศึกษา และจางเหมาอื่นๆ ที่จําเปน 
5.คาจางเหมาจัดทําของ 
6.คาจางแรงงานราษฎรกรณีดําเนินการเอง 
7.คาจางเหมาติดตั้งโทรศัพท์ และเครื่องรับสัญญาณตางๆ 
8.คาเชาทรัพย์สิน 
9.คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา หรือคาใชจายในการ
ดําเนินการทางคดี 
เปนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายเกี่ยว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
 และที่แกไขเพิ่มเติม ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการ
เบิกจายในการบริหารงานของสวนราชการ พ.ศ.2553 เปนไปตาม
รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณราย
จายประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น ตามหนังสือที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และตามหนังสือ
สั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
-ไมปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เนื่องจากไม
ถือวาเปนโครงการพัฒนา
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการรับรองและพิธีการดังนี้
1.คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคลหรือเลี้ยงรับรอง
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
2.คาเลี้ยงรับรองการประชุมราชการภายในหนวยงานประจํา
เดือน ประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน
ตางๆ ที่ไดรับการแตงตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทย หรือคําสั่งขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
3.คาเลี้ยงใชจายในพิธีเปิดอาคารตางๆ
4.คาใชจายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี
5.คารับรองในการประชุมประชาคมหมูบานเพื่อบูรณาการจัดทํา
แผนชุมชนหรือเรื่องอื่นที่กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทยกําหนด
6.คารับรองการประชุมระหวางองค์กรปกครองสวนทองถิ่นกับ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น และการประชุมระหวางองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่นกับสวนราชการ หนวยงานอื่นของรัฐ การ
ประชุมที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น ปรากฎตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 
-ไมปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เนื่องจากไม
ถือวาเปนโครงการพัฒนา
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการเทศบาลพบประชาชน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการเทศบาลพบ
ประชาชน โดยจายเปนคาจัดงานตางๆ เปนไปตามพระราช
กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่
ดี พ.ศ.2564 เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกจายและคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและ
สงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2559 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 ประจําปี 2564 หนา 17 ลําดับ 1 

โครงการอบรมความรูดานงบประมาณและการเบิกจายตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยและกฎหมายที่เกี่ยวของ

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการอบรมความรูดาน
งบประมาณและการเบิกจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและ
กฎหมายที่เกี่ยวของ โดยจายเปนคาอาหาร อาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาวิทยากร คาเอกสารความรู คาวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่จํา
เปน เปนไปตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2564 และเปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและเขาฝึก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 247
 ลําดับ 13

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อใหใชงานไดตาม
ปกติ กรณีเปนการจางเหมาซึ่งมีทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน ปราก
ฎตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 และตาม
หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
-ไมปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เนื่องจากไม
ถือวาเปนโครงการพัฒนา
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ค่าวัสดุ รวม 110,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดหาวัสดุสํานักงานที่มีลักษณะโดย
สภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้น
เปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และให
หมายรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
2.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตามปกติ
3.รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน 
โดยใหจําแนกตามรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-ราย
จาย งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 
-ไมปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เนื่องจาก
ไมถือวาเปนโครงการพัฒนา
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดหาวัสดุงานบานงานครัวที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงานไม
ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น รวมถึง ตูเก็บอุปกรณ์ดับเพลิง สายยางฉีดน้ํา ถังขยะแบบขา
ตั้ง ถังขยะแบบลอลาก อางลางจาน ถังน้ํา ผาหม ผาปูที่
นอน ปลอกหมอน ผาปูโตะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน วัสดุประกอบ
อาหาร อาหารสําเร็จรูป เปนตน และใหหมายรวมถึงรายจายดัง
ตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
2.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตามปกติ
3.รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน 
โดยใหจําแนกตามรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-ราย
จาย งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 
-ไมปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เนื่องจาก
ไมถือวาเปนโครงการพัฒนา
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะ
โดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น และใหหมายรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
2.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตามปกติ
3.รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน 
โดยใหจําแนกตามรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-ราย
จาย งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 
-ไมปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เนื่องจาก
ไมถือวาเปนโครงการพัฒนา
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งานบริหารงานคลัง รวม 4,255,340 บาท
งบบุคลากร รวม 3,257,940 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,257,940 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 2,601,900 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น รวมถึง
เงินปรับปรุงเงินเดือนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น สังกัด
กองคลัง ทั้งนี้ใหจายตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ของเทศบาลตําบล
นางแล และที่แกไขเพิ่มเติม ตามคําสั่งเงินเดือน การเลื่อนขั้นเงิน
เดือน การเลื่อนระดับของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น 
เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542  เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก
.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 และ
หนังสืออื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
-ไมปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เนื่องจากไม
ถือวาเปนโครงการพัฒนา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 67,200 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทอง
ถิ่น เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มคาวิชา (พ.ค.ว.) เงินเพิ่ม
พิเศษประเภทตางๆ เงินเพิ่มประจําตําแหนงที่ตองฝาอันตรายเปน
ปกติ เงินเพิ่มตําแหนงนิติกร (พ.ต.ก.) เงินเพิ่มตําแหนงดาน
พัสดุ เงินเพิ่มที่กฎหมายกําหนด เงินคาตอบแทนรายเดือน เงินคา
ตอบแทนพิเศษรายเดือน สังกัดกองคลัง ทั้งนี้ใหจายตามแผน
อัตรากําลัง 3 ปี ของเทศบาลตําบลนางแล และที่แกไขเพิ่ม
เติม เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542  เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก
.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 และ
หนังสืออื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
-ไมปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เนื่องจากไม
ถือวาเปนโครงการพัฒนา
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 85,200 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง  หัวหนา
ฝายฯหัวหนาสวนราชการที่ระเบียบกฎหมายกําหนดใหมี ทั้งนี้ให
จายตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ของเทศบาลตําบลนางแล และที่
แกไขเพิ่มเติม เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก
.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558 และหนังสืออื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
-ไมปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เนื่องจากไม
ถือวาเปนโครงการพัฒนา

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 443,640 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางและเงินปรับปรุงคาตอบ
แทนพนักงานจาง สังกัดกองคลัง ทั้งนี้ใหจายตามแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี ของเทศบาลตําบลนางแล และที่แกไขเพิ่มเติม เปนไป
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542  เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 และหนังสือ
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
-ไมปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เนื่องจากไม
ถือวาเปนโครงการพัฒนา
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง เงินเพิ่มคาครองชีพชั่ว
คราว เงินเพิ่มคาวิชา (พ.ค.ว.) เงินเพิ่มพิเศษประเภทตางๆ เงิน
เพิ่มประจําตําแหนงที่ตองฝาอันตรายเปนปกติ สังกัดกองคลัง ทั้งนี้
ใหจายตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ของเทศบาลตําบลนางแล และที่
แกไขเพิ่มเติม เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542  เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ
. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558 และหนังสืออื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
-ไมปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เนื่องจากไม
ถือวาเปนโครงการพัฒนา

งบดําเนินงาน รวม 997,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 227,400 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการตาง ๆ คณะกรรมการที่
เทศบาลตําบลนางแลแตงตั้งใหเปนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง
และ
ผูควบคุมงานกอสราง ฯลฯ 
-เปนไปตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5 /ว 156 ลงวันที่ 19
 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจายคาตอบแทนบุคคล
หรือคณะกรรมการ 
-ไมปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เนื่องจากไม
ถือวาเปนโครงการพัฒนา
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาและลวงเวลา
ราชการใหกับพนักงานเทศบาล ลูกจาง และพนักงานจางฯลฯ ที่
ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติหนาที่นอกเวลาราชการปกติ หรือวันหยุด
ราชการ ตามหนังสือสั่งการ หรือคําสั่ง หรือตามที่ระเบียบกําหนด
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่มเติม
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 
-ไมปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เนื่องจากไม
ถือวาเปนโครงการพัฒนา

คาเชาบาน จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกคาเชา
บานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2551 และที่แกไขเพิ่มเติม และเปนไป
ตามหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
-ไมปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เนื่องจากไม
ถือวาเปนโครงการพัฒนา

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 39,400 บาท

เพื่อจายเปนคาชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานที่มีสิทธิ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาของบุตรขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563 
และหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ 
-ไมปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เนื่องจากไม
ถือวาเปนโครงการพัฒนา
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ค่าใช้สอย รวม 615,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 286,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการดังนี้
1.คาถายเอกสาร คาเย็บเลมหรือเขาปกหนังสือ 
2.คาซักฟอก 
3.คากําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
4.คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ์สื่อตางๆ 
5.คาธรรมเนียมตางๆ 
6.คาเบี้ยประกัน 
7.คาจางเหมาบุคคลธรรมดา จางเหมาบุคคลภายนอก จางเหมา
นิติบุคคล จางเหมาสถาบันการศึกษา และจางเหมาอื่นๆ ที่จําเปน 
8.คาจางเหมาจัดทําของ 
9.คาจางแรงงานราษฎรกรณีดําเนินการเอง 
10.คาจางเหมาติดตั้งโทรศัพท์ และเครื่องรับสัญญาณตางๆ 
11.คาเชาทรัพย์สิน 
12.คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา หรือคาใชจายใน
การดําเนินการทางคดี 
13.คาจางเหมากําจัดปลวก แมลง พนยาฆาเชื้อตางๆ 
14.คาจางเหมารักษาความปลอดภัย 
15.คาจางเหมาทําความสะอาดอาคารสถานที่
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2562 และที่แกไขเพิ่มเติม ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
การเบิกจายในการบริหารงานของสวนราชการ พ.ศ.2553 เปนไป
ตามรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณ
รายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น ตามหนังสือ
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และตาม
หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
-ไมปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เนื่องจากไม
ถือวาเปนโครงการพัฒนา
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการรับรองและพิธีการดังนี้
1.คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคลหรือเลี้ยงรับรอง
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
2.คาเลี้ยงรับรองการประชุมราชการภายในหนวยงานประจํา
เดือน ประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน
ตางๆ ที่ไดรับการแตงตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทย หรือคําสั่งขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
3.คาเลี้ยงใชจายในพิธีเปิดอาคารตางๆ
4.คาใชจายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี
5.คารับรองในการประชุมประชาคมหมูบานเพื่อบูรณาการจัดทํา
แผนชุมชนหรือเรื่องอื่นที่กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทยกําหนด
6.คารับรองการประชุมระหวางองค์กรปกครองสวนทองถิ่นกับ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น และการประชุมระหวางองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่นกับสวนราชการ หนวยงานอื่นของรัฐ การ
ประชุมที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 
-ไมปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เนื่องจากไม
ถือวาเปนโครงการพัฒนา
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม คาเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนาม
บิน คาใชจายในการเดินทางไปราชการและเดินทางไปสอบคัด
เลือกหรือรับการคัดเลือกตามที่ไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติ 
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และที่แกไข
เพิ่มเติม และตามหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
-ไมปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เนื่องจากไม
ถือวาเปนโครงการพัฒนา

โครงการบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ (ภาษีเคลื่อนที่) จํานวน 1,500 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการบริการจัดเก็บ
ภาษีนอกสถานที่ (ภาษีเคลื่อนที่) โดยจายเปนคาจัดทําป้ายไว
นิล ประชาสัมพันธ์โครงการฯ และวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่จําเปน
เปนไปตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ.2562
 เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการดําเนินการ
ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ.2562  เปนไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562  และเปน
ไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.3/ว
 4522 
ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2558
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 255
 ลําดับ 3
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โครงการพัฒนาการจัดเก็บรายไดสรางแรงจูงใจในการชําระภาษี จํานวน 11,500 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการพัฒนาการจัดเก็บ
รายไดสรางแรงจูงใจในการชําระภาษี โดยจายเปนคาวิทยากร 
คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาเอกสารความรู และ
คาวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่จําเปน
เปนไปตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ.2562
 เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการดําเนินการตาม
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ.2562  เปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
เขาฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557  และเปนไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.3/ว 4522 ลง
วันที่ 11 สิงหาคม 2558
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 256
 ลําดับ 5

โครงการสํารวจขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 216,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการสํารวจขอมูล
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยจายเปนคาสํารวจขอมูล คา
จัดเก็บขอมูล คาประมวลผลขอมูล คาจางอื่นๆ ที่จําเปน และคา
วัสดุ
อุปกรณ์อื่นๆ ที่จําเปน
เปนไปตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ.2562
 เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการดําเนินการตาม
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ.2562  เปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 และเปนไป
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.3/ว 4522 
ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2558
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 ประจําปี พ.ศ.2564 หนา 18 ลําดับ 1
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อใหใชงานไดตาม
ปกติ กรณีเปนการจางเหมาซึ่งมีทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน เปน
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใน
การบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 และ
ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
-ไมปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เนื่องจากไม
ถือวาเปนโครงการพัฒนา

ค่าวัสดุ รวม 125,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดหาวัสดุสํานักงานที่มีลักษณะโดย
สภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้น
เปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และให
หมายรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
2.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตามปกติ
3.รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน 
โดยใหจําแนกตามรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-ราย
จาย งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 
-ไมปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เนื่องจาก
ไมถือวาเปนโครงการพัฒนา
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดหาวัสดุงานบานงานครัวที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงานไม
ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น รวมถึง ตูเก็บอุปกรณ์ดับเพลิง สายยางฉีดน้ํา ถังขยะแบบขา
ตั้ง ถังขยะแบบลอลาก อางลางจาน ถังน้ํา ผาหม ผาปูที่
นอน ปลอกหมอน ผาปูโตะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน วัสดุประกอบ
อาหาร อาหารสําเร็จรูป เปนตน และใหหมายรวมถึงรายจายดัง
ตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
2.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตามปกติ
3.รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน 
โดยใหจําแนกตามรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-ราย
จาย งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 
-ไมปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เนื่องจาก
ไมถือวาเปนโครงการพัฒนา
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนสงที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงานไม
ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น เชน ไขควง ประแจ แมแรง ยางรถยนต์ น้ํามันเบรก นอตและ
สกรู สายไมล์ เพลา ฟิล์มกรองแสง น้ํากลั่น เปนตน และใหหมาย
รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
2.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตามปกติ
3.รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน 
โดยใหจําแนกตามรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-ราย
จาย งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 
-ไมปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เนื่องจาก
ไมถือวาเปนโครงการพัฒนา
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะ
โดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น และใหหมายรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
2.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตามปกติ
3.รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน 
โดยใหจําแนกตามรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-ราย
จาย งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 
-ไมปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เนื่องจาก
ไมถือวาเปนโครงการพัฒนา

ค่าสาธารณูปโภค รวม 30,000 บาท
คาบริการไปรษณีย์ จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาบริการไปรษณีย์ ที่ตองชําระพรอมคาบริการ คา
ภาษี เปนตน รวมถึงคาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณียากร คาเชาตู
ไปรษณีย์ คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการ
คลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) โดยจําแนกตามรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจาย
ประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น ตามหนังสือที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-ไมปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เนื่องจาก
ไมถือวาเปนโครงการพัฒนา 
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 499,000 บาท
งบบุคลากร รวม 389,400 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 389,400 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 389,400 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น รวมถึง
เงินปรับปรุงเงินเดือนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น  ทั้งนี้
ใหจายตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ของเทศบาลตําบลนางแล และที่
แกไขเพิ่มเติม ตามคําสั่งเงินเดือน การเลื่อนขั้นเงินเดือน การเลื่อน
ระดับของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น 
เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542  เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก
.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 และ
หนังสืออื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
-ไมปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เนื่องจากไม
ถือวาเปนโครงการพัฒนา

งบดําเนินงาน รวม 109,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 69,600 บาท
คาเชาบาน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกคาเชา
บานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2551 และที่แกไขเพิ่มเติม และเปนไป
ตามหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
-ไมปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เนื่องจากไม
ถือวาเปนโครงการพัฒนา
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 9,600 บาท

เพื่อจายเปนคาชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลหรือ
ลูกจางประจําที่มีสิทธิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2563 
-ไมปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เนื่องจาก
ไมถือวาเปนโครงการพัฒนา

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการดังนี้
1.คาถายเอกสาร คาเย็บเลมหรือเขาปกหนังสือ 
2.คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ์สื่อตางๆ 
3.คาธรรมเนียมตางๆ 
4.คาจางเหมาจัดทําของ 
เปนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายเกี่ยว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
 และที่แกไขเพิ่มเติม เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
การเบิกจายในการบริหารงานของสวนราชการ พ.ศ.2553 เปนไป
ตามรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณ
รายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น ตามหนังสือ
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และตาม
หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
-ไมปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เนื่องจากไม
ถือวาเปนโครงการพัฒนา
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม คาเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน 
คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาใชจาย
ในการเดินทางไปราชการและเดินทางไปสอบคัดเลือกหรือรับการ
คัดเลือกตามที่ไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติ 
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และที่แกไข
เพิ่มเติม และตามหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
-ไมปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เนื่องจากไม
ถือวาเปนโครงการพัฒนา

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อใหใชงานไดตาม
ปกติ กรณีเปนการจางเหมาซึ่งมีทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน เปน
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใน
การบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 และ
ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
-ไมปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เนื่องจากไม
ถือวาเปนโครงการพัฒนา
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ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดหาวัสดุสํานักงานที่มีลักษณะโดย
สภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้น
เปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และให
หมายรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
2.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตามปกติ
3.รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน 
โดยใหจําแนกตามรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-ราย
จาย งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 
-ไมปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เนื่องจาก
ไมถือวาเปนโครงการพัฒนา
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะ
โดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น และใหหมายรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
2.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตามปกติ
3.รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน 
โดยใหจําแนกตามรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-ราย
จาย งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 
-ไมปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เนื่องจาก
ไมถือวาเปนโครงการพัฒนา
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 30,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการดําเนินการของศูนย์ตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติด
เทศบาลตําบลนางแล

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการของศูนย์ตอสูเพื่อเอาชนะ
ยาเสพติดเทศบาลตําบลนางแล ในการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติ
การ การประชุมชี้แจง การคัดกรองกลุมเสี่ยง การจัดกิจกรรม
รณรงค์ตอตานยาเสพติด การจัดกิจกรรมโรงเรียนสีขาว การจัด
กิจกรรมชุมชนปลอดยาเสพติด การจัดกิจกรรมป้องกันและแกไข
ปัญหายาเสพติด เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
 และที่แกไขเพิ่มเติม มาตรา 50 (1) (9) เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและเขาฝึก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 และเปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายและคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 114
 ลําดับ 12 

โครงการอบรม พลังมวลชนตานยาเสพติด จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการอบรม พลังมวล
ชนตานยาเสพติด โดยจายเปนคาอาหาร อาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาวิทยากร คาเอกสารความรู และคาวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่จํา
เปน เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไข
เพิ่มเติม มาตรา 50 (1) (6) (9) และเปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและเขาฝึกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 114
 ลําดับ 10 
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งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 420,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 420,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 80,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น ดังนี้
1.คาปวยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝายพลเรือน
2.เงินทําขวัญฝาอันตรายเปนครั้งคราว
เปนไปตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แหงชาติ วาดวยคาใชจายของอาสาสมัครในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560 และเปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใหแกอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝายพลเรือนขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2560 และตาม
หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
-ไมปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เนื่องจากไม
ถือวาเปนโครงการพัฒนา

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและคา
ลวงเวลาราชการใหกับพนักงาน ลูกจาง และพนักงานจางที่ไดรับ
อนุมัติใหปฏิบัติหนาที่นอกเวลาราชการปกติ หรือวันหยุด
ราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงิน
ทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่มเติม และตามหนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทยอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
-ไมปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เนื่องจากไม
ถือวาเปนโครงการพัฒนา
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ค่าใช้สอย รวม 220,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการซักซอมแผนป้อง กันและบรรเทาสาธารณภัย และการชวย
เหลือผู ประสบภัย

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการซักซอมแผนป้อง 
กันและบรรเทาสาธารณภัย และการชวยเหลือผูประสบภัย โดย
จายเปนคาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาวิทยากร คา
เอกสาร
ความรู คาวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่จําเปน เปนไปตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติม มาตรา 50 (9) เปนไป
ตาม
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่ม
เติม มาตรา 16 (29) (30) และเปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและเขาฝึกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 110
 ลําดับ 1

โครงการทบทวนความรูอาสาสมัครป้องกันภัยฝายพลเรือน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการทบทวนความรู
อาสาสมัครป้องกันภัยฝายพลเรือน โดยจายเปนคาอาหาร อาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาวิทยากร คาเอกสารความรู คาสถานที่  และ
คาวัสดุ
อุปกรณ์อื่นๆ ที่จําเปน เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ
.2496 และที่แกไขเพิ่มเติม มาตรา 50 (9) เปนไปตามพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่ม
เติม มาตรา 16 (29) (30) และเปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและเขาฝึกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564 หนา 3 ลําดับ 1
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โครงการฝึกอบรม ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบัติประจําองค์กร 
ปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการฝึกอบรม ชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น โดยจายเปนคาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คา
วิทยากร คาเอกสารความรู คาสถานที่  และคาวัสดุอุปกรณ์
อื่นๆ ที่จําเปน เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
 และที่แกไขเพิ่มเติม มาตรา 50 (9) เปนไปตามพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม มาตรา 16 (29) (30
) และเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝึกอบรมและเขาฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
 ครั้งที่ 1 ประจําปี พ.ศ.2563 หนา 2 ลําดับ 1

โครงการรณรงค์ป้องกัน และแกไขปัญหาหมอก ควันและไฟปา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการรณรงค์ป้องกัน
และแกไขปัญหาหมอกควันและไฟปา โดยจายเปนคา
อาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร คาเอกสารความรู คา
สถานที่  คาวัสดุ
อุปกรณ์อื่นๆ ที่จําเปน และคาใชจายในการรณรงค์ประชา
สัมพันธ์ เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่
แกไขเพิ่มเติม มาตรา 50 (9) เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม มาตรา 16 (29) (30) และ
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและเขาฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 235
 ลําดับ 1
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โครงการรณรงค์ป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการรณรงค์ป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนน โดยจายเปนคาวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่จํา
เปน และคาใชจายในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เปนไปตามพระ
ราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติม มาตรา 50 (9
) เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และที่แกไข
เพิ่มเติม มาตรา 16 (29) (30) และเปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายและคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559  
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 112
 ลําดับ 5

โครงการวัน อปพร. (รวมพลฅน อปพร.ทต. นางแล) จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการวัน อปพร. (รวม
พลฅน อปพร.ทต. นางแล) โดยจายเปนคาอาหาร อาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่จําเปน และคาจัดงานที่จํา
เปน เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไข
เพิ่มเติม มาตรา 50 (9) เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม มาตรา 16 (29) และเปนไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายและคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 111
 ลําดับ 4
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โครงการอบรมความรูดาน การป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยแก
พนักงาน เจาหนาที่สังกัด ทต.นางแล

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการอบรมความรู
ดาน การป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยแกพนักงาน เจาหนาที่
สังกัด ทต.นางแล โดยจายเปนคาอาหาร อาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาวิทยากร คาเอกสารความรู คาสถานที่  และคาวัสดุอุปกรณ์
อื่นๆ ที่จําเปน เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
 และที่แกไขเพิ่มเติม มาตรา 50 (9) เปนไปตามพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม มาตรา 16 (29)  และ
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและเขาฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 113
 ลําดับ 7

โครงการอบรมดานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแกประชาชน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการอบรมดานการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแกประชาชน โดยจายเปนคา
อาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาวิทยากร คาเอกสารความรู คา
สถานที่  และคาวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่จําเปน เปนไปตามพระราช
บัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติม มาตรา 50 (6) (9
) เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และที่แกไข
เพิ่มเติม มาตรา 16 (29) (30) และเปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและเขาฝึกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 113
 ลําดับ 9
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ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น และใหหมายรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
2.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตามปกติ
3.รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน 
โดยใหจําแนกตามรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-ราย
จาย งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 
-ไมปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เนื่องจากไม
ถือวาเปนโครงการพัฒนา
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วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดหาวัสดุเครื่องแตงกายที่มีลักษณะ
โดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น เชน เครื่องแบบ/ชุดปฏิบัติงาน เครื่องหมายตางๆ ชุดดับเพลิง
กันไฟ เครื่องแบบสําหรับกวาดถนน /ลางทอใสสารเคมี วุฒิ
บัตร อปพร. บัตรประจําตัว อปพร. เข็มเครื่องหมาย อปพร. เปน
ตน และใหหมายรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
2.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตามปกติ
3.รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน 
โดยใหจําแนกตามรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-ราย
จาย งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 
-ไมปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เนื่องจากไม
ถือวาเปนโครงการพัฒนา
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วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดหาวัสดุเครื่องดับเพลิงที่มีลักษณะ
โดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น เชน วาล์วน้ําดับเพลิง ทอสายสงน้ํา สายดับเพลิง อุปกรณ์ดับ
ไฟปา (สายฉีด ถัง ไมตบไฟ) ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง เปน
ตน และใหหมายรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
2.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตามปกติ
3.รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน 
โดยใหจําแนกตามรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-ราย
จาย งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 
-ไมปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เนื่องจากไม
ถือวาเปนโครงการพัฒนา
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วัสดุจราจร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดหาวัสดุจราจรที่มีลักษณะโดย
สภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้น
เปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น เชน สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวย
จราจร แผงกั้นจราจร ป้ายเตือน แทนแบริเออร์แบบพลาสติกและ
แบบคอนกรีต กระจกโคงมน กระบองไฟ ยางชะลอความเร็ว
รถ สติ๊กเกอร์ติดรถหรือยานพาหนะ เปนตน และใหหมายรวมถึง
รายจายดังตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
2.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตามปกติ
3.รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน 
โดยใหจําแนกตามรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-ราย
จาย งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 
-ไมปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เนื่องจากไม
ถือวาเปนโครงการพัฒนา
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 6,985,440 บาท

งบบุคลากร รวม 5,941,440 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,941,440 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 5,004,120 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น รวมถึง
เงินปรับปรุงเงินเดือนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น เงิน
เดือนครูรวมถึงเงินปรับปรุงเงินเดือนครู สังกัดกองการศึกษา ทั้งนี้
ใหจายตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ของเทศบาลตําบลนางแล และที่
แกไขเพิ่มเติม ตามคําสั่งเงินเดือน การเลื่อนขั้นเงินเดือน การเลื่อน
ระดับของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น 
เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542  เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก
.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 และ
หนังสืออื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
-ไมปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เนื่องจากไม
ถือวาเปนโครงการพัฒนา

เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง ผูอํานวยการกองการศึกษา หัว
หนาฝาย ฯ หัวหนาสวนราชการและเงินประจําตําแหนงครูที่
ระเบียบกฎหมายกําหนดใหมี ทั้งนี้ใหจายตามแผนอัตรากําลัง 3
 ปี ของเทศบาลตําบลนางแล และที่แกไขเพิ่มเติม เปนไปตามพระ
ราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542  เปน
ไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 และหนังสืออื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
-ไมปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เนื่องจากไม
ถือวาเปนโครงการพัฒนา
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เงินวิทยฐานะ จํานวน 336,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินวิทยาฐานะของบุคลากรครู สังกัดกองการ
ศึกษา ทั้งนี้ใหจายตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ของเทศบาลตําบล
นางแล และที่แกไขเพิ่มเติม เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542  เปนไปตามหนังสือ
สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 และหนังสืออื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
-ไมปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เนื่องจากไม
ถือวาเปนโครงการพัฒนา

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 505,320 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางและเงินปรับปรุงคาตอบ
แทนพนักงานจาง สังกัดกองการศึกษา ทั้งนี้ใหจายตามแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี ของเทศบาลตําบลนางแล และที่แกไขเพิ่มเติม เปนไป
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542  เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 และหนังสือ
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
-ไมปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เนื่องจากไม
ถือวาเปนโครงการพัฒนา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง เงินเพิ่มคาครองชีพชั่ว
คราว เงินเพิ่มคาวิชา (พ.ค.ว.) เงินเพิ่มพิเศษประเภทตางๆ เงิน
เพิ่มประจําตําแหนงที่ตองฝาอันตรายเปนปกติ สังกัดกองการ
ศึกษา ทั้งนี้ใหจายตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ของเทศบาลตําบล
นางแล และที่แกไขเพิ่มเติม เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542  เปนไปตามหนังสือ
สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 และหนังสืออื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
-ไมปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เนื่องจากไม
ถือวาเปนโครงการพัฒนา
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งบดําเนินงาน รวม 1,022,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 290,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและคา
ลวงเวลาราชการใหกับพนักงาน ลูกจาง และพนักงานจางที่ไดรับ
อนุมัติใหปฏิบัติหนาที่นอกเวลาราชการปกติ หรือวันหยุด
ราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงิน
ทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่มเติม และตามหนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทยอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
-ไมปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เนื่องจากไม
ถือวาเปนโครงการพัฒนา

คาเชาบาน จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกคาเชา
บานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2551 และที่แกไขเพิ่มเติม และตาม
หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
-ไมปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เนื่องจากไม
ถือวาเปนโครงการพัฒนา

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลหรือ
ลูกจางประจําที่มีสิทธิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2563 
-ไมปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เนื่องจากไม
ถือวาเปนโครงการพัฒนา 
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ค่าใช้สอย รวม 490,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการดังนี้
1.คาถายเอกสาร คาเย็บเลมหรือเขาปกหนังสือ 
2.คาซักฟอก 
3.คากําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
4.คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ์สื่อตางๆ 
5.คาธรรมเนียมตางๆ 
6.คาจางเหมาบุคคลธรรมดา จางเหมาบุคคลภายนอก จางเหมา
นิติบุคคล จางเหมาสถาบันการศึกษา และจางเหมาอื่นๆ ที่จําเปน 
7.คาจางเหมาจัดทําของ 
8.คาจางแรงงานราษฎรกรณีดําเนินการเอง 
9.คาจางเหมาติดตั้งโทรศัพท์ และเครื่องรับสัญญาณตางๆ 
10.คาเชาทรัพย์สิน 
11.คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา หรือคาใชจายใน
การดําเนินการทางคดี 
12.คาจางเหมากําจัดปลวก แมลง พนยาฆาเชื้อตางๆ 
13.คาจางเหมารักษาความปลอดภัย 
14.คาจางเหมาทําความสะอาดอาคารสถานที่
เปนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายเกี่ยว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
 และที่แกไขเพิ่มเติม ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการ
เบิกจายในการบริหารงานของสวนราชการ พ.ศ.2553 เปนไปตาม
รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณราย
จายประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น ตามหนังสือที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และตามหนังสือ
สั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
-ไมปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เนื่องจากไม
ถือวาเปนโครงการพัฒนา
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการรับรองและพิธีการดังนี้
1.คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคลหรือเลี้ยงรับรอง
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
2.คาเลี้ยงรับรองการประชุมราชการภายในหนวยงานประจํา
เดือน ประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน
ตางๆ ที่ไดรับการแตงตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทย หรือคําสั่งขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
3.คาเลี้ยงใชจายในพิธีเปิดอาคารตางๆ
4.คาใชจายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี
5.คารับรองในการประชุมประชาคมหมูบานเพื่อบูรณาการจัดทํา
แผนชุมชนหรือเรื่องอื่นที่กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทยกําหนด
6.คารับรองการประชุมระหวางองค์กรปกครองสวนทองถิ่นกับ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น และการประชุมระหวางองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่นกับสวนราชการ หนวยงานอื่นของรัฐ การ
ประชุมที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น ปรากฎตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 
-ไมปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เนื่องจากไม
ถือวาเปนโครงการพัฒนา
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม คาเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนาม
บิน คาใชจายในการเดินทางไปราชการและเดินทางไปสอบคัด
เลือกหรือรับการคัดเลือกตามที่ไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติ 
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และที่แกไข
เพิ่มเติม และตามหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
-ไมปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เนื่องจากไม
ถือวาเปนโครงการพัฒนา

โครงการเขารวมการแขงขันทักษะวิชาการระดับทองถิ่น อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการเขารวมการแขง
ขันทักษะวิชาการระดับทองถิ่น อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดย
จายเปนคาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาพาหนะ คาจัด
นิทรรศการ และคาวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่จําเปน
เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่ม
เติม มาตรา 50 (9) เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม มาตรา 16 (9) และเปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 63
 ลําดับ 16
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โครงการเพิ่มประสิทธิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยจายเปนคาอาหาร คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาวิทยากร คาเอกสารความรู และคาวัสดุ
อุปกรณ์อื่นๆ ที่จําเปน
เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่ม
เติม มาตรา 50 (9) เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม มาตรา 16 (9) เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและเขาฝึก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 63
 ลําดับ 15

โครงการอบรมทบทวนบุคลากรทางการศึกษาในการจัดวางระบบ
ประกันคุณภาพสถานศึกษาและการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการโครงการอบรม
ทบทวนบุคลากรทางการศึกษาในการจัดวางระบบประกันคุณภาพ
สถานศึกษาและการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา โดยจายเปนคา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวิทยากร คาเอกสารความ
รู และคาวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่จําเปน
เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่ม
เติม มาตรา 50 (9) เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม มาตรา 16 (9) เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและเขาฝึก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 61
 ลําดับ 10
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โครงการอบรมผูมีสวน เกี่ยวของในการสงเสริม การพัฒนาสมรรถนะ
และ พัฒนาการเด็กเล็ก

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการอบรมผูมี
สวน เกี่ยวของในการสงเสริม การพัฒนาสมรรถนะ
และ พัฒนาการเด็กเล็ก โดยจายเปนคาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาวิทยากร คาเอกสารความรู และคาวัสดุอุปกรณ์
อื่นๆ ที่จําเปน
เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่ม
เติม มาตรา 50 (9) เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม มาตรา 16 (9) เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและเขาฝึก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 59
 ลําดับ 5

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อใหใชงานไดตาม
ปกติ กรณีเปนการจางเหมาซึ่งมีทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน ปราก
ฎตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 และตาม
หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
-ไมปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เนื่องจากไม
ถือวาเปนโครงการพัฒนา
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ค่าวัสดุ รวม 190,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดหาวัสดุสํานักงานที่มีลักษณะโดย
สภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้น
เปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และให
หมายรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
2.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตามปกติ
3.รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน 
โดยใหจําแนกตามรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-ราย
จาย งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 
-ไมปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เนื่องจากไม
ถือวาเปนโครงการพัฒนา
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดหาวัสดุงานบานงานครัวที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงานไม
ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น รวมถึง ตูเก็บอุปกรณ์ดับเพลิง สายยางฉีดน้ํา ถังขยะแบบ
ขาตั้ง ถังขยะแบบลอลาก อางลางจาน ถังน้ํา ผาหม ผาปูที่
นอน ปลอกหมอน ผาปูโตะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน วัสดุประกอบ
อาหาร อาหารสําเร็จรูป เปนตน และใหหมายรวมถึงรายจายดัง
ตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
2.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตามปกติ
3.รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน 
โดยใหจําแนกตามรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-ราย
จาย งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 
-ไมปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เนื่องจากไม
ถือวาเปนโครงการพัฒนา
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วัสดุกอสราง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดหาวัสดุกอสรางที่มีลักษณะโดย
สภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้น
เปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เชน ไม
ตางๆ คอน คีม จอบ สิ่ว เลื่อย เครื่องยิงตะปู ทราย อิฐหรือ
ซีเมนต์บล็อก ตะปู สังกะสี แปรงทาสี ทอน้ํา เปนตน และให
หมายรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
2.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตามปกติ
3.รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน 
โดยใหจําแนกตามรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-ราย
จาย งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 
-ไมปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เนื่องจากไม
ถือวาเปนโครงการพัฒนา
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น รวมถึง เปลหามคนไข เครื่องวัดน้ําฝน ถังเก็บ
เชื้อเพลิง เครื่องนึ่ง น้ํายาพนหมอกควัน ชุดป้องกันเชื้อแบบใชครั้ง
เดียวทิ้ง เปนตน และใหหมายรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
2.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตามปกติ
3.รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน 
โดยใหจําแนกตามรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-ราย
จาย งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 
ไมปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เนื่องจาก
ไมถือวาเปนโครงการพัฒนา
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วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดหาวัสดุการเกษตรที่มีลักษณะโดย
สภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้น
เปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น เชน สปริงเกลอร์ จอบหมุน จานพรวน คราดซี่ เครื่องดัก
แมลง ตะแกรงรอนเบนโธส กระชัง มีดตัดตนไม ปุ๋ย ยาป้องกัน
และกําจัดแมลง พืชและสัตว์ วัสดุเพาะชํา หนากากป้องกันแกส
พิษ ผาใบหรือผาพลาสติก หัวกะโหลกดูดน้ํา เปนตน  และให
หมายรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
2.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตามปกติ
3.รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน 
โดยใหจําแนกตามรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-ราย
จาย งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 
-ไมปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เนื่องจากไม
ถือวาเปนโครงการพัฒนา
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะ
โดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น และใหหมายรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
2.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตามปกติ
3.รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน 
โดยใหจําแนกตามรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-ราย
จาย งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 
-ไมปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เนื่องจากไม
ถือวาเปนโครงการพัฒนา

ค่าสาธารณูปโภค รวม 52,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนาง
แล และอาคารสถานที่ในความดูแล ที่ตองชําระพรอมคา
บริการ คาภาษี เปนตน โดยจําแนกตามรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปีขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564
-ไมปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เนื่องจากไม
ถือวาเปนโครงการพัฒนา
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คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ําประปา คาน้ําบาดาลในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลนางแล และอาคารสถานที่ที่อยูในความดูแล ที่ตอง
ชําระพรอมคาบริการ คาภาษี เปนตน โดยจําแนกตามรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจาย
ประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น ตามหนังสือที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-ไมปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เนื่องจากไม
ถือวาเปนโครงการพัฒนา

คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโทรศัพท์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และในอาคาร
สถานที่ที่อยูในความดูแล ที่ตองชําระพรอมคาบริการ คา
ภาษี เปนตน รวมถึงคาโทรศัพท์พื้นฐานในสํานักงาน คาโทรศัพท์
เคลื่อนที่ และคาการใชบริการ เชน คาเชาเครื่อง เลขหมาย
โทรศัพท์ คาบํารุงรักษาสาย โดยจําแนกตามรูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-ไมปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เนื่องจาก
ไมถือวาเปนโครงการพัฒนา

คาบริการไปรษณีย์ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบริการไปรษณีย์ ที่ตองชําระพรอมคาบริการ คา
ภาษี เปนตน รวมถึงคาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณียากร คาเชาตู
ไปรษณีย์ คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการ
คลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) โดยจําแนกตามรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจาย
ประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น ตามหนังสือที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-ไมปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เนื่องจาก
ไมถือวาเปนโครงการพัฒนา
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 13,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ที่ตองชําระพรอม
คาบริการ คาภาษี เปนตน รวมถึง คาโทรภาพ (โทรสาร) คา
เทเลกซ์ คาวิทยุสื่อสาร คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใชจายเกี่ยวกับ
การใชระบบอินเตอร์เน็ต รวมถึงอินเตอร์เน็ตการ์ด และคาสื่อสาร
อื่นๆ เชน เคเบิ้ลทีวี คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม และคาตอ
สัญญาณจีพีเอส (1 ครั้งตอปี) เปนตน โดยจําแนกตามรูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-ไมปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เนื่องจากไม
ถือวาเปนโครงการพัฒนา

งบลงทุน รวม 22,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 22,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุก สําหรับงานประมวลผล * จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาคอมพิวเตอร์โนตบุก สําหรับงานประมวล
ผล* ราคา 22,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
-มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) จํานวน 1 หนวย โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยาง
หนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 
1) ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 4 MB ตองมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 2.3 GHz และมีหนวย
ประมวลผลดานกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไมนอย
กวา 10 แกน หรือ 
2) ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 6 MB ตองมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 1.8 GHz และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการ
ประมวลผลสูง 
-มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไม
นอยกวา 8 GB 
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-มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอย
กวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอย
กวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
-มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel 
และมีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว 
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง 
-มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง 
-สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth 
โดยจัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
เปนไปตามการจําแนกตามรูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 
-ไมปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เนื่องจากไม
ถือวาเปนโครงการพัฒนา 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 5,639,427 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,141,227 บาท

ค่าใช้สอย รวม 462,635 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดทําสื่อของเลนภูมิปัญญาทองถิ่น จํานวน 20,000 บาท
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เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการจัดทําสื่อของเลน
ภูมิปัญญาทองถิ่น โดยจายเปนคาอาหาร อาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาวิทยากร คาเอกสารความรู และคาวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่จํา
เปน เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไข
เพิ่มเติม มาตรา 50 (9) เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม มาตรา 16 (9) และเปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
เขาฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 59
 ลําดับ 6

โครงการศึกษาเรียนรูนอกหองเรียน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการศึกษาเรียนรูนอก
หองเรียน โดยจายเปนคาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คา
พาหนะเดินทาง  คาเอกสารความรู คาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน และ
คาวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่จําเปน เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศ
บาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติม มาตรา 50 (9) เปนไป
ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่ม
เติม มาตรา 16 (9) และเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและเขาฝึกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ.2557 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 62
 ลําดับ 12
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 412,635 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายการดําเนินการสนับสนุนคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา เพื่อจายดังนี้
1.คาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนาง
แล จํานวน 55 คนๆ ละ 21 บาท จํานวน 245 วัน เปน
เงิน 282,975 บาท
2.คาจัดการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนาง
แล (รายหัว) จัดสรรสําหรับเด็กอายุ 2 - 5 ปี จํานวน 55
 คนๆ ละ 1,700 บาทตอปี เปนเงิน 93,500 บาท 
3.คาหนังสือเรียน (สําหรับเด็กปฐมวัย 3 - 5 ปี) จํานวน 32
 คนๆ ละ 200 บาทตอปี เปนเงิน 6,400 บาท
4.คาอุปกรณ์การเรียน (สําหรับเด็กปฐมวัย 3 - 5 ปี) จํานวน 32
 คนๆ ละ 200 บาทตอปี เปนเงิน 6,400 บาท
5.คาเครื่องแบบนักเรียน (สําหรับเด็กปฐมวัย 3 - 5 ปี) จํานวน 32
 คนๆ ละ 300 บาทตอปี เปนเงิน 9,600 บาท
6.คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน (สําหรับเด็กปฐมวัย 3 - 5
 ปี) จํานวน 32 คนๆ ละ 430 บาทตอปี เปนเงิน 13,760 บาท
เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และที่แกไข
เพิ่มเติม มาตรา 16 (9) เปนไปตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 และเปนไปตาม
หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8
 กรกฎาคม 2564 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 62
 ลําดับ 13 
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โครงการอบรมการเฝ้าระวังอุบัติเหตุและการจมน้ําในเด็ก จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการอบรมการเฝ้า
ระวังอุบัติเหตุและการจมน้ําในเด็ก โดยจายเปนคาอาหาร อาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาวิทยากร คาเอกสารความรู และคาวัสดุ
อุปกรณ์อื่นๆ ที่จําเปน เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ
.2496 และที่แกไขเพิ่มเติม มาตรา 50 (9) เปนไปตามพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่ม
เติม มาตรา 16 (9) และเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและเขาฝึกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ.2557 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 72
 ลําดับ 39

ค่าวัสดุ รวม 1,678,592 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 1,678,592 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดหาวัสดุงานบานงานครัวประเภท
อาหารเสริม (นม) ที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี เปนตน โดยมีรายจาย ดังนี้
1.อาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลนางแล จํานวน 55 คนๆ ละ 7.37 บาท จํานวน 260
 วัน เปนเงิน 105,391 บาท
2.อาหารเสริม (นม) สําหรับนักเรียนในโรงเรียนในพื้นที่เทศบาล
ตําบลนางแล จํานวน 5 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 821 คนๆ ละ 7.37
 บาท จํานวน 260 วัน เปนเงิน 1,573,200.20 บาท
เปนไปตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8
 กรกฎาคม 2564 และใหจําแนกตามรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 56
 ลําดับ 1
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งบเงินอุดหนุน รวม 3,498,200 บาท
เงินอุดหนุน รวม 3,498,200 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโรงเรียนบานปารวก ตามโครงการเกษตร
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยสงโครงการขอตาม
หนังสือ ที่ ศธ 04043.047/045 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2564
 เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่มเติม และ
เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และที่แกไข
เพิ่มเติม มาตรา 16 (9) 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 ประจําปี 2564 หนา 3 ลําดับ 2 

โครงการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโรงเรียนบานสันตนขาม ตามโครงการ
เกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยสงโครงการขอตาม
หนังสือ ที่ ศธ 04043.093/060 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2564
 เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่มเติม และ
เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และที่แกไข
เพิ่มเติม มาตรา 16 (9) 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 ประจําปี 2564 หนา 6 ลําดับ 5
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โครงการจัดซื้อเครื่องเลนสนามเด็กเลนตามหลักการพัฒนาสมอง 
(BBL)

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโรงเรียนอนุบาลนางแล (บานทุง) ตาม
โครงการจัดซื้อเครื่องเลนสนามเด็กเลนตามหลักการพัฒนา
สมอง (BBL)  โดยสงโครงการขอตามหนังสือ ที่ ศธ
 04043.131/090 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่มเติม และเปนไป
ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่ม
เติม มาตรา 16 (9) 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 ประจําปี 2564 หนา 2 ลําดับ 1

โครงการจัดหาอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนในโรงเรียนเขตพื้นที่
ตําบลนางแล

จํานวน 3,448,200 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนตามโครงการจัดหาอาหารกลางวันสําหรับ
นักเรียนในโรงเรียนเขตพื้นที่ตําบลนางแล โดยจายเงินอุดหนุนให
แกโรงเรียนในพื้นที่เทศบาลตําบลนางแล จํานวน 5 โรงเรียน ดังนี้
1. โรงเรียนอนุบาลนางแล (บานทุง)
2.โรงเรียนบานนางแล
3.โรงเรียนบานนางแลใน
4.โรงเรียนบานปารวก (คุรุราษฎร์สงเคราะห์)
5.โรงเรียนบานสันตนขาม
รวมจํานวนทั้งสิ้น 821 คนๆ ละ 21 บาท จํานวน 200 วัน เปนไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่มเติม และเปนไป
ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14
 สิงหาคม 2563 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 57
 ลําดับ 2 
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โครงการสงเสริมการจัดการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงและผลิตภัณฑ์
ชุมชนโรงเรียนบานนางแล

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโรงเรียนบานนางแล ตามโครงการสงเสริม
การจัดการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงและผลิตภัณฑ์ชุมชนโรงเรียน
บานนางแล โดยสงโครงการขอตามหนังสือ ที่ ศธ
 04043.131/029 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่มเติม และเปนไป
ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่ม
เติม มาตรา 16 (9) 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 ประจําปี 2564 หนา 5 ลําดับ 4

โครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ตอยอด ตามแนวพระราชดําริ
เศรษฐกิจพอเพียง ดวยโคกหนองนาแหงน้ําใจและความหวัง

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโรงเรียนบานนางแลใน ตามโครงการ
อารยเกษตร สืบสาน รักษา ตอยอด ตามแนวพระราชดําริ
เศรษฐกิจพอเพียง ดวยโคกหนองนาแหงน้ําใจและความหวัง  โดย
สงโครงการขอตามหนังสือ ที่ ศธ 04043.030/080 ลงวันที่ 1
 มิถุนายน 2564 เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่
แกไขเพิ่มเติม และเปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้น
ตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม มาตรา 16 (9) 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 ประจําปี 2564 หนา 4 ลําดับ 3
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 4,321,320 บาท

งบบุคลากร รวม 3,001,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,001,320 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 2,434,920 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น รวมถึง
เงินปรับปรุงเงินเดือนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น สังกัด
กองสาธารณสุข ทั้งนี้ใหจายตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ของเทศบาล
ตําบลนางแล และที่แกไขเพิ่มเติม ตามคําสั่งเงินเดือน การเลื่อน
ขั้นเงินเดือน การเลื่อนระดับของขาราชการหรือพนักงานสวนทอง
ถิ่น 
เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542  เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก
.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 และ
หนังสืออื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
-ไมปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เนื่องจากไม
ถือวาเปนโครงการพัฒนา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 79,200 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทอง
ถิ่น เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มคาวิชา (พ.ค.ว.) เงินเพิ่ม
พิเศษประเภทตางๆ เงินเพิ่มประจําตําแหนงที่ตองฝาอันตรายเปน
ปกติ เงินเพิ่มตําแหนงนิติกร (พ.ต.ก.) เงินเพิ่มตําแหนงดาน
พัสดุ เงินเพิ่มที่กฎหมายกําหนด เงินคาตอบแทนรายเดือน เงินคา
ตอบแทนพิเศษรายเดือน สังกัดกองสาธารณสุข ทั้งนี้ใหจายตาม
แผนอัตรากําลัง 3 ปี ของเทศบาลตําบลนางแล และที่แกไขเพิ่ม
เติม เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542  เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก
.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 และ
หนังสืออื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
-ไมปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เนื่องจากไม
ถือวาเปนโครงการพัฒนา
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 127,200 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงหัวหนาสวนราชการที่ระเบียบ
กฎหมายกําหนดใหมี ทั้งนี้ใหจายตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ของ
เทศบาลตําบลนางแล และที่แกไขเพิ่มเติม เปนไปตามพระราช
บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542  เปนไป
ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 และหนังสืออื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
-ไมปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เนื่องจากไม
ถือวาเปนโครงการพัฒนา

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 324,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางและเงินปรับปรุงคาตอบ
แทนพนักงานจาง สังกัดกองสาธารณสุข ทั้งนี้ใหจายตามแผน
อัตรากําลัง 3 ปี ของเทศบาลตําบลนางแล และที่แกไขเพิ่ม
เติม เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542  เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก
.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 และ
หนังสืออื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
-ไมปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เนื่องจากไม
ถือวาเปนโครงการพัฒนา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง เงินเพิ่มคาครองชีพชั่ว
คราว เงินเพิ่มคาวิชา (พ.ค.ว.) เงินเพิ่มพิเศษประเภทตางๆ เงิน
เพิ่มประจําตําแหนงที่ตองฝาอันตรายเปนปกติ สังกัดกองสาธารณ
สุข ทั้งนี้ใหจายตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ของเทศบาลตําบลนาง
แล และที่แกไขเพิ่มเติม เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542  เปนไปตามหนังสือ
สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 และหนังสืออื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
-ไมปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เนื่องจากไม
ถือวาเปนโครงการพัฒนา
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งบดําเนินงาน รวม 1,320,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 220,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น ดังนี้
1.คาปวยการอาสาสมัครบริบาลทองถิ่นในการดูแลผูสูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิงในระยะยาว
2.เงินทําขวัญฝาอันตรายเปนครั้งคราว
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยอาสาสมัครบริบาล
ทองถิ่นขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นและการเบิกคาใชจาย พ.ศ
.2562 และเปนไปตามหนังสือ ที่ มท 0819.2/ว 0803 ลงวันที่ 6
 กุมภาพันธ์ 2563 และเปนไปตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท
 0819.2/ว 2318  ลงวันที่ 21  เมษายน 2564
-ไมปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เนื่องจากไม
ถือวาเปนโครงการพัฒนา

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและคา
ลวงเวลาราชการใหกับพนักงาน ลูกจาง และพนักงานจางที่ไดรับ
อนุมัติใหปฏิบัติหนาที่นอกเวลาราชการปกติ หรือวันหยุด
ราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงิน
ทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่มเติม และตามหนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทยอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
-ไมปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เนื่องจากไม
ถือวาเปนโครงการพัฒนา
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คาเชาบาน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกคาเชา
บานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2551 และที่แกไขเพิ่มเติม และตาม
หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
-ไมปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เนื่องจากไม
ถือวาเปนโครงการพัฒนา

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลหรือ
ลูกจางประจําที่มีสิทธิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2563 
-ไมปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เนื่องจากไม
ถือวาเปนโครงการพัฒนา

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564  13:37:40 หนา : 89/156



ค่าใช้สอย รวม 850,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 700,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการดังนี้
1.คาถายเอกสาร คาเย็บเลมหรือเขาปกหนังสือ 
2.คาซักฟอก 
3.คากําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
4.คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ์สื่อตางๆ 
5.คาธรรมเนียมตางๆ และคาธรรมเนียมในการตรวจคุณภาพน้ํา
อุปโภคบริโภค น้ําลําคลอง หนอง บึง น้ํารวมถึงแหลงน้ํา
ธรรมชาติ และแหลงน้ําที่สรางขึ้น
6.คาจางเหมาบุคคลธรรมดา จางเหมาบุคคลภายนอก จางเหมา
นิติบุคคล จางเหมาสถาบันการศึกษา และจางเหมาอื่นๆ ที่จําเปน 
7.คาจางเหมาจัดทําของ 
8.คาจางแรงงานราษฎรกรณีดําเนินการเอง 
9.คาจางเหมาติดตั้งโทรศัพท์ และเครื่องรับสัญญาณตางๆ 
10.คาเชาทรัพย์สิน 
11.คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา หรือคาใชจายใน
การดําเนินการทางคดี 
12.คาจางเหมากําจัดปลวก แมลง พนยาฆาเชื้อตางๆ 
13.คาจางเหมารักษาความปลอดภัย 
14.คาจางเหมาทําความสะอาดอาคารสถานที่
เปนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายเกี่ยว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
 และที่แกไขเพิ่มเติม ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการ
เบิกจายในการบริหารงานของสวนราชการ พ.ศ.2553 เปนไปตาม
รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณราย
จายประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น ตามหนังสือที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และตามหนังสือ
สั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
-ไมปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เนื่องจากไม
ถือวาเปนโครงการพัฒนา
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการรับรองและพิธีการดังนี้
1.คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคลหรือเลี้ยงรับรอง
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
2.คาเลี้ยงรับรองการประชุมราชการภายในหนวยงานประจํา
เดือน ประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน
ตางๆ ที่ไดรับการแตงตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทย หรือคําสั่งขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
3.คาเลี้ยงใชจายในพิธีเปิดอาคารตางๆ
4.คาใชจายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี
5.คารับรองในการประชุมประชาคมหมูบานเพื่อบูรณาการจัดทํา
แผนชุมชนหรือเรื่องอื่นที่กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทยกําหนด
6.คารับรองการประชุมระหวางองค์กรปกครองสวนทองถิ่นกับ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น และการประชุมระหวางองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่นกับสวนราชการ หนวยงานอื่นของรัฐ การ
ประชุมที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น ปรากฎตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 
-ไมปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เนื่องจากไม
ถือวาเปนโครงการพัฒนา
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม คาเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนาม
บิน คาใชจายในการเดินทางไปราชการและเดินทางไปสอบคัด
เลือกหรือรับการคัดเลือกตามที่ไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติ 
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และที่แกไข
เพิ่มเติม และตามหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
-ไมปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เนื่องจากไม
ถือวาเปนโครงการพัฒนา

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อใหใชงานไดตาม
ปกติ กรณีเปนการจางเหมาซึ่งมีทั้งคาสิ่งของและคาแรง
งาน ปรากฏตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
 และตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 
-ไมปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เนื่องจากไม
ถือวาเปนโครงการพัฒนา
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ค่าวัสดุ รวม 250,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดหาวัสดุสํานักงานที่มีลักษณะโดย
สภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้น
เปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และให
หมายรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
2.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตามปกติ
3.รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน 
โดยใหจําแนกตามรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-ราย
จาย งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 
-ไมปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เนื่องจากไม
ถือวาเปนโครงการพัฒนา
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดหาวัสดุงานบานงานครัวที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงานไม
ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น รวมถึง ตูเก็บอุปกรณ์ดับเพลิง สายยางฉีดน้ํา ถังขยะแบบขา
ตั้ง ถังขยะแบบลอลาก อางลางจาน ถังน้ํา ผาหม ผาปูที่
นอน ปลอกหมอน ผาปูโตะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน วัสดุประกอบ
อาหาร อาหารสําเร็จรูป เปนตน และใหหมายรวมถึงรายจายดัง
ตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
2.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตามปกติ
3.รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน 
โดยใหจําแนกตามรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-ราย
จาย งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 
-ไมปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เนื่องจากไม
ถือวาเปนโครงการพัฒนา
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนสงที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงานไม
ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น เชน ไขควง ประแจ แมแรง ยางรถยนต์ น้ํามันเบรก นอตและ
สกรู สายไมล์ เพลา ฟิล์มกรองแสง น้ํากลั่น เปนตน และใหหมาย
รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
2.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตามปกติ
3.รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน 
โดยใหจําแนกตามรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-ราย
จาย งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 
-ไมปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เนื่องจากไม
ถือวาเปนโครงการพัฒนา 

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงานไม
ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น ไดแก แกสหุงตม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันกาด น้ํามันเตา น้ํามัน
จารบี น้ํามันเครื่อง ถาน กาซ น้ํามันเกียร์ น้ํามันหลอลื่น เปน
ตน และใหหมายรวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคา
วัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน 
โดยใหจําแนกตามรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-ราย
จาย งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 
-ไมปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เนื่องจากไม
ถือวาเปนโครงการพัฒนา 

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564  13:37:40 หนา : 95/156



วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น รวมถึง เปลหามคนไข เครื่องวัดน้ําฝน ถังเก็บ
เชื้อเพลิง เครื่องนึ่ง น้ํายาพนหมอกควัน ชุดป้องกันเชื้อแบบใชครั้ง
เดียวทิ้ง เปนตน และใหหมายรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
2.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตามปกติ
3.รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน 
โดยใหจําแนกตามรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-ราย
จาย งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 
-ไมปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เนื่องจากไม
ถือวาเปนโครงการพัฒนา
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วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดหาวัสดุเครื่องแตงกายที่มีลักษณะ
โดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น เชน เครื่องแบบ/ชุดปฏิบัติงาน เครื่องหมายตางๆ ชุดดับเพลิง
กันไฟ เครื่องแบบสําหรับกวาดถนน /ลางทอใสสารเคมี วุฒิ
บัตร อปพร. บัตรประจําตัว อปพร. เข็มเครื่องหมาย อปพร. เปน
ตน และใหหมายรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
2.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตามปกติ
3.รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน 
โดยใหจําแนกตามรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-ราย
จาย งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 
-ไมปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เนื่องจากไม
ถือวาเปนโครงการพัฒนา
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะ
โดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น และใหหมายรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
2.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตามปกติ
3.รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน 
โดยใหจําแนกตามรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-ราย
จาย งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 
-ไมปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เนื่องจากไม
ถือวาเปนโครงการพัฒนา
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งานโรงพยาบาล รวม 170,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 170,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการควบคุมป้องกัน โรคไขเลือดออกแบบ มีสวนรวม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการควบคุมป้องกัน
โรคไขเลือดออกแบบมีสวนรวม โดยจายเปนคาจัดกิจกรรมควบ
คุมและป้องกัน คาตอบแทนกรรมการ คาเอกสาร คาวัสดุวิทยา
ศาสตร์หรือการแพทย์ และคาวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่จําเปน เปนไป
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่ม
เติม มาตรา 50 (4) (9) เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม มาตรา 16 (19) และเปนไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 95
 ลําดับ 4

โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดตอในชุมชน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการควบคุมป้องกัน
โรคไขเลือดออกแบบมีสวนรวม โดยจายเปนคาจัดกิจกรรมควบ
คุมและป้องกัน กิจกรรมใหความรู  คาประชาสัมพันธ์ คาเอกสาร
ความรู คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุวิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์ และคาวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่จําเปน เปนไปตามพระ
ราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่ม
เติม มาตรา 50 (4) (9) เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม มาตรา 16 (19) และเปนไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ประจําปี พ.ศ. 2563 หนา 3 ลําดับ 1
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โครงการรักสุขภาพรัก ปลอดภัย วัยใสไรเอดส์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการรักสุขภาพรัก
ปลอดภัย วัยใสไรเอดส์ โดยจายเปนคาอาหาร อาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาวิทยากร คาเอกสารความรู และคาวัสดุอุปกรณ์
อื่นๆ ที่จําเปน เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
 และที่แกไขเพิ่มเติม มาตรา 50 (4) (9) เปนไปตามพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่ม
เติม มาตรา 16 (19) และเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและเขาฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2557 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา102
 ลําดับ 21

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบา ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จ พระเจานองนางเธอ  เจาฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒน์ วรขัตติย 
ราชนารี

จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบา ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จ พระเจานองนางเธอ เจาฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒน์
วรขัตติยราชนารี โดยจายเปนคาจัดกิจกรรมควบคุมและ
ป้องกัน กิจกรรมใหความรู  คาประชาสัมพันธ์ คาเอกสารความ
รู คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ และคาวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่จําเปน เปนไปตามพระราช
บัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติม มาตรา 50 (4) (9
) เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และที่แกไข
เพิ่มเติม มาตรา 16 (19) และเปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
-เปนไปแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 96 ลําดับ 6
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 385,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 65,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 65,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการชวยเหลือประชาชนดานการเยียวยาหรือฟื้นฟู
สุขภาพและการป้องกันควบคุมโรคติดตอกรณีการเกิดโรคระบาดใน
ชุมชน

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการชวยเหลือประชาชนดานการเยียวยา
หรือฟื้นฟูสุขภาพและการป้องกันควบคุมโรคติดตอกรณีการเกิด
โรคระบาดในชุมชน เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2560 และที่แกไขเพิ่มเติม และ
หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวของ
-ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 ประจําปี 2564 หนา 11 ลําดับ 1

โครงการพัฒนาศักยภาพ เครือขายอาสาสมัครทอง ถิ่นรักษ์โลก 
ตําบลนางแล

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพ
เครือขายอาสาสมัครทองถิ่นรักษ์โลกตําบลนางแล โดยจายเปนคา
อาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาวิทยากร คาเอกสารความ
รู และคาวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่จําเปน เปนไปตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติม มาตรา 50 (9) เปนไป
ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่ม
เติม มาตรา 16 (17) (18) (24) (27) และเปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและเขาฝึก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 
-ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 234
 ลําดับ 3
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โครงการรณรงค์ครอบครัว งดเหลาเขาพรรษา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการรณรงค์ครอบครัว
งดเหลาเขาพรรษา โดยจายเปนคารณรงค์ประชาสัมพันธ์ และคา
วัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่จําเปน เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ
.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติม มาตรา 50 (7) (9) เปนไปตามพระ
ราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่ม
เติม มาตรา 16 (10) (11) และเปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
-ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 100
 ลําดับ 18

โครงการสุขาภิบาลอาหาร และกิจการที่เปนอันตราย ตอสุขภาพ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการสุขาภิบาลอาหาร
และกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ โดยจายเปนคา
อาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาวิทยากร คาเอกสารความ
รู และคาวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่จําเปน เปนไปตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติม มาตรา 50 (9) เปนไป
ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่ม
เติม มาตรา 16 (19) และเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและเขาฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2557 
-ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 101
 ลําดับ 19
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งบเงินอุดหนุน รวม 320,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 320,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข สืบสานปณิธานสมเด็จยาตาน
ภัยมะเร็งเตานม

จํานวน 320,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 1 - หมูที่ 16
 จํานวน 16 หมูบานๆ ละ 20,000 บาท เพื่อดําเนินการตาม
โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข สืบสานปณิธานสมเด็จยา
ตานภัยมะเร็งเตานม 
เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่ม
เติม มาตรา 50 (9) เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม มาตรา 16 (19) และเปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่มเติม 
-ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 103
 ลําดับ 24 
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 317,740 บาท

งบดําเนินงาน รวม 317,740 บาท
ค่าใช้สอย รวม 317,740 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการชวยเหลือประชาชนดานการสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการชวยเหลือประชาชนดานการสงเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยเบิกจายเปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจ
หนาที่ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2560 และที่แกไขเพิ่ม
เติม และหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวของ 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปล ครั้งที่ 3 ประจําปี พ.ศ. 2564 หนา 9 ลําดับ 3

โครงการชวยเหลือสงเคราะห์เด็กยากจน เด็กดอยโอกาส เด็กยากไร 
และเด็กไรที่พึ่ง

จํานวน 257,740 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการชวยเหลือ
สงเคราะห์เด็กยากจน เด็กดอยโอกาส เด็กยากไร เด็กไรที่พึ่ง เปน
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2560 และที่แกไขเพิ่มเติม และหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย
ที่เกี่ยวของ
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 ประจําปี พ.ศ. 2564 หนา 7 ลําดับ 1
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โครงการพัฒนาตนเองและการมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคมการ
รวมกลุมในลักษณะเครือขายผูสูงอายุ

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการพัฒนาตนเองและ
การมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคมการรวมกลุมในลักษณะเครือ
ขายผูสูงอายุ โดยจายเปนคาจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัด
อบรมตางๆ คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาวิทยากร คา
เอกสารความรู และคาวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่จําเปน เปนไปตามพระ
ราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่ม
เติม มาตรา 50 (6) (7) (9) เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม มาตรา 16 (10) เปนไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และเขาฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 91
 ลําดับ 4

โครงการสงเสริมความรูเกี่ยวกับภัยและป้องกันภัยสําหรับผูสูงอายุ ผู
พิการ และผูดูแลผูพิการ

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการสงเสริมความรู
เกี่ยวกับภัยและป้องกันภัยสําหรับผูสูงอายุ ผูพิการ หรือผูดูแลผู
พิการ โดยจายเปนคาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คา
วิทยากร คาสถานที่ คาเอกสารความรู และคาวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่
จําเปน เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่
แกไขเพิ่มเติม มาตรา 50 (6) (7) (9) เปนไปตามพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม มาตรา 16 (10) (29
) และเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝึกอบรมและเขาฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 ประจําปี พ.ศ. 2564 หนา 8 ลําดับ 2

แผนงานเคหะและชุมชน
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งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 729,043 บาท
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งบดําเนินงาน รวม 679,043 บาท
ค่าใช้สอย รวม 509,043 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 369,043 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการดังนี้
1.คาถายเอกสาร คาเย็บเลมหรือเขาปกหนังสือ 
2.คาซักฟอก 
3.คากําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
4.คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ์สื่อตางๆ 
5.คาธรรมเนียมตางๆ 
6.คาเบี้ยประกัน 
7.คาจางเหมาบุคคลธรรมดา จางเหมาบุคคลภายนอก จางเหมา
นิติบุคคล จางเหมาสถาบันการศึกษา และจางเหมาอื่นๆ ที่จําเปน 
8.คาจางเหมาจัดทําของ 
9.คาจางแรงงานราษฎรกรณีดําเนินการเอง 
10.คาจางเหมาติดตั้งโทรศัพท์ และเครื่องรับสัญญาณตางๆ 
11.คาเชาทรัพย์สิน 
12.คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา หรือคาใชจายใน
การดําเนินการทางคดี 
13.คาจางเหมากําจัดปลวก แมลง พนยาฆาเชื้อตางๆ 
14.คาจางเหมารักษาความปลอดภัย 
15.คาจางเหมาทําความสะอาดอาคารสถานที่
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2562 และที่แกเไขเพิ่มเติม ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
การเบิกจายในการบริหารงานของสวนราชการ พ.ศ.2553 เปนไป
ตามรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณ
รายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น ตามหนังสือ
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และตาม
หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
-ไมปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เนื่องจากไม
ถือวาเปนโครงการพัฒนา
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการรับรองและพิธีการดังนี้
1.คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคลหรือเลี้ยงรับรอง
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
2.คาเลี้ยงรับรองการประชุมราชการภายในหนวยงานประจํา
เดือน ประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน
ตางๆ ที่ไดรับการแตงตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทย หรือคําสั่งขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
3.คาเลี้ยงใชจายในพิธีเปิดอาคารตางๆ
4.คาใชจายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี
5.คารับรองในการประชุมประชาคมหมูบานเพื่อบูรณาการจัดทํา
แผนชุมชนหรือเรื่องอื่นที่กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทยกําหนด
6.คารับรองการประชุมระหวางองค์กรปกครองสวนทองถิ่นกับ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น และการประชุมระหวางองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่นกับสวนราชการ หนวยงานอื่นของรัฐ การ
ประชุมที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 
-ไมปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เนื่องจากไม
ถือวาเปนโครงการพัฒนา
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม คาเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนาม
บิน คาใชจายในการเดินทางไปราชการและเดินทางไปสอบคัด
เลือกหรือรับการคัดเลือกตามที่ไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติ 
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และที่แกไข
เพิ่มเติม และตามหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
-ไมปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เนื่องจากไม
ถือวาเปนโครงการพัฒนา

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อใหใชงานไดตาม
ปกติ กรณีเปนการจางเหมาซึ่งมีทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน เปน
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใน
การบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 และ
ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
-ไมปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เนื่องจากไม
ถือวาเปนโครงการพัฒนา

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564  13:37:40 หนา : 109/156



ค่าวัสดุ รวม 170,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดหาวัสดุสํานักงานที่มีลักษณะโดย
สภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้น
เปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และให
หมายรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
2.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตามปกติ
3.รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน 
โดยใหจําแนกตามรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-ราย
จาย งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 
-ไมปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เนื่องจากไม
ถือวาเปนโครงการพัฒนา

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564  13:37:40 หนา : 110/156



วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุที่มีลักษณะ
โดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น รวมถึงไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแรงไฟฟ้า เครื่องวัด
กระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจร
ไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ โคมไฟ โทรโขง เบรกเกอร์ ไมล์ลอยพรอม
เครื่องสงสัญญาณ เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาว
เทียม แบตเตอรี่โซลาเซลล์ แผงบังคับทางไฟ เปนตน และให
หมายรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
2.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตามปกติ
3.รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน 
โดยใหจําแนกตามรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-ราย
จาย งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 
-ไมปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เนื่องจากไม
ถือวาเปนโครงการพัฒนา
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วัสดุกอสราง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดหาวัสดุกอสรางที่มีลักษณะโดย
สภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้น
เปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เชน ไม
ตางๆ คอน คีม จอบ สิ่ว เลื่อย เครื่องยิงตะปู ทราย อิฐหรือ
ซีเมนต์บล็อก ตะปู สังกะสี แปรงทาสี ทอน้ํา เปนตน และให
หมายรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
2.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตามปกติ
3.รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน 
โดยใหจําแนกตามรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-ราย
จาย งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 
-ไมปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เนื่องจากไม
ถือวาเปนโครงการพัฒนา
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนสงที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงานไม
ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น เชน ไขควง ประแจ แมแรง ยางรถยนต์ น้ํามันเบรก นอตและ
สกรู สายไมล์ เพลา ฟิล์มกรองแสง น้ํากลั่น เปนตน และใหหมาย
รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
2.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตามปกติ
3.รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน 
โดยใหจําแนกตามรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-ราย
จาย งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 
-ไมปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เนื่องจากไม
ถือวาเปนโครงการพัฒนา
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วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดหาวัสดุเครื่องแตงกายที่มีลักษณะ
โดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น เชน เครื่องแบบ/ชุดปฏิบัติงาน เครื่องหมายตางๆ ชุดดับเพลิง
กันไฟ เครื่องแบบสําหรับกวาดถนน /ลางทอใสสารเคมี เปน
ตน และใหหมายรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
2.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตามปกติ
3.รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน 
โดยใหจําแนกตามรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-ราย
จาย งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 
-ไมปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เนื่องจากไม
ถือวาเปนโครงการพัฒนา
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะ
โดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น และใหหมายรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
2.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตามปกติ
3.รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน 
โดยใหจําแนกตามรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-ราย
จาย งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 
-ไมปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เนื่องจากไม
ถือวาเปนโครงการพัฒนา

งบลงทุน รวม 50,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ที่มี
โครงสรางขนาดใหญ ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงตามปกติหรือคา
ซอมกลาง เชน ซอมเปลี่ยนหัวรถ เปลี่ยนกระบะทายของรถ
บรรทุก เปลี่ยนถังบรรจุน้ําของรถบรรทุกน้ํา เปลี่ยนระบบไฮโดรลิ
ก ทําสีใหมทั้งคัน เปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม เปนตน โดยจําแนกตาม
รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณราย
จายประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น ตามหนังสือที่ มท
 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
-ไมปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เนื่องจากไม
ถือวาเปนโครงการพัฒนา

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564  13:37:40 หนา : 115/156



งานไฟฟ้าและประปา รวม 398,921 บาท
งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 200,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุที่มีลักษณะ
โดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น รวมถึงไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแรงไฟฟ้า เครื่องวัด
กระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจร
ไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ โคมไฟ โทรโขง เบรกเกอร์ ไมล์ลอยพรอม
เครื่องสงสัญญาณ เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาว
เทียม แบตเตอรี่โซลาเซลล์ แผงบังคับทางไฟ เปนตน และให
หมายรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
2.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตามปกติ
3.รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน 
โดยใหจําแนกตามรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-ราย
จาย งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 
-ไมปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เนื่องจากไม
ถือวาเปนโครงการพัฒนา
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งบเงินอุดหนุน รวม 198,921 บาท
เงินอุดหนุน รวม 198,921 บาท
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ บานนางแลใน หมูที่ 7 
ตําบลนางแล อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

จํานวน 162,556 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคสาขาตําบลนาง
แล เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า
สาธารณะ บานนางแลใน หมูที่ 7 ตําบลนางแล อําเภอเมือง
เชียงราย จังหวัดเชียงราย 
เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่ม
เติม มาตรา 51 (7) เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542 
และที่แกไขเพิ่มเติม มาตรา 16 (4)  และเปนไปตามหนังสือ 
การไฟฟ้าสวนภูมิภาคสาขาตําบลนางแล ที่ มท 5308.4/นาง
แล 35545/2564 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2564 โดยยืนราคาคาใช
จายภายใน 6 เดือน นับจากวันที่แจงคาใชจาย  
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 ประจําปี พ.ศ.2564 หนา 14 ลําดับ 1
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โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ บานใหมมวงคํา หมูที่ 15 
ตําบลนางแล อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

จํานวน 36,365 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคสาขาตําบลนาง
แล เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า
สาธารณะ บานใหมมวงคํา หมูที่ 15 ตําบลนางแล อําเภอเมือง
เชียงราย จังหวัดเชียงราย
เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่ม
เติม มาตรา 51 (7) และเปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม มาตรา 16 (4)  และเปนไป
ตามหนังสือ 
การไฟฟ้าสวนภูมิภาคสาขาตําบลนางแล ที่ มท 5308.4/นาง
แล 35548/2564 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2564 โดยยืนราคาคาใช
จายภายใน 6 เดือน นับจากวันที่แจงคาใชจาย  
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 ประจําปี พ.ศ. 2564 หนา 15 ลําดับ 2
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งานสวนสาธารณะ รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดหาวัสดุการเกษตรที่มีลักษณะโดย
สภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้น
เปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น เชน สปริงเกลอร์ จอบหมุน จานพรวน คราดซี่ เครื่องดัก
แมลง ตะแกรงรอนเบนโธส กระชัง มีดตัดตนไม ปุ๋ย ยาป้องกัน
และกําจัดแมลง พืชและสัตว์ วัสดุเพาะชํา หนากากป้องกันแกส
พิษ ผาใบหรือผาพลาสติก หัวกะโหลกดูดน้ํา เปนตน  และให
หมายรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
2.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตามปกติ
3.รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน 
โดยใหจําแนกตามรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-ราย
จาย งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 
-ไมปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เนื่องจากไม
ถือวาเปนโครงการพัฒนา
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 190,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 190,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 190,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการฝึกอบรมและสงเสริมอาชีพราษฎร กลุมอาชีพ และ
กลุมองค์กรตางๆ

จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝึกอบรมและสงเสริมอาชีพ
ราษฎร กลุมอาชีพ และกลุมองค์กรตางๆ โดยจายเปนคา
อาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาวิทยากร คาสถานที่ คา
เอกสารความรู และคาวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่จําเปน เปนไปตามพระ
ราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่ม
เติม มาตรา 50 (6) (9) เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม มาตรา 16 (6) และเปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
เขาฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 123
 ลําดับ 1

โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตําบลนางแล จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพ
สตรีตําบลนางแล โดยจายเปนคาอาหาร อาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาวิทยากร คาสถานที่ คาเอกสารความรู และคาวัสดุอุปกรณ์
อื่นๆ ที่จําเปน เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
 และที่แกไขเพิ่มเติม มาตรา 50 (6) (7) (9) เปนไปตามพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่ม
เติม มาตรา 16 (6) (10) และเปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและเขาฝึกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 88
 ลําดับ 1
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โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตําบลนางแล จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพ
สภาเด็กและเยาวชนตําบลนางแล โดยจายเปนคาอาหาร อาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาวิทยากร คาสถานที่ คาเอกสารความรู และ
คาวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่จําเปน เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศ
บาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติม มาตรา 50 (6) (7) (9) เปนไป
ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่ม
เติม มาตรา 16 (10) และเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและเขาฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2557 
-ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 89
 ลําดับ 4

โครงการมหกรรมของดีตําบลนางแล จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการมหกรรมของดี
ตําบลนางแล โดยจายเปนคาจัดงานตางๆ คาเงินรางวัล คาจัด
สถานที่ คาจางทําความสะอาด คาจางเครื่องเสียง คา
อาหาร อาหารวางและเครื่องดื่มในพิธีเปิด คาตอบแทนคณะ
กรรมการ คาไฟฟ้า คาการแสดง คาจางเหมารักษาความ
ปลอดภัย และคาวัสดุ  
อุปกรณ์อื่นๆ ที่จําเปน เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ
.2496 และที่แกไขเพิ่มเติม มาตรา 50 (9) มาตรา 51 (5) เปนไป
ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่ม
เติม มาตรา 16 (6) (7) (8) และเปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายและคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 117
 ลําดับ 1
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โครงการสงเสริมพัฒนางานศูนย์ป้องกันและแกไขปัญหาความรุนแรง
ในเด็ก สตรี และครอบครัวเทศบาลตําบลนางแล

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการสงเสริมพัฒนา
งานศูนย์ป้องกันและแกไขปัญหาความรุนแรงในเด็ก สตรี และ
ครอบครัวเทศบาลตําบลนางแล โดยจายเปนคาอาหาร อาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาวิทยากร คาสถานที่ คาเอกสารความรู และคา
วัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่จําเปน เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ
.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติม มาตรา 50 (7) (9) เปนไปตามพระ
ราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่ม
เติม มาตรา 16 (10) และเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและเขาฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2557 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 88
 ลําดับ 2

โครงการอุนรักครอบครัวตําบลนางแล จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการอุนรักครอบครัว
ตําบลนางแล โดยจายเปนคาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คา
วิทยากร คาสถานที่ คาเอกสารความรู และคาวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่
จําเปน เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่
แกไขเพิ่มเติม มาตรา 50 (6) (7) (9) เปนไปตามพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม มาตรา 16 (10) และ
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและเขาฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 
-ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 89
 ลําดับ 5
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 170,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 170,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬา นางแลเกมส์ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการแขงขันกีฬานาง
แลเกมส์ โดยจายเปนคาจัดการแขงขันกีฬา คาตอบแทน
กรรมการ คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่มในพิธีเปิด คาจาง
เหมาเครื่องเสียง คาจางทําความสะอาด คาการแสดง คาเชา/คา
บํารุงสถานที่ คารางวัล คาจัดสถานที่ และคาวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่
จําเปน เปนไปตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่ม
เติม มาตรา 50 (7) (9) เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม มาตรา 16 (10) (14) และเปน
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 ประจําปี พ.ศ.2564 หนา 21 ลําดับ 1
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โครงการจัดงานวันเด็ก แหงชาติ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ โดยจายเปนคาตอบแทนกรรมการ คาอาหาร อาหารวาง
และเครื่องดื่มในพิธีเปิด คาจางเหมาเครื่องเสียง คาจางทําความ
สะอาด คาการแสดง คาเชา/คาบํารุงสถานที่ คารางวัล คาจัด
สถานที่ และคาวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่จําเปน เปนไปตามพระราช
บัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติม มาตรา 50 (7) (9
) เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และที่แกไข
เพิ่มเติม มาตรา 16 (10)  และเปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา
และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 73
 ลําดับ 2

โครงการพื้นที่สรางสรรค์ สําหรับเด็กและเยาวชน ตําบลนางแล จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการพื้นที่สราง
สรรค์ สําหรับเด็กและเยาวชน ตําบลนางแล โดยจายเปนคาตอบ
แทนกรรมการ คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่มในพิธีเปิด คา
จางเหมาเครื่องเสียง คาจางทําความสะอาด คาการแสดง คา
เชา/คาบํารุงสถานที่ คารางวัล คาจัดสถานที่ และคาวัสดุอุปกรณ์
อื่นๆ ที่จําเปน เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
 และที่แกไขเพิ่มเติม มาตรา 50 (7) (9) เปนไปตามพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่ม
เติม มาตรา 16 (10)  และเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสง
นักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ.2559
-ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 87
 ลําดับ 23
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 305,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 245,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 245,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการขวงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาทองถิ่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการขวงศิลป
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทองถิ่น โดยจายเปนคาจัดงาน คาจัด
สถานที่ คาการแสดง และคาวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่จําเปน เปนไป
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่ม
เติม มาตรา 50 (9) เปนไปตาม
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่ม
เติม มาตรา 16 (11) และเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสง
นักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ.2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 83
 ลําดับ 13

โครงการคายคุณธรรม จริยธรรมเด็กและ เยาวชน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการคาย
คุณธรรม จริยธรรมเด็กและ เยาวชน โดยจายเปนคาจัดอบรม
ตางๆ คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาวิทยากร คาเอกสาร
ความรู คาบํารุงสถานที่ และคาวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่จําเปน เปนไป
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่ม
เติม มาตรา 50 (7) (9) เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และที่แกไข
เพิ่มเติม มาตรา 16 (10) (11) และเปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและเขาฝึกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) หนา 73
 ลําดับ 1
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โครงการจัดงานประเพณี กินวอบานลิไข จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการจัดงานประเพณี
กินวอบานลิไข โดยจายเปนคาจัดงานประเพณี คาจัดสถานที่ และ
คาวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่จําเปน เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศ
บาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติม มาตรา 50 (9) เปนไป
ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่ม
เติม มาตรา 16 (11) และเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสง
นักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ.2559
-ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 79
 ลําดับ 6

โครงการจัดงานประเพณี ผาลาดรอยวัวและสืบชะตา แมน้ํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการจัดงาน
ประเพณี ผาลาดรอยวัวและสืบชะตาแมน้ํา โดยจายเปนคาจัดงาน
ประเพณี คาจัดสถานที่ คาการแสดง และคาวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่
จําเปน เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่
แกไขเพิ่มเติม มาตรา 50 (9) เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม มาตรา 16 (11) และเปน
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
-ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 80
 ลําดับ 8
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โครงการจัดงานประเพณี ลอยกระทงยี่เปง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการจัดงาน
ประเพณี ลอยกระทงยี่เปง โดยจายเปนคาจัดงานประเพณี คาจัด
สถานที่ คาบํารุงสถานที่  คาการแสดง คารางวัล และคาวัสดุ
อุปกรณ์อื่นๆ ที่จําเปน เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ
.2496 และที่แกไขเพิ่มเติม มาตรา 50 (9) เปนไปตามพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่ม
เติม มาตรา 16 (11) และเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสง
นักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ.2559
-ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 80
 ลําดับ 7

โครงการจัดงานประเพณี หลอเทียนและแหเทียน เขาพรรษา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการจัดงาน
ประเพณี หลอเทียนและแหเทียนเขาพรรษา โดยจายเปนคาจัด
งานประเพณี คาจัดสถานที่ คาบํารุงสถานที่  และคาวัสดุอุปกรณ์
อื่นๆ ที่จําเปน เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
 และที่แกไขเพิ่มเติม มาตรา 50 (9) เปนไปตามพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม มาตรา 16 (11) และ
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
-ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 80
 ลําดับ 9
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โครงการจัดงานประเพณีตานก๋วยสลาก จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการจัดงานประเพณี
ตานก๋วยสลาก โดยจายเปนคาจัดงานประเพณี คาจัดสถานที่ และ
คาวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่จําเปน เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศ
บาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติม มาตรา 50 (9) เปนไป
ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่ม
เติม มาตรา 16 (11) และเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสง
นักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ.2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 82
 ลําดับ 12

โครงการจัดงานวันคริสต์มาส จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการครงการจัดงานวัน
คริสต์มาส โดยจายเปนคาจัดงานประเพณี คาจัดสถานที่ คาบํารุง
สถานที่ คาการแสดง และคาวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่จําเปน เปนไป
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่ม
เติม มาตรา 50 (9) เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม มาตรา 16 (11) และเปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 81
 ลําดับ 11
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โครงการจัดงานวันผูสูงอายุ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการจัดงานวันผูสูง
อายุ โดยจายเปนคาจัดงานประเพณี คาจัดสถานที่ คาบํารุงสถาน
ที่ คาการแสดง และคาวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่จําเปน เปนไปตามพระ
ราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติม มาตรา 50 (9
) เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และที่แกไข
เพิ่มเติม มาตรา 16 (11) และเปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา
และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) หนา 79
 ลําดับ 4

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี เด็กเยาวชน และครอบครัว ดวย
หลักธรรมะ ปฏิบัติ

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตสตรี เด็กเยาวชน และครอบครัว ดวยหลักธรรมะปฏิบัติ โดย
จายเปนคาจัดอบรมตางๆ คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คา
วิทยากร 
คาเอกสารความรู และคาวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่จําเปน เปนไป
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่ม
เติม มาตรา 50 (7) (9) เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และที่แกไข
เพิ่มเติม มาตรา 16 (10) (11) และเปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและเขาฝึกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) หนา 78
 ลําดับ 1
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โครงการสืบสานภูมิปัญญาทองถิ่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการสืบสานภูมิปัญญา
ทองถิ่น โดยจายเปนคาจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดอบรม
ตางๆ คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาวิทยากร คาเอกสาร
ความรู และคาวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่จําเปน เปนไปตามพระราช
บัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติม มาตรา 50 (9
) เปนไปตาม พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และที่แกไข
เพิ่มเติม มาตรา 16 (11) และเปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและเขาฝึกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 78
 ลําดับ 2

งบเงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการดําเนินการและ สนับสนุนการดําเนิน การจัดกิจกรรมของ 
สวนราชการและองค์กร จังหวัดเชียงราย

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนอําเภอเมืองเชียงราย ตามโครงการดําเนิน
การและ สนับสนุนการดําเนิน การจัดกิจกรรมของ สวนราชการ
และองค์กร จังหวัดเชียงราย
เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่ม
เติม มาตรา 50 (9) เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม มาตรา 16 (11) และเปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่มเติม 
-เปนไปตามแผนพัฒนาท่องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 1 ประจําปี พ.ศ. 2563 หนา 4 ลําดับ 1 
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โครงการสืบสานประเพณีนมัสการและสรงน้ําพระธาตุดอยตุง 
ประจําปี 2565

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ตาม
โครงการสืบสานประเพณีนมัสการและสรงน้ําพระธาตุดอย
ตุง ประจําปี 2565
เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่ม
เติม มาตรา 50 (9) เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม มาตรา 16 (11) และเปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่มเติม 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 ประจําปี พ.ศ. 2564 หนา 22
 ลําดับ 2 
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งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมการทอง เที่ยวชุมชนคนบานนางแล จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการสงเสริมการทอง
เที่ยวชุมชน คนบานนางแล โดยจายเปนคาอาหาร อาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาวิทยากร คาเอกสารความรู คาวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่จํา
เปน และคาจัดงานตางๆ เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ
.2496 และที่แกไขเพิ่มเติม มาตรา 50 (6) (9) เปนไปตามพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่ม
เติม มาตรา 16 (8) เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาใชจายในการฝึกอบรมและเขาฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ
.ศ.2557 และเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกจายและคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและ
สงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2559 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 127
 ลําดับ 4
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 3,877,580 บาท

งบบุคลากร รวม 3,227,580 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,227,580 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 2,533,740 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น รวมถึง
เงินปรับปรุงเงินเดือนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น สังกัด
กองชาง ทั้งนี้ใหจายตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ของเทศบาลตําบล
นางแล และที่แกไขเพิ่มเติม ตามคําสั่งเงินเดือน การเลื่อนขั้นเงิน
เดือน การเลื่อนระดับของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น 
เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542  เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก
.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 และ
หนังสืออื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
-ไมปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เนื่องจากไม
ถือวาเปนโครงการพัฒนา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 67,200 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทอง
ถิ่น เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มคาวิชา (พ.ค.ว.) เงินเพิ่ม
พิเศษประเภทตางๆ เงินเพิ่มประจําตําแหนงที่ตองฝาอันตรายเปน
ปกติ เงินเพิ่มตําแหนงนิติกร (พ.ต.ก.) เงินเพิ่มตําแหนงดาน
พัสดุ เงินเพิ่มที่กฎหมายกําหนด เงินคาตอบแทนรายเดือน เงินคา
ตอบแทนพิเศษรายเดือน สังกัดกองชาง ทั้งนี้ใหจายตามแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี ของเทศบาลตําบลนางแล และที่แกไขเพิ่มเติม เปนไป
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542  เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 และหนังสือ
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
-ไมปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เนื่องจากไม
ถือวาเปนโครงการพัฒนา
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 85,200 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง หัวหนา
ฝาย ฯหัวหนาสวนราชการที่ระเบียบกฎหมายกําหนดใหมี ทั้งนี้ให
จายตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ของเทศบาลตําบลนางแล และที่
แกไขเพิ่มเติม เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542  เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ
. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558 และหนังสืออื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
-ไมปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เนื่องจากไม
ถือวาเปนโครงการพัฒนา

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 469,440 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางและเงินปรับปรุงคาตอบ
แทนพนักงานจาง สังกัดกองชาง ทั้งนี้ใหจายตามแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี ของเทศบาลตําบลนางแล และที่แกไขเพิ่มเติม เปนไป
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542  เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 และหนังสือ
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
-ไมปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เนื่องจากไม
ถือวาเปนโครงการพัฒนา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง เงินเพิ่มคาครองชีพชั่ว
คราว เงินเพิ่มคาวิชา (พ.ค.ว.) เงินเพิ่มพิเศษประเภทตางๆ เงิน
เพิ่มประจําตําแหนงที่ตองฝาอันตรายเปนปกติ สังกัดกองชาง ทั้งนี้
ใหจายตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ของเทศบาลตําบลนางแล และที่
แกไขเพิ่มเติม เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542  เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ
. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558 และหนังสืออื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
-ไมปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เนื่องจากไม
ถือวาเปนโครงการพัฒนา
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งบดําเนินงาน รวม 650,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 140,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและคา
ลวงเวลาราชการใหกับพนักงาน ลูกจาง และพนักงานจางที่ไดรับ
อนุมัติใหปฏิบัติหนาที่นอกเวลาราชการปกติ หรือวันหยุด
ราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงิน
ทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่มเติม และตามหนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทยอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
-ไมปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เนื่องจากไม
ถือวาเปนโครงการพัฒนา

คาเชาบาน จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกคาเชา
บานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2551 และที่แกไขเพิ่มเติม และตาม
หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
-ไมปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เนื่องจากไม
ถือวาเปนโครงการพัฒนา

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลหรือ
ลูกจางประจําที่มีสิทธิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2563 
-ไมปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เนื่องจากไม
ถือวาเปนโครงการพัฒนา
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ค่าใช้สอย รวม 310,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการดังนี้
1.คาถายเอกสาร คาเย็บเลมหรือเขาปกหนังสือ 
2.คาธรรมเนียมตางๆ 
3.คาจางเหมาบุคคลธรรมดา จางเหมาบุคคลภายนอก จางเหมา
นิติบุคคล จางเหมาสถาบันการศึกษา และจางเหมาอื่นๆ ที่จําเปน 
4.คาจางเหมาจัดทําของ 
5.คาเชาทรัพย์สิน 
6.คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา หรือคาใชจายในการ
ดําเนินการทางคดี 
เปนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายเกี่ยว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
 และที่แกไขเพิ่มเติม ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการ
เบิกจายในการบริหารงานของสวนราชการ พ.ศ.2553 เปนไปตาม
รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณราย
จายประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น ตามหนังสือที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และตามหนังสือ
สั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
-ไมปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เนื่องจากไม
ถือวาเปนโครงการพัฒนา

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อใหใชงานไดตาม
ปกติ กรณีเปนการจางเหมาซึ่งมีทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน รวม
ถึงการซอมแซมถนน และสาธารณูปโภคที่มีลักษณะเปนการซอม
แซม ซึ่งไมใชการปรับปรุง ปรากฎตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 และตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
-ไมปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เนื่องจากไม
ถือวาเปนโครงการพัฒนา
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ค่าวัสดุ รวม 200,000 บาท
วัสดุกอสราง จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดหาวัสดุกอสรางที่มีลักษณะโดย
สภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้น
เปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เชน ไม
ตางๆ คอน คีม จอบ สิ่ว เลื่อย เครื่องยิงตะปู  อิฐหรือซีเมนต์
บล็อก ตะปู สังกะสี แปรงทาสี ทอน้ํา หินคลุก ดิน ทราย ยาง
มะตอย เปนตน และใหหมายรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
2.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตามปกติ
3.รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน 
โดยใหจําแนกตามรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-ราย
จาย งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 
-ไมปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เนื่องจากไม
ถือวาเปนโครงการพัฒนา
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งานก่อสร้าง รวม 8,347,600 บาท
งบลงทุน รวม 8,347,600 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 8,347,600 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางกําแพงป้องกันการกัดเซาะหนองบัวนอย หมูที่ 13 
บานแมปูคา

จํานวน 827,000 บาท

-เพื่อจายเปนคากอสรางกําแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ฐานกวางเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาวไมนอยกวา 35.00 เมตร ลึก
เฉลี่ย 2.25 เมตร รายละเอียดตามรูปแบบรายการกอสรางที่
เทศบาลตําบลนางแลกําหนด พรอมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบ
เทศบาลตําบลนางแล จํานวน 1 ชุด  สถานที่กอสราง จุดเริ่มตน
โครงการ พิกัด N 2211677 E 588930 จุดสิ้นสุดโครงการ
พิกัด N 2211687 E 588890 
-เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50 (9)
-เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจาย อํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 
มาตรา 16 (4)
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 ประจําปี พ.ศ.2564 หนา 34
 ลําดับ 12
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โครงการกอสรางขยายไหลทาง คสล.  ซอย 1  หมูที่ 8 บานปารวก จํานวน 726,000 บาท

-เพื่อจายเปนคากอสรางขยายไหลทาง คสล. ขนาดกวาง 1.00
 เมตร  ยาว 1,195.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (หักพื้นที่บอ
พัก 36.00 ตารางเมตร) หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 1,159.00 ตาราง
เมตร รายละเอียดตามรูปแบบรายการกอสรางที่เทศบาลตําบล
นางแลกําหนด  พรอมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบเทศบาลตําบล
นางแล จํานวน 1 ชุด สถานที่กอสราง จุดเริ่มตน
โครงการ พิกัด N 2214071E 591083 จุดสิ้นสุด
โครงการ พิกัด N 2214408
E 590008
-เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา 51 (8)
-เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจาย อํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และ
ที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 มาตรา 16 (2) (4)
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 ประจําปี พ.ศ.2564 หนา 29 ลําดับ 7
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โครงการกอสรางขยายไหลทาง คสล. พรอมกอสรางกําแพงป้องกัน
การกัดเซาะ คสล. ทางโคงเขาหมูบาน หมูที่ 10 บานปาซางวิวัฒน์

จํานวน 1,046,600 บาท

-เพื่อจายเปนคากอสรางขยายไหลทาง คสล. ขนาดกวาง 1.50
 เมตร ยาว 86.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 129.00 ตารางเมตร พรอมกอสรางกําแพงป้องกันการกัด
เซาะคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดฐานกวาง 1.50 เมตร ยาวไมนอย
กวา 86.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร  รายละเอียดตามรูปแบบ
รายการกอสรางที่เทศบาลตําบลนางแลกําหนด พรอมติดตั้งป้าย
โครงการตามแบบเทศบาลตําบลนางแล จํานวน 1 ชุด  สถานที่กอ
สราง จุดเริ่มตนโครงการ พิกัด N 2215292 E 591224 จุดสิ้นสุด
โครงการพิกัด N 2215294 E 591139 
-เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50 (2) (9) และมาตรา 51 (8)
-เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจาย อํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และ
ที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 มาตรา 16 (2) (4)
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 ประจําปี พ.ศ.2564 หนา 31 ลําดับ 9

โครงการกอสรางถนน คสล. ซอย 4 หมูที่ 5 บานเดน จํานวน 638,000 บาท

-เพื่อกอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 168.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมกอสรางทางเชื่อม หรือมีพื้นที่ไม
นอยกวา 844.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบรายการกอ
สรางที่เทศบาลตําบลนางแลกําหนด  พรอมติดตั้งป้ายโครงการ
ตามแบบเทศบาลตําบลนางแล จํานวน 1 ชุด สถานที่กอสราง จุด
เริ่มตนโครงการ พิกัด N 2212522 E 590796 จุดสิ้นสุดโครงการ 
พิกัด N 2212493 E 590957
-เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50 (2) (9)
-เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจาย อํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และ
ที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 มาตรา 16 (2) (4)
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 ประจําปี พ.ศ.2564 หนา 27 ลําดับ 5
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โครงการกอสรางถนน คสล. ซอย 6 ถึง ซอย 2 หมูที่ 2 บานนางแล จํานวน 333,000 บาท

-เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล. จํานวน 3 ชวง ขนาด
กวาง 3.00 - 6.00เมตร  ยาว 97.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (หัก
พื้นที่บอพัก 17.25 ตารางเมตร) หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 492.75
 ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบรายการกอสรางที่เทศบาล
ตําบลนางแลกําหนด  พรอมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบเทศบาล
ตําบลนางแล จํานวน 1 ชุด สถานที่กอสราง   จุดเริ่มตน
โครงการ พิกัด N 2211166 E 590553 จุดสิ้นสุด
โครงการ พิกัด N 2211101 E 590526 
-เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50 (2) (9)
-เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจาย อํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และ
ที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 มาตรา 16 (2) (4)
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 ประจําปี พ.ศ.2564 หนา 24 ลําดับ 2

โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยบานอาขา หมูที่ 6 บานปาออ จํานวน 512,000 บาท

-เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 4.00
 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 800.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบรายการกอ
สรางที่เทศบาลตําบลนางแลกําหนด  พรอมติดตั้งป้ายโครงการ
ตามแบบเทศบาลตําบลนางแล จํานวน 1 ชุด สถานที่กอสราง จุด
เริ่มตนโครงการ พิกัด N 2213994 E 592372 จุดสิ้นสุด
โครงการ พิกัด N 2214199 E 592412
-เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50 (2) (9)
-เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจาย อํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และ
ที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 มาตรา 16 (2) (4)
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 ประจําปี พ.ศ.2564 หนา 28 ลําดับ 6
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โครงการกอสรางถนน คสล. หมูที่ 1 บานปาหา เชื่อม  หมูที่ 2 บาน
นางแล

จํานวน 719,000 บาท

-เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 3.00 – 4.00
 เมตร ยาว 290.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 1,129.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบรายการกอ
สรางที่เทศบาลตําบลนางแลกําหนด พรอมติดตั้งป้ายโครงการตาม
แบบเทศบาลตําบลนางแล จํานวน 1 ชุด สถานที่กอสราง จุดเริ่ม
ตนโครง พิกัด N 2210275 E 590414   จุดสิ้นสุด
โครง พิกัด N 2210536 E 590483 
-เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50 (2) (9)
-เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจาย อํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 
มาตรา 16
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 ประจําปี พ.ศ.2564 หนา 23 ลําดับ 1

โครงการกอสรางถนน คสล.ซอย 2 หมูที่ 7 บานนางแลใน จํานวน 113,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 5.00 เมตร  
ยาว 30.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมกอสรางทางเชื่อม 
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 182.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามรูป
แบบรายการกอสรางที่เทศบาลตําบลนางแลกําหนด พรอมติดตั้ง
ป้ายโครงการตามแบบเทศบาลตําบลนางแล จํานวน 1 ชุด สถาน
ที่กอสราง จุดเริ่มตนโครงการ พิกัด N 2214761 E 589311 
จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด N 2214789 E 589293
 -เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50 (2) 
-เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจาย อํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และ
ที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 มาตรา 16 (2) (4)
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 ประจําปี พ.ศ.2564 หนา 13 ลําดับ 2
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โครงการกอสรางถนน คสล.ซอย 6 หมูที่ 7 บานนางแลใน จํานวน 228,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 4.00
 เมตร ยาว 87.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมกอสรางทาง
เชื่อม หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 358.00 ตารางเมตร รายละเอียด
ตามรูปแบบรายการกอสรางที่เทศบาลตําบลนางแล
กําหนด  พรอมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบเทศบาลตําบลนาง
แล จํานวน 1 ชุด 
สถานที่กอสราง จุดเริ่มตนโครงการ พิกัด N 2215002
E 588577 จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด N 2215035 E 588651
-เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50 (2) (9)
-เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจาย อํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และ
ที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 มาตรา 16 (2) (4)
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 ประจําปี พ.ศ.2564 หนา 12 ลําดับ 1

โครงการกอสรางทอเหลี่ยม คสล. ลําเหมือง บานเลขที่ 46 หมูที่ 11 
บานดาวดึงส์

จํานวน 343,600 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางทอเหลี่ยม คสล. ชนิดชอง
เดียว ขนาด 3.00 เมตร ลึก 1.80 เมตร ยาว 8.00 เมตร ราย
ละเอียดตามรูปแบบรายการกอสรางที่เทศบาลตําบลนางแล
กําหนด พรอมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบเทศบาลตําบลนาง
แล จํานวน 1 ชุด  สถานที่กอสราง พิกัด N 2210334 E592076
 หมูที่ 11 บานดาวดึงส์ 
ตําบลนางแล
-เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา 51 (8)
-เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจาย อํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และ
ที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 มาตรา 16 (2) (4)
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 ประจําปี พ.ศ.2564 หนา 32
 ลําดับ 10

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564  13:37:40 หนา : 143/156



โครงการกอสรางรางระบายน้ํา  คสล. พรอมฝาปิด ซอย 11 หมูที่ 16 
บานสันตนขาม

จํานวน 817,000 บาท

-เพื่อจายเปนคากอสรางรางระบายน้ํา คสล. พรอมฝาปิด ขนาด
ปากรางกวาง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 220.00
 เมตร พรอมบอพัก คสล. จํานวน 1 บอ รายละเอียดตามรูปแบบ
รายการกอสรางที่เทศบาลตําบลนางแลกําหนด พรอมติดตั้งป้าย
โครงการตามแบบเทศบาลตําบลนางแล จํานวน 1 ชุด
สถานที่กอสราง จุดเริ่มตนโครงการ พิกัด N 2210042 E 591782
 จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด N 2210238 E 591691 
-เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา 51 (8)
-เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจาย อํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และ
ที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 มาตรา 16 (2) (4)
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 ประจําปี พ.ศ.2564 หนา 35
 ลําดับ 14
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โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. พรอมฝาปิด ซอย 4 หมูที่ 12 
บานขัวแตะ

จํานวน 219,000 บาท

-เพื่อจายเปนคากอสรางรางระบายน้ํา คสล. พรอมฝาปิด ขนาด
ปากรางกวาง 0.40 เมตร ลึก 0.40  เมตร ยาว 60.00
 เมตร พรอมบอพัก รายละเอียดตามรูปแบบรายการกอสรางที่
เทศบาลตําบลนางแลกําหนด พรอมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบ
เทศบาลตําบลนางแล จํานวน 1 ชุด  สถานที่กอสราง จุดเริ่มตน
โครงการ พิกัด N 2214629 E 591341  จุดสิ้นสุด
โครงการ พิกัด N 2214692 E 591348   
-เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา 51 (8)
-เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจาย อํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และ
ที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 มาตรา 16 (2) (4)
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 ประจําปี พ.ศ.2564 หนา 33
 ลําดับ 11

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. พรอมฝาปิด ซอยบานเลขที่ 69 
หมูที่ 9 บานดอยกิ่ว

จํานวน 317,400 บาท

-เพื่อจายเปนคากอสรางรางระบายน้ํา คสล. พรอมฝาปิด ขนาด
ปากรางกวาง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 90.00 เมตร ราย
ละเอียดตามรูปแบบรายการกอสรางที่เทศบาลตําบลนางแล
กําหนด พรอมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบเทศบาลตําบลนาง
แล จํานวน 1 ชุด  สถานที่กอสราง จุดเริ่มตน
โครงการ พิกัด N 2213112 E 591302 จุดสิ้นสุดโครงการ
พิกัด N 2211406 E 591314 
-เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา 51 (8)
-เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจาย อํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และ
ที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 มาตรา 16 (2) (4)
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 ประจําปี พ.ศ.2564 หนา 30 ลําดับ 8
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โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. พรอมฝาปิด เสนกลางบาน หมู
ที่ 14 บานรองปลาคาว

จํานวน 265,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางรางระบายน้ํา คสล. พรอมฝาปิด ขนาด
ปากรางกวาง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 75.00 เมตร ราย
ละเอียดตามรูปแบบรายการกอสรางที่เทศบาลตําบลนางแล
กําหนด พรอมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบเทศบาลตําบลนาง
แล จํานวน 1 ชุด  สถานที่กอสราง จุดเริ่มตน
โครงการ พิกัด N 2212877  E 590095 จุดสิ้นสุด
โครงการ  พิกัด  N 2212874 E 590019 
-เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา 51 (8)
-เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจาย อํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และ
ที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 มาตรา 16 (2) (4)
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 ประจําปี พ.ศ.2564 หนา 35
 ลําดับ 13

โครงการกอสรางวางทอระบายน้ํา คสล. พรอมบอพัก ซอย 4 หมูที่ 4 
บานมวงคํา

จํานวน 421,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางวางทอระบายน้ํา คสล. ขนาดเสนผาศูนย์
กลาง 1.00 เมตร พรอมบอพัก คสล. ยาวไมนอยกวา 75.00
 เมตร รายละเอียดตามรูปแบบรายการกอสรางที่เทศบาลตําบล
นางแลกําหนด  พรอมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบเทศบาลตําบล
นางแล จํานวน 1 ชุด สถานที่กอสราง จุดเริ่มตน
โครงการ พิกัด N 2212242 E 591483 จุดสิ้นสุด
โครงการ พิกัด N 2212276 E 591566
 -เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา 51 (8)
-เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจาย อํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และ
ที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 มาตรา 16 (2) (4)
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 ประจําปี พ.ศ.2564 หนา 26 ลําดับ 4

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564  13:37:40 หนา : 146/156



คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

โครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย
บานดงใต หมูที่ 3 บานนางแลเหนือ

จํานวน 377,000 บาท

เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนน คสล. โดยปูแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต จํานวน 2 ชวง ขนาดกวาง 4.00 – 5.00
 เมตร ยาว 220.00 เมตร หนา  0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 1,005.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบรายการกอ
สรางที่เทศบาลตําบลนางแลกําหนด  พรอมติดตั้งป้ายโครงการ
ตามแบบเทศบาลตําบลนางแล จํานวน 1 ชุด สถานที่กอสราง จุด
เริ่มตนโครงการ พิกัด N 2212113 E 590989 จุดสิ้นสุด
โครงการ พิกัด N 2211899 E 591000 
-เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา (2) (9)
-เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจาย อํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และ
ที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 มาตรา 16 (2) (4)
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 ประจําปี พ.ศ.2564 หนา 25 ลําดับ 3
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โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์หมูบาน หมูที่ 15 บานใหม
มวงคํา

จํานวน 395,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์หมูบาน หมูที่ 15
 บานใหมมวงคํา 
-โดยการปูกระเบื้องเคลือบเซรามิค พื้นที่ไมนอยกวา 100.00
 ตารางเมตร 
-ติดตั้งฝ้าเพดานแบบ C-Line พื้นที่ไมนอยกวา 100.00 ตาราง
เมตร พรอมติดตั้งประตูหนาตาง อลูมิเนียม 
รายละเอียดตามรูปแบบรายการกอสรางที่เทศบาลตําบลนางแล
กําหนด พรอมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบเทศบาลตําบลนาง
แล จํานวน 1 ชุด สถานที่กอสราง อาคารอเนกประสงค์หมู
บาน หมูที่ 15 บานใหมมวงคํา ตําบลนาง
แล พิกัด N 2212157 E 592712
-เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50 (9)
-เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจาย อํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และ
ที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 มาตรา 16 (4)
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ประจําปี พ.ศ.2563 หนา 39
 ลําดับ 19

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) (คากอสราง
สิ่งสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณูปการ) เปนไปตามมติคณะ
รัฐมนตรี และหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
-ไมปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เนื่องจาก
ไมถือวาเปนโครงการพัฒนา
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 90,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 90,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการชวยเหลือเกษตรกรและเกษตรกรผูมีรายไดนอย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการชวยเหลือเกษตรกรผูประสบภัยและ
เกษตรกรผูมีรายไดนอย เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2560 และที่แกไขเพิ่มเติม และ
หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวของ
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 ประจําปี 2564 หนา 11 ลําดับ 1 

โครงการสงเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยชีวภาพ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการสงเสริมการผลิต
ปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยชีวภาพ โดยจายเปนคาอาหาร อาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาวิทยากร คาเอกสารความรู และคาวัสดุอุปกรณ์
อื่นๆ ที่จําเปน เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
 และที่แกไขเพิ่มเติม มาตรา 50 (6) (9) เปนไปตามพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่ม
เติม มาตรา 16 (6) และเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและเขาฝึกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ.2557 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 121
 ลําดับ 8
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ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุกอสราง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดหาวัสดุกอสรางที่มีลักษณะโดย
สภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้น
เปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เชน ไม
ตางๆ คอน คีม จอบ สิ่ว เลื่อย เครื่องยิงตะปู ทราย อิฐหรือ
ซีเมนต์บล็อก ตะปู สังกะสี แปรงทาสี ทอน้ํา เปนตน และให
หมายรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
2.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตามปกติ
3.รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน 
โดยใหจําแนกตามรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-ราย
จาย งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เนื่องจากไม
ถือวาเปนโครงการพัฒนา
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วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดหาวัสดุการเกษตรที่มีลักษณะโดย
สภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้น
เปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น เชน สปริงเกลอร์ จอบหมุน จานพรวน คราดซี่ เครื่องดัก
แมลง ตะแกรงรอนเบนโธส กระชัง มีดตัดตนไม ปุ๋ย ยาป้องกัน
และกําจัดแมลง พืชและสัตว์ วัสดุเพาะชํา หนากากป้องกันแกส
พิษ ผาใบหรือผาพลาสติก หัวกะโหลกดูดน้ํา เปนตน  และให
หมายรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
2.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตามปกติ
3.รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน 
โดยใหจําแนกตามรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-ราย
จาย งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 
-ไมปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เนื่องจากไม
ถือวาเปนโครงการพัฒนา
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งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการกําจัดผักตบชวาและวัชพืช จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการกําจัดผักตบชวา
และวัชพืช โดยจายเปนคาจัดสถานที่ คาน้ําดื่ม คาวัสดุอุปกรณ์
อื่นๆ ที่จําเปน เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
 และที่แกไขเพิ่มเติม มาตรา 50 (9) เปนไปตามพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม มาตรา 16 (18) เปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 และเปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขง
ขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 ประจําปี 2564 หนา 16 ลําดับ 1 
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โครงการบํารุงรักษาปาไมและปาชุมชน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการบํารุงรักษาปาไม
และปาชุมชน โดยจายเปนคาจัดสถานที่ คาน้ําดื่ม คาวัสดุอุปกรณ์
อื่นๆ ที่จําเปน เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
 และที่แกไขเพิ่มเติม มาตรา 50 (9) เปนไปตามพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม มาตรา 16 (24) เปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 และเปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขง
ขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 230
 ลําดับ 2

โครงการรักน้ํา รักปา รักษาแผนดิน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการรักน้ํา รัก
ปา รักษาแผนดิน โดยจายเปนคาจัดสถานที่ คาน้ําดื่ม คาวัสดุ
อุปกรณ์อื่นๆ ที่จําเปน เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ
.2496 และที่แกไขเพิ่มเติม มาตรา 50 (9) เปนไปตามพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม มาตรา 16 (24) เปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 และเปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขง
ขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 231
 ลําดับ 5
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โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม พืชอันเนื่องมาจาก พระราชดําริสมเด็จ
พระ เทพรัตนราช
สุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี (อพ.สธ)

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรม พืชอันเนื่องมาจาก พระราชดําริสมเด็จพระ เทพรัตน
ราช สุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี (อพ.สธ) โดยจายเปนคาจัดทํา
ฐานความรู คาประชุมชี้แจง คาจัดทําขอมูลพันธุกรรมพืช และคา
วัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่จําเปน เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ
.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติม มาตรา 50 (9) เปนไปตามพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม มาตรา 16 (24) เปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 และเปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขง
ขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 124
 ลําดับ 2
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แผนงานการพาณิชย์
งานโรงฆ่าสัตว์ รวม 37,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 37,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 27,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 27,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการดังนี้
1.คาซักฟอก 
2.คากําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
3.คาธรรมเนียมตางๆ 
4.คาจางเหมาบุคคลธรรมดา จางเหมาบุคคลภายนอก จางเหมา
นิติบุคคล จางเหมาสถาบันการศึกษา และจางเหมาอื่นๆ ที่จําเปน 
5.คาจางเหมาจัดทําของ 
6.คาเชาทรัพย์สิน 
เปนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายเกี่ยว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
 และที่แกไขเพิ่มเติม ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการ
เบิกจายในการบริหารงานของสวนราชการ พ.ศ.2553 และตาม
หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
-ไมปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เนื่องจากไม
ถือวาเปนโครงการพัฒนา
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ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงานไม
ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น ไดแก แกสหุงตม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันกาด น้ํามันเตา น้ํามัน
จารบี น้ํามันเครื่อง ถาน กาซ น้ํามันเกียร์ น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ
 และใหหมายรวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คา
ขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน 
โดยใหจําแนกตามรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-ราย
จาย งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 
-ไมปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เนื่องจากไม
ถือวาเปนโครงการพัฒนา
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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 80,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

192,576

เงินสํารองจาย 569,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 3,220,800

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 288,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 17,666,400

รายจายตามข้อผูกพัน

คาใช้จายในการจัดการ
จราจร

10,000

เงินบํารุงสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแหง
ประเทศไทย

58,710

เงินบําเหน็จลูกจ้าง
ประจํา

140,910

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

1,153,320

เงินสมทบกองทุน
ประกันสุขภาพ (สปสช.)

302,500

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

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 80,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

192,576

เงินสํารองจาย 569,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 3,220,800

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 288,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 17,666,400

รายจายตามข้อผูกพัน

คาใช้จายในการจัดการ
จราจร

10,000

เงินบํารุงสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแหง
ประเทศไทย

58,710

เงินบําเหน็จลูกจ้าง
ประจํา

140,910

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

1,153,320

เงินสมทบกองทุน
ประกันสุขภาพ (สปสช.)

302,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง
สมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนเทศบาลตําบล
นางแล

20,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

180,000

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,555,200

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

180,000

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

207,360

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

725,760

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 2,168,760 505,320 324,000

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

9,977,160 5,004,120 2,434,920

เงินประจําตําแหนง 356,400 60,000 127,200

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

218,400 79,200
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบกลาง งบกลาง
สมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนเทศบาลตําบล
นางแล

20,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

180,000

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,555,200

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

180,000

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

207,360

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

725,760

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 469,440 3,467,520

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

2,533,740 19,949,940

เงินประจําตําแหนง 85,200 628,800

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

67,200 364,800
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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)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

240,000 36,000 36,000

เงินวิทยฐานะ 336,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 456,000 180,000 60,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

50,000 30,000 10,000 10,000

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,102,227 50,000 120,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

129,000 100,000 30,000

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรผู้บริหารท้องถิ่น

15,000

ค่าใช้สอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 165,000 50,000 100,000 100,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

110,000 20,000 20,000 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,698,446 350,000 700,000 369,043
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

72,000 384,000

เงินวิทยฐานะ 336,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 90,000 786,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

20,000 120,000

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,272,227

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

30,000 289,000

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรผู้บริหารท้องถิ่น

15,000

ค่าใช้สอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 300,000 715,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

160,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 10,000 27,000 3,154,489
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายในการจัดงาน 
รัฐพิธีและงานวันสําคัญ 
ตาง ๆของชาติ

30,000

คาใช้จายในการชวย
เหลือเกษตรกรและ
เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย

คาใช้จายในการชวย
เหลือประชาชนด้านการ
เยียวยาหรือฟื้นฟู
สุขภาพและการป้องกัน
ควบคุมโรคติดตอ
กรณีการเกิดโรคระบาด
ในชุมชน

20,000

คาใช้จายในการชวย
เหลือประชาชนด้านการ
สงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต

20,000

คาใช้จายในการดําเนิน
การของศูนย์ตอสู้เพื่อ
เอาชนะยาเสพติด
เทศบาลตําบลนางแล

10,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

220,000 30,000 30,000 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายในการจัดงาน 
รัฐพิธีและงานวันสําคัญ 
ตาง ๆของชาติ

30,000

คาใช้จายในการชวย
เหลือเกษตรกรและ
เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย

20,000 20,000

คาใช้จายในการชวย
เหลือประชาชนด้านการ
เยียวยาหรือฟื้นฟู
สุขภาพและการป้องกัน
ควบคุมโรคติดตอ
กรณีการเกิดโรคระบาด
ในชุมชน

20,000

คาใช้จายในการชวย
เหลือประชาชนด้านการ
สงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต

20,000

คาใช้จายในการดําเนิน
การของศูนย์ตอสู้เพื่อ
เอาชนะยาเสพติด
เทศบาลตําบลนางแล

10,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

310,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายในการฝึก
อบรมและสงเสริมอาชีพ
ราษฎร กลุมอาชีพ และ
กลุมองค์กรตางๆ

60,000

คาใช้จายในการเลือกตั้ง 50,000

โครงการ 5 ส 10,000

โครงการกําจัดผัก
ตบชวาและวัชพืช

โครงการขวงศิลป
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการเข้ารวมการ
แขงขันทักษะวิชาการ
ระดับท้องถิ่น อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย

10,000

โครงการแขงขันกีฬา 
นางแลเกมส์

โครงการควบคุมป้องกัน 
โรคไข้เลือดออกแบบ มี
สวนรวม

50,000

โครงการคายคุณธรรม 
จริยธรรมเด็กและ 
เยาวชน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายในการฝึก
อบรมและสงเสริมอาชีพ
ราษฎร กลุมอาชีพ และ
กลุมองค์กรตางๆ

60,000

คาใช้จายในการเลือกตั้ง 50,000

โครงการ 5 ส 10,000

โครงการกําจัดผัก
ตบชวาและวัชพืช

40,000 40,000

โครงการขวงศิลป
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

30,000 30,000

โครงการเข้ารวมการ
แขงขันทักษะวิชาการ
ระดับท้องถิ่น อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย

10,000

โครงการแขงขันกีฬา 
นางแลเกมส์

100,000 100,000

โครงการควบคุมป้องกัน 
โรคไข้เลือดออกแบบ มี
สวนรวม

50,000

โครงการคายคุณธรรม 
จริยธรรมเด็กและ 
เยาวชน

50,000 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

โครงการจัดการความรู้  
(Knowledge  
Management)

10,000

โครงการจัดงาน
ประเพณี กินวอบ้านลิไข

โครงการจัดงาน
ประเพณี ผาลาดรอยวัว
และสืบชะตา แมน้ํา

โครงการจัดงาน
ประเพณี ลอยกระทงยี่
เป็ง

โครงการจัดงาน
ประเพณี หลอเทียนและ
แหเทียน เข้าพรรษา

โครงการจัดงานประ
เพณีตานก๋วยสลาก

โครงการจัดงานวัน
คริสต์มาส

โครงการจัดงานวันเด็ก 
แหงชาติ

โครงการจัดงานวันผู้สูง
อายุ

โครงการจัดทําสื่อของ
เลนภูมิปัญญาท้องถิ่น

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดการความรู้  
(Knowledge  
Management)

10,000

โครงการจัดงาน
ประเพณี กินวอบ้านลิไข

10,000 10,000

โครงการจัดงาน
ประเพณี ผาลาดรอยวัว
และสืบชะตา แมน้ํา

10,000 10,000

โครงการจัดงาน
ประเพณี ลอยกระทงยี่
เป็ง

30,000 30,000

โครงการจัดงาน
ประเพณี หลอเทียนและ
แหเทียน เข้าพรรษา

30,000 30,000

โครงการจัดงานประ
เพณีตานก๋วยสลาก

5,000 5,000

โครงการจัดงานวัน
คริสต์มาส

20,000 20,000

โครงการจัดงานวันเด็ก 
แหงชาติ

50,000 50,000

โครงการจัดงานวันผู้สูง
อายุ

30,000 30,000

โครงการจัดทําสื่อของ
เลนภูมิปัญญาท้องถิ่น

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

โครงการชวยเหลือ
สงเคราะห์เด็กยากจน 
เด็กด้อยโอกาส เด็กยาก
ไร้ และเด็กไร้ที่พึ่ง

257,740

โครงการซักซ้อมแผน
ป้อง กันและบรรเทา
สาธารณภัย และการ
ชวยเหลือผู้ ประสบภัย

20,000

โครงการทบทวนความรู้
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน

50,000

โครงการเทศบาลพบ
ประชาชน

30,000

โครงการบริการจัดเก็บ
ภาษีนอกสถานที่ (ภาษี
เคลื่อนที่)

1,500

โครงการบํารุงรักษา
ป่าไม้และป่าชุมชน

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดตอใน
ชุมชน

30,000

โครงการฝึกอบรม ชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย 
พิบัติประจําองค์กร 
ปกครองสวนท้องถิ่น

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการชวยเหลือ
สงเคราะห์เด็กยากจน 
เด็กด้อยโอกาส เด็กยาก
ไร้ และเด็กไร้ที่พึ่ง

257,740

โครงการซักซ้อมแผน
ป้อง กันและบรรเทา
สาธารณภัย และการ
ชวยเหลือผู้ ประสบภัย

20,000

โครงการทบทวนความรู้
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน

50,000

โครงการเทศบาลพบ
ประชาชน

30,000

โครงการบริการจัดเก็บ
ภาษีนอกสถานที่ (ภาษี
เคลื่อนที่)

1,500

โครงการบํารุงรักษา
ป่าไม้และป่าชุมชน

20,000 20,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดตอใน
ชุมชน

30,000

โครงการฝึกอบรม ชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย 
พิบัติประจําองค์กร 
ปกครองสวนท้องถิ่น

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

โครงการพัฒนาการจัด
เก็บรายได้สร้างแรงจูง
ใจในการชําระภาษี

11,500

โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตสตรี เด็กเยาวชน 
และครอบครัว ด้วยหลัก
ธรรมะ ปฏิบัติ

โครงการพัฒนาตนเอง
และการมีสวนรวมใน
กิจกรรมทางสังคมการ
รวมกลุมในลักษณะ
เครือขายผู้สูงอายุ

30,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพ เครือขาย
อาสาสมัครท้อง ถิ่นรักษ์
โลก ตําบลนางแล

20,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพสตรีตําบลนาง
แล

20,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพสภาเด็กและ
เยาวชนตําบลนางแล

20,000

โครงการพื้นที่สร้าง
สรรค์ สําหรับเด็กและ
เยาวชน ตําบลนางแล
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนาการจัด
เก็บรายได้สร้างแรงจูง
ใจในการชําระภาษี

11,500

โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตสตรี เด็กเยาวชน 
และครอบครัว ด้วยหลัก
ธรรมะ ปฏิบัติ

20,000 20,000

โครงการพัฒนาตนเอง
และการมีสวนรวมใน
กิจกรรมทางสังคมการ
รวมกลุมในลักษณะ
เครือขายผู้สูงอายุ

30,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพ เครือขาย
อาสาสมัครท้อง ถิ่นรักษ์
โลก ตําบลนางแล

20,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพสตรีตําบลนาง
แล

20,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพสภาเด็กและ
เยาวชนตําบลนางแล

20,000

โครงการพื้นที่สร้าง
สรรค์ สําหรับเด็กและ
เยาวชน ตําบลนางแล

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

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

10,000

โครงการมหกรรมของดี
ตําบลนางแล

50,000

โครงการรณรงค์ครอบ
ครัว งดเหล้าเข้าพรรษา

5,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาหมอก 
ควันและไฟป่า

30,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน 
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนน

20,000

โครงการรักน้ํา รักป่า 
รักษาแผนดิน

โครงการรักสุขภาพรัก 
ปลอดภัย วัยใสไร้เอดส์

10,000

โครงการวัน อปพร. 
(รวมพลฅน อปพร.ทต. 
นางแล)

10,000

โครงการศึกษาเรียนรู้
นอกห้องเรียน

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

10,000

โครงการมหกรรมของดี
ตําบลนางแล

50,000

โครงการรณรงค์ครอบ
ครัว งดเหล้าเข้าพรรษา

5,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาหมอก 
ควันและไฟป่า

30,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน 
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนน

20,000

โครงการรักน้ํา รักป่า 
รักษาแผนดิน

30,000 30,000

โครงการรักสุขภาพรัก 
ปลอดภัย วัยใสไร้เอดส์

10,000

โครงการวัน อปพร. 
(รวมพลฅน อปพร.ทต. 
นางแล)

10,000

โครงการศึกษาเรียนรู้
นอกห้องเรียน

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

โครงการสงเสริมการ
ทอง เที่ยวชุมชนคนบ้าน
นางแล

โครงการสงเสริมการ
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ย
ชีวภาพ

โครงการสงเสริมความรู้
เกี่ยวกับภัยและป้องกัน
ภัยสําหรับผู้สูงอายุ ผู้
พิการ และผู้ดูแลผู้พิการ

10,000

โครงการสงเสริมพัฒนา
งานศูนย์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาความ
รุนแรงในเด็ก สตรี และ
ครอบครัวเทศบาลตําบล
นางแล

20,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา

412,635
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริมการ
ทอง เที่ยวชุมชนคนบ้าน
นางแล

50,000 50,000

โครงการสงเสริมการ
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ย
ชีวภาพ

20,000 20,000

โครงการสงเสริมความรู้
เกี่ยวกับภัยและป้องกัน
ภัยสําหรับผู้สูงอายุ ผู้
พิการ และผู้ดูแลผู้พิการ

10,000

โครงการสงเสริมพัฒนา
งานศูนย์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาความ
รุนแรงในเด็ก สตรี และ
ครอบครัวเทศบาลตําบล
นางแล

20,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา

412,635

วันที่พิมพ์ : 21/8/2564  22:43:19 หน้า : 20/42



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษ 
สุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์ 
ดร. สมเด็จ พระเจ้าน้อง
นางเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรี สวาง
ควัฒน์ วรขัตติย 
ราชนารี

80,000

โครงการสํารวจข้อมูล
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

216,000

โครงการสืบสาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการสุขาภิบาล
อาหาร และกิจการที่
เป็นอันตราย ตอสุขภาพ

20,000

โครงการเสริมสร้าง 
คุณธรรม จริยธรรม  ผู้
บริหาร สมาชิกสภา 
เทศบาล พนักงาน  เจ้า
หน้าที่เทศบาล

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษ 
สุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์ 
ดร. สมเด็จ พระเจ้าน้อง
นางเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรี สวาง
ควัฒน์ วรขัตติย 
ราชนารี

80,000

โครงการสํารวจข้อมูล
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

216,000

โครงการสืบสาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

10,000 10,000

โครงการสุขาภิบาล
อาหาร และกิจการที่
เป็นอันตราย ตอสุขภาพ

20,000

โครงการเสริมสร้าง 
คุณธรรม จริยธรรม  ผู้
บริหาร สมาชิกสภา 
เทศบาล พนักงาน  เจ้า
หน้าที่เทศบาล

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

โครงการเสริมสร้าง 
ประสิทธิภาพการ 
ปฏิบัติงานของพนักงาน 
เจ้าหน้าที่ เทศบาล

50,000

โครงการเสริมสร้าง 
ประสิทธิภาพการ 
ปฏิบัติงานผู้ของบริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล

30,000

โครงการเสริมสร้าง
ความ สมัครสมาน 
สามัคคี เพื่อความ
สัมพันธ์ที่ดี ในองค์กร

10,000

โครงการเสริมสร้าง
ความรู้ กฎหมายในชีวิต
ประจําวัน สําหรับ
ประชาชน

20,000

โครงการเสริมสร้าง
ความรู้ เกี่ยวกับการ
บริหารงาน บุคคลของ
องค์กรปกครอง สวน
ท้องถิ่น

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเสริมสร้าง 
ประสิทธิภาพการ 
ปฏิบัติงานของพนักงาน 
เจ้าหน้าที่ เทศบาล

50,000

โครงการเสริมสร้าง 
ประสิทธิภาพการ 
ปฏิบัติงานผู้ของบริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล

30,000

โครงการเสริมสร้าง
ความ สมัครสมาน 
สามัคคี เพื่อความ
สัมพันธ์ที่ดี ในองค์กร

10,000

โครงการเสริมสร้าง
ความรู้ กฎหมายในชีวิต
ประจําวัน สําหรับ
ประชาชน

20,000

โครงการเสริมสร้าง
ความรู้ เกี่ยวกับการ
บริหารงาน บุคคลของ
องค์กรปกครอง สวน
ท้องถิ่น

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

โครงการเสริมสร้าง
ความรู้ ด้านกฎหมาย
การปฏิบัติ งานของ
องค์กรปกครอง สวน
ท้องถิ่น

20,000

โครงการเสริมสร้าง
ความรู้ ด้านการป้องกัน
ผล ประโยชน์ทับซ้อน

20,000

โครงการเสริมสร้าง
ความรู้ ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ

10,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรม พืชอันเนื่องมา
จาก พระราชดําริสมเด็จ
พระ เทพรัตนราช
สุดาฯ สยาม บรมราช
กุมารี (อพ.สธ)

โครงการอบรม พลัง
มวลชนต้านยาเสพติด

20,000

โครงการอบรมการเฝ้า
ระวังอุบัติเหตุและการ
จมน้ําในเด็ก

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเสริมสร้าง
ความรู้ ด้านกฎหมาย
การปฏิบัติ งานของ
องค์กรปกครอง สวน
ท้องถิ่น

20,000

โครงการเสริมสร้าง
ความรู้ ด้านการป้องกัน
ผล ประโยชน์ทับซ้อน

20,000

โครงการเสริมสร้าง
ความรู้ ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ

10,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรม พืชอันเนื่องมา
จาก พระราชดําริสมเด็จ
พระ เทพรัตนราช
สุดาฯ สยาม บรมราช
กุมารี (อพ.สธ)

10,000 10,000

โครงการอบรม พลัง
มวลชนต้านยาเสพติด

20,000

โครงการอบรมการเฝ้า
ระวังอุบัติเหตุและการ
จมน้ําในเด็ก

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

โครงการอบรมความรู้
ด้าน การป้องกันและ
บรรเทา สาธารณภัยแก
พนักงาน เจ้าหน้าที่
สังกัด ทต.นางแล

20,000

โครงการอบรมความรู้
ด้านงบประมาณและ
การเบิกจายตาม
ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยและกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง

50,000

โครงการอบรมด้านการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแก
ประชาชน

20,000

โครงการอบรมทบทวน
บุคลากรทางการศึกษา
ในการจัดวางระบบ
ประกันคุณภาพสถาน
ศึกษาและการจัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษา

10,000

โครงการอบรมผู้มีสวน 
เกี่ยวข้องในการสงเสริม 
การพัฒนาสมรรถนะ
และ พัฒนาการเด็กเล็ก

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอบรมความรู้
ด้าน การป้องกันและ
บรรเทา สาธารณภัยแก
พนักงาน เจ้าหน้าที่
สังกัด ทต.นางแล

20,000

โครงการอบรมความรู้
ด้านงบประมาณและ
การเบิกจายตาม
ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยและกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง

50,000

โครงการอบรมด้านการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแก
ประชาชน

20,000

โครงการอบรมทบทวน
บุคลากรทางการศึกษา
ในการจัดวางระบบ
ประกันคุณภาพสถาน
ศึกษาและการจัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษา

10,000

โครงการอบรมผู้มีสวน 
เกี่ยวข้องในการสงเสริม 
การพัฒนาสมรรถนะ
และ พัฒนาการเด็กเล็ก

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
โครงการอุนรักครอบ
ครัวตําบลนางแล

20,000

ค่าวัสดุ

วัสดุกอสร้าง 10,000 30,000

วัสดุการเกษตร 10,000 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 185,000 50,000 50,000 50,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 30,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 50,000 50,000 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 70,000 1,698,592 20,000

วัสดุจราจร 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 300,000 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 220,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 25,000 10,000 10,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

10,000 20,000 50,000

วัสดุสํานักงาน 205,000 80,000 50,000 50,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

10,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 15,000 5,000

คาบริการโทรศัพท์ 10,000 2,000

คาบริการไปรษณีย์ 40,000 2,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

30,000 13,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย
โครงการอุนรักครอบ
ครัวตําบลนางแล

20,000

ค่าวัสดุ

วัสดุกอสร้าง 200,000 20,000 260,000

วัสดุการเกษตร 30,000 70,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 335,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 30,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 110,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 1,788,592

วัสดุจราจร 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 10,000 330,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 220,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 45,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

80,000

วัสดุสํานักงาน 385,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

10,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 20,000

คาบริการโทรศัพท์ 12,000

คาบริการไปรษณีย์ 42,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

43,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค คาไฟฟ้า 300,000 30,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

100,000 50,000

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ต
บุ๊ก สําหรับงานประมวล
ผล *

22,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

โครงการกอสร้างกําแพง
ป้องกันการกัดเซาะ
หนองบัวน้อย หมูที่ 13 
บ้านแมปูคา

โครงการกอสร้างขยาย
ไหลทาง คสล.  ซอย 1  
หมูที่ 8 บ้านป่ารวก
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค คาไฟฟ้า 330,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

150,000

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ต
บุ๊ก สําหรับงานประมวล
ผล *

22,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)

50,000 50,000

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

โครงการกอสร้างกําแพง
ป้องกันการกัดเซาะ
หนองบัวน้อย หมูที่ 13 
บ้านแมปูคา

827,000 827,000

โครงการกอสร้างขยาย
ไหลทาง คสล.  ซอย 1  
หมูที่ 8 บ้านป่ารวก

726,000 726,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างขยาย
ไหลทาง คสล. พร้อมกอ
สร้างกําแพงป้องกันการ
กัดเซาะ คสล. ทางโค้ง
เข้าหมูบ้าน หมูที่ 10 
บ้านป่าซางวิวัฒน์

โครงการกอสร้างถนน 
คสล. ซอย 4 หมูที่ 5 
บ้านเดน

โครงการกอสร้างถนน 
คสล. ซอย 6 ถึง ซอย 2 
หมูที่ 2 บ้านนางแล

โครงการกอสร้างถนน 
คสล. ซอยบ้านอาขา 
หมูที่ 6 บ้านป่าอ้อ

โครงการกอสร้างถนน 
คสล. หมูที่ 1 บ้านป่าห้า 
เชื่อม  หมูที่ 2 บ้านนาง
แล

โครงการกอสร้างถนน 
คสล.ซอย 2 หมูที่ 7 
บ้านนางแลใน

โครงการกอสร้างถนน 
คสล.ซอย 6 หมูที่ 7 
บ้านนางแลใน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างขยาย
ไหลทาง คสล. พร้อมกอ
สร้างกําแพงป้องกันการ
กัดเซาะ คสล. ทางโค้ง
เข้าหมูบ้าน หมูที่ 10 
บ้านป่าซางวิวัฒน์

1,046,600 1,046,600

โครงการกอสร้างถนน 
คสล. ซอย 4 หมูที่ 5 
บ้านเดน

638,000 638,000

โครงการกอสร้างถนน 
คสล. ซอย 6 ถึง ซอย 2 
หมูที่ 2 บ้านนางแล

333,000 333,000

โครงการกอสร้างถนน 
คสล. ซอยบ้านอาขา 
หมูที่ 6 บ้านป่าอ้อ

512,000 512,000

โครงการกอสร้างถนน 
คสล. หมูที่ 1 บ้านป่าห้า 
เชื่อม  หมูที่ 2 บ้านนาง
แล

719,000 719,000

โครงการกอสร้างถนน 
คสล.ซอย 2 หมูที่ 7 
บ้านนางแลใน

113,000 113,000

โครงการกอสร้างถนน 
คสล.ซอย 6 หมูที่ 7 
บ้านนางแลใน

228,000 228,000

วันที่พิมพ์ : 21/8/2564  22:43:19 หน้า : 34/42



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างทอเหลี่
ยม คสล. ลําเหมือง 
บ้านเลขที่ 46 หมูที่ 11 
บ้านดาวดึงส์

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ํา  คสล. พร้อม
ฝาปิด ซอย 11 หมูที่ 16 
บ้านสันต้นขาม

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ํา คสล. พร้อม
ฝาปิด ซอย 4 หมูที่ 12 
บ้านขัวแตะ

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ํา คสล. พร้อม
ฝาปิด ซอยบ้านเลขที่ 
69 หมูที่ 9 บ้านดอยกิ่ว

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ํา คสล. พร้อม
ฝาปิด เส้นกลางบ้าน 
หมูที่ 14 บ้านรองปลา
ค้าว

โครงการกอสร้างวางทอ
ระบายน้ํา คสล. พร้อม
บอพัก ซอย 4 หมูที่ 4 
บ้านมวงคํา

วันที่พิมพ์ : 21/8/2564  22:43:19 หน้า : 35/42



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างทอเหลี่
ยม คสล. ลําเหมือง 
บ้านเลขที่ 46 หมูที่ 11 
บ้านดาวดึงส์

343,600 343,600

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ํา  คสล. พร้อม
ฝาปิด ซอย 11 หมูที่ 16 
บ้านสันต้นขาม

817,000 817,000

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ํา คสล. พร้อม
ฝาปิด ซอย 4 หมูที่ 12 
บ้านขัวแตะ

219,000 219,000

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ํา คสล. พร้อม
ฝาปิด ซอยบ้านเลขที่ 
69 หมูที่ 9 บ้านดอยกิ่ว

317,400 317,400

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ํา คสล. พร้อม
ฝาปิด เส้นกลางบ้าน 
หมูที่ 14 บ้านรองปลา
ค้าว

265,000 265,000

โครงการกอสร้างวางทอ
ระบายน้ํา คสล. พร้อม
บอพัก ซอย 4 หมูที่ 4 
บ้านมวงคํา

421,000 421,000

วันที่พิมพ์ : 21/8/2564  22:43:19 หน้า : 36/42



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงถนน 
คสล. โดยการปูแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย
บ้านดงใต้ หมูที่ 3 บ้าน
นางแลเหนือ

โครงการปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค์หมูบ้าน 
หมูที่ 15 บ้านใหมมวง
คํา

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการเกษตรตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

20,000

โครงการขยายเขตระบบ
ไฟฟ้าสาธารณะ บ้าน
นางแลใน หมูที่ 7 ตําบล
นางแล อําเภอเมือง
เชียงราย จังหวัด
เชียงราย

162,556

วันที่พิมพ์ : 21/8/2564  22:43:19 หน้า : 37/42



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงถนน 
คสล. โดยการปูแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย
บ้านดงใต้ หมูที่ 3 บ้าน
นางแลเหนือ

377,000 377,000

โครงการปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค์หมูบ้าน 
หมูที่ 15 บ้านใหมมวง
คํา

395,000 395,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการเกษตรตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

20,000

โครงการขยายเขตระบบ
ไฟฟ้าสาธารณะ บ้าน
นางแลใน หมูที่ 7 ตําบล
นางแล อําเภอเมือง
เชียงราย จังหวัด
เชียงราย

162,556

วันที่พิมพ์ : 21/8/2564  22:43:19 หน้า : 38/42



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการขยายเขตระบบ
ไฟฟ้าสาธารณะ บ้าน
ใหมมวงคํา หมูที่ 15 
ตําบลนางแล อําเภอ
เมืองเชียงราย จังหวัด
เชียงราย

36,365

โครงการจัดซื้อเครื่อง
เลนสนามเด็กเลนตาม
หลักการพัฒนาสมอง 
(BBL)

10,000

โครงการจัดหาอาหาร
กลางวันสําหรับนักเรียน
ในโรงเรียนเขตพื้นที่
ตําบลนางแล

3,448,200

โครงการดําเนินการและ 
สนับสนุนการดําเนิน 
การจัดกิจกรรมของ 
สวนราชการและองค์กร 
จังหวัดเชียงราย

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข สืบสาน
ปณิธานสมเด็จยาต้าน
ภัยมะเร็งเต้านม

320,000

วันที่พิมพ์ : 21/8/2564  22:43:19 หน้า : 39/42



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการขยายเขตระบบ
ไฟฟ้าสาธารณะ บ้าน
ใหมมวงคํา หมูที่ 15 
ตําบลนางแล อําเภอ
เมืองเชียงราย จังหวัด
เชียงราย

36,365

โครงการจัดซื้อเครื่อง
เลนสนามเด็กเลนตาม
หลักการพัฒนาสมอง 
(BBL)

10,000

โครงการจัดหาอาหาร
กลางวันสําหรับนักเรียน
ในโรงเรียนเขตพื้นที่
ตําบลนางแล

3,448,200

โครงการดําเนินการและ 
สนับสนุนการดําเนิน 
การจัดกิจกรรมของ 
สวนราชการและองค์กร 
จังหวัดเชียงราย

50,000 50,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข สืบสาน
ปณิธานสมเด็จยาต้าน
ภัยมะเร็งเต้านม

320,000

วันที่พิมพ์ : 21/8/2564  22:43:19 หน้า : 40/42



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ศูนย์
ปฏิบัติการรวมในการ 
ชวยเหลือประชาชนของ 
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น ระดับอําเภอ อําเภอ
เมือง เชียงราย

40,000

โครงการสงเสริมการ
จัดการเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงและผลิตภัณฑ์
ชุมชนโรงเรียนบ้านนาง
แล

10,000

โครงการสืบสาน
ประเพณีนมัสการและ
สรงน้ําพระธาตุดอยตุง 
ประจําปี 2565

โครงการอารยเกษตร 
สืบสาน รักษา ตอยอด 
ตามแนวพระราชดําริ
เศรษฐกิจพอเพียง ด้วย
โคกหนองนาแหงน้ําใจ
และความหวัง

10,000

รวม 23,702,216 21,703,713 450,000 12,624,867 4,876,320 317,740 1,157,964 190,000

วันที่พิมพ์ : 21/8/2564  22:43:19 หน้า : 41/42



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ศูนย์
ปฏิบัติการรวมในการ 
ชวยเหลือประชาชนของ 
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น ระดับอําเภอ อําเภอ
เมือง เชียงราย

40,000

โครงการสงเสริมการ
จัดการเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงและผลิตภัณฑ์
ชุมชนโรงเรียนบ้านนาง
แล

10,000

โครงการสืบสาน
ประเพณีนมัสการและ
สรงน้ําพระธาตุดอยตุง 
ประจําปี 2565

10,000 10,000

โครงการอารยเกษตร 
สืบสาน รักษา ตอยอด 
ตามแนวพระราชดําริ
เศรษฐกิจพอเพียง ด้วย
โคกหนองนาแหงน้ําใจ
และความหวัง

10,000

รวม 525,000 12,225,180 190,000 37,000 78,000,000

วันที่พิมพ์ : 21/8/2564  22:43:19 หน้า : 42/42


