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ของ 
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อำเภอชะอำ  จังหวัดเพชรบุรี 
 
 



 

คำแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนายาง 
 บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลนายาง จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ต่อสภาเทศบาลตำบลนายางอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลนายาง จึงขอชี้แจงให้ท่าน
ประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ดังต่อไปนี้ 
 1. สถานะการคลัง 
    1.1 งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
           ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2563 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีสถานะ
การเงิน ดังนี้ 
           1.1.1 เงินฝากธนาคาร      จำนวน 253,081,225.33 บาท 
  1.1.2 เงินสะสม       จำนวน 157,366,342.14 บาท 
  1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม     จำนวน   90,403,963.64 บาท 
  1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพัน 
และยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ      รวม   0.00  บาท 
  1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ 
ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 5 โครงการ       รวม    6,082,117.24 บาท 
    1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 0.00 บาท 
 2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2563 
     (1) รายรับจริง จำนวน 115,022,799.09 บาท ประกอบด้วย 
  หมวดภาษีอากร      จำนวน 1,227,289.85  บาท 
  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต   จำนวน   730,475.40   บาท 
  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน     จำนวน  2,233,619.65 บาท 
  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์  จำนวน    0.00 บาท 
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด     จำนวน    370,950.00 บาท 
  หมวดรายได้จากทุน      จำนวน     14,000.00 บาท 
  หมวดภาษีจัดสรร     จำนวน 54,872,903.05 บาท 
  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป     จำนวน 55,573,561.14 บาท 
     (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์    จำนวน     127,885.00 บาท 
     (3) รายจ่ายจริง จำนวน 85,309,619.83 บาท ประกอบด้วย 
  งบกลาง       จำนวน 33,755,994.39 บาท 
  งบบุคลากร      จำนวน 29,694,560.63 บาท 
  งบดำเนินงาน      จำนวน 12,547,112.64 บาท 
  งบลงทุน       จำนวน   2,295,200.00 บาท 
  งบรายจ่ายอื่น      จำนวน    240,752.17 บาท 
  งบเงินอุดหนุน      จำนวน  6,776,000.00 บาท 
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     (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์   จำนวน     127,885.00 บาท 
     (5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม      จำนวน 10,077,155.45 บาท 
     (6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม     จำนวน              0.00 บาท 
     (7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้       จำนวน     0.00 บาท 
 3. งบเฉพาะการ 
      ประเภทกิจการประปา 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2563 
    รายรับจริง       จำนวน 11,763,135.03 บาท 
  รายจ่ายจริง       จำนวน   6,406,478.97 บาท 
  กำไรสะสม       จำนวน    0.00 บาท 
  เงินสะสม       จำนวน   6,761,540.52 บาท 
  ทุนสำรองเงินสะสม      จำนวน   7,695,254.14 บาท 
  กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ     จำนวน    0.00 บาท 
  ยืมเงินสะสมจากเทศบาล       จำนวน    0.00 บาท 
  เงินฝากธนาคาร       จำนวน 29,388,753.59 บาท 
  ทรัพย์รับจำนำ       จำนวน    0.00 บาท 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
คำแถลงงบประมาณ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เทศบาลตำบลนายาง 
อ.ชะอำ  จ.เพชรบุรี 

 
  รายรับจริง 

ปี  2562 
ประมาณการ 

ปี 2563 
ประมาณการ 

ปี 2564 
รายได้จัดเก็บเอง       
  หมวดภาษีอากร 7,040,792.36 5,220,000.00 1,320,000.00 
  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ

ใบอนุญาต 
1,217,668.80 660,000.00 743,000.00 

  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 2,526,445.39 2,200,000.00 2,200,000.00 
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 445,550.00 361,000.00 380,000.00 
  หมวดรายได้จากทุน 1,800.00 1,000.00 1,000.00 

รวมรายได้จัดเก็บเอง 11,232,256.55 8,442,000.00 4,644,000.00 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  หมวดภาษีจัดสรร 73,050,153.37 75,400,000.00 64,250,000.00 
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
73,050,153.37 75,400,000.00 64,250,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 56,848,187.23 50,500,000.00 63,524,760.00 
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
56,848,187.23 50,500,000.00 63,644,760.00 

รวม 141,130,597.15 134,342,000.00 132,538,760.00 
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คำแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

รายจ่าย 
รายจ่ายจริง 

ปี 2562 
ประมาณการ 

ปี 2563 
ประมาณการ 

ปี 2564 

จ่ายจากงบประมาณ       

  งบกลาง 43,881,870.43 41,782,060.00 43,188,320.00 

  งบบุคลากร 34,770,870.22 42,980,940.00 41,476,940.00 

  งบดำเนินงาน 18,145,478.45 25,817,000.00 25,161,400.00 

  งบลงทุน 3,329,180.00 16,731,000.00 14,419,100.00 

  งบรายจ่ายอื่น 0.00 0.00 50,000.00 

  งบเงินอุดหนุน 6,733,000.00 7,031,000.00 8,243,000.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 106,860,399.10 134,342,000.00 132,538,760.00 

รวม 106,860,399.10 134,342,000.00 132,538,760.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
  

ส่วนที่ 2 
 
 

เทศบัญญัติ 
 

เรื่อง 
 

งบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 
 
 
 
 

ของ 
เทศบาลตำบลนายาง 

อำเภอชะอำ  จังหวัดเพชรบุรี 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ของ เทศบาลตำบลนายาง 

อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 
        

ด้าน ยอดรวม 

ด้านบริหารทั่วไป   

  แผนงานบริหารงานทั่วไป 23,705,940 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3,655,260 

ด้านบริการชุมชนและสังคม   

  แผนงานการศึกษา 26,260,020 

  แผนงานสาธารณสุข 4,814,540 

  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2,056,600 

  แผนงานเคหะและชุมชน 23,582,780 

  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 70,000 

  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1,095,000 

ด้านการเศรษฐกิจ   

  แผนงานการเกษตร 3,950,300 

  แผนงานการพาณิชย์ 160,000 

ด้านการดำเนนิงานอ่ืน   

  แผนงานงบกลาง 43,188,320 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 132,538,760 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย   

เทศบาลตำบลนายาง   
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี  

  
         แผนงานบริหารงานทั่วไป  

 
     

งาน  
 
งบ  

 
  
 

งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม 
 
งบบุคลากร 10,345,740 6,365,200 16,710,940  
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,072,000 0 3,072,000  
    เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 7,273,740 6,365,200 13,638,940  
งบดำเนินงาน 5,251,000 1,624,000 6,875,000  
    ค่าตอบแทน 860,000 344,000 1,204,000  
    ค่าใช้สอย 2,450,000 695,000 3,145,000  
    ค่าวัสด ุ 666,000 575,000 1,241,000  
    ค่าสาธารณูปโภค 1,275,000 10,000 1,285,000  
งบรายจ่ายอ่ืน 0 50,000 50,000  
    รายจ่ายอื่น 0 50,000 50,000  
งบเงินอุดหนุน 70,000 0 70,000  
    เงินอุดหนุน 70,000 0 70,000  
รวม 15,666,740 8,039,200 23,705,940 

    

 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน  

 
     

งาน  
 

งบ  

 
  

 

งานเทศกิจ 
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ

อัคคีภัย 
รวม 

 
งบบุคลากร 120,000 2,616,260 2,736,260  
    เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 120,000 2,616,260 2,736,260  
งบดำเนินงาน 0 919,000 919,000  
    ค่าตอบแทน 0 85,000 85,000  
    ค่าใช้สอย 0 360,000 360,000  
    ค่าวัสด ุ 0 472,000 472,000  
    ค่าสาธารณูปโภค 0 2,000 2,000  
รวม 120,000 3,535,260 3,655,260 
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แผนงานการศึกษา         
    งาน 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

รวม งบ 
  
    

      
งบบุคลากร 2,738,000 5,575,020 8,313,020 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 2,738,000 5,575,020 8,313,020 
งบดำเนินงาน 368,000 8,234,200 8,602,200 
    ค่าตอบแทน 102,000 28,200 130,200 
    ค่าใช้สอย 135,000 3,504,000 3,639,000 
    ค่าวัสด ุ 131,000 4,472,000 4,603,000 
    ค่าสาธารณูปโภค 0 230,000 230,000 
งบลงทุน 0 1,191,800 1,191,800 
    ค่าครุภัณฑ์ 0 1,015,800 1,015,800 
    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 0 176,000 176,000 
งบเงินอุดหนุน 0 8,153,000 8,153,000 
    เงินอุดหนุน 0 8,153,000 8,153,000 
                            รวม 3,106,000 23,154,020 26,260,020 

 
แผนงานสาธารณสุข       

งาน  
 
งบ  

 
  
 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 
 
งบบุคลากร 3,284,340 3,284,340 
 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 3,284,340 3,284,340 
 
งบดำเนินงาน 1,530,200 1,530,200 
 
    ค่าตอบแทน 64,200 64,200 
 
    ค่าใช้สอย 1,220,000 1,220,000 
 
    ค่าวัสด ุ 241,000 241,000 

     ค่าสาธารณูปโภค 5,000 5,000 
 
รวม 4,814,540 4,814,540 
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แผนงานสังคมสงเคราะห์       

งาน  
 
งบ  

 
  
 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 
 
งบบุคลากร 1,623,600 1,623,600 
 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 1,623,600 1,623,600 
 
งบดำเนินงาน 313,000 433,000 
 
    ค่าตอบแทน 118,000 238,000 
 
    ค่าใช้สอย 75,000 75,000 
 
    ค่าวัสด ุ 120,000 120,000 
 

รวม 1,936,600 2,056,600 
 

 

   

 
แผนงานเคหะและชุมชน  

 

     
งาน  

 
งบ  

 
  
 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ

ชุมชน 

งานไฟฟ้า
ถนน 

งาน
สวนสาธารณะ 

งานกำจัดขยะ
มูลฝอยและสิ่ง

ปฏิกูล 

งานบำบัด
น้ำเสีย 

รวม 

 
งบบุคลากร 6,318,540 0 0 2,490,240 0 8,808,780 
 
    เงินเดือน (ฝ่าย
ประจำ) 

6,318,540 0 0 2,490,240 0 8,808,780 
 
งบดำเนินงาน 2,977,000 1,500,000 0 1,020,000 0 5,497,000 
 
    ค่าตอบแทน 100,000 0 0 90,000 0 190,000 
 
    ค่าใช้สอย 625,000 0 0 245,000 0 870,000 
 
    ค่าวัสด ุ 1,041,000 1,500,000 0 685,000 0 3,226,000 
 
    ค่า
สาธารณูปโภค 

1,211,000 0 0 0 0 1,211,000 
 
งบลงทุน 0 6,902,000 120,000 0 2,255,000 9,277,000 
 
    ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

0 6,902,000 120,000 0 2,255,000 9,277,000 
 

รวม 9,295,540 8,402,000 120,000 3,510,240 2,255,000 23,582,780 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน       

งาน  
 
งบ  

 
  
 

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน 

รวม 
 
งบดำเนินงาน 50,000 50,000 
 
    ค่าใช้สอย 50,000 50,000 
 
งบเงินอุดหนุน 20,000 20,000 
 
    เงินอุดหนุน 20,000 20,000 
 

รวม 70,000 70,000 
 

 

   

 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  

 

     
งาน  

 
งบ  

 
  
 

งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 
 
งบดำเนินงาน 400,000 695,000 1,095,000 
 
    ค่าใช้สอย 300,000 695,000 995,000 
 
    ค่าวัสด ุ 80,000 0 80,000 
 
    ค่าสาธารณูปโภค 20,000 0 20,000 
 
รวม 400,000 695,000 1,095,000 

    

 
แผนงานการเกษตร       

งาน  
 
งบ  

 
  
 

งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ รวม 
 
งบลงทุน 3,950,300 3,950,300 
 
    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 3,950,300 3,950,300 
 
รวม 3,950,300 3,950,300 
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แผนงานการพาณิชย์       

งาน  
 
งบ  

 
  
 

งานตลาดสด รวม 
 
งบดำเนินงาน 160,000 160,000 
 
    ค่าใช้สอย 40,000 40,000 
 
    ค่าวัสด ุ 40,000 40,000 
 
    ค่าสาธารณูปโภค 80,000 80,000 
 
รวม 160,000 160,000 

 

 

 
แผนงานงบกลาง       

งาน  
 
งบ  

 
  
 

งบกลาง รวม 
 
งบกลาง 43,188,320 43,188,320 
 
    งบกลาง 43,188,320 43,188,320 
 
รวม 43,188,320 43,188,320 
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เทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เทศบาลตำบลนายาง 
อ.ชะอำ  จ.เพชรบุรี 

   
  โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ  2564  อาศัยอำนาจตาม
ความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติ ขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาล
ตำบลนายาง และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี 
   ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  ข้อ 2. เทศบัญญัติ  นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป 
  ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 144,574,380 บาท 
  ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 132,538,760บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 
 

แผนงาน ยอดรวม 

ด้านบริหารทั่วไป   

  แผนงานบริหารงานทั่วไป 23,705,940 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3,655,260 

ด้านบริการชุมชนและสังคม   

  แผนงานการศึกษา 26,260,020 

  แผนงานสาธารณสุข 4,814,540 

  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2,056,600 

  แผนงานเคหะและชุมชน 23,582,780 

  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 70,000 

  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1,095,000 

ด้านการเศรษฐกิจ   

  แผนงานการเกษตร 3,950,300 

  แผนงานการพาณิชย์ 160,000 

ด้านการดำเนนิงานอ่ืน   

  แผนงานงบกลาง 43,188,320 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 132,538,760 
 

 





13 
รายงานประมาณการรายรับ 

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
เทศบาลตำบลนายาง 

อำเภอ ชะอำ  จังหวัดเพชรบุรี 
  รายรับจริง ประมาณการ 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2564 

หมวดภาษีอากร               
ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 0.00 0.00 0.00 4,000,000.00 -92.50 % 300,000.00 
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 4,451,513.44 4,999,043.30 5,114,591.65 0.00 0.00 % 0.00 
ภาษีบำรุงท้องที่ 640,807.35 596,683.12 628,753.70 0.00 0.00 % 0.00 
ภาษีป้าย 1,568,073.00 1,381,129.01 1,279,737.01 1,200,000.00 -16.67 % 1,000,000.00 
อากรการฆ่าสัตว์ 19,302.00 24,122.00 17,710.00 20,000.00 0.00 % 20,000.00 

รวมหมวดภาษีอากร 6,679,695.79 7,000,977.43 7,040,792.36 5,220,000.00     1,320,000.00 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต               
ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการขายสุรา 4,995.50 6,460.20 6,634.80 6,000.00 0.00 % 6,000.00 
ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 109,545.00 67,446.00 10,831.00 50,000.00 -40.00 % 30,000.00 
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 716,440.00 695,340.00 614,080.00 400,000.00 25.00 % 500,000.00 
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือ
สะสมอาหาร 

0.00 17,300.00 13,100.00 12,000.00 0.00 % 12,000.00 

ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนราษฎร 8,210.00 7,580.00 8,020.00 8,000.00 0.00 % 8,000.00 
ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพาณิชย์ 2,730.00 2,750.00 1,980.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00 
ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ 5,200.00 10,100.00 10,100.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00 
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก 17,250.00 14,250.00 18,200.00 10,000.00 50.00 % 15,000.00 
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  รายรับจริง ประมาณการ 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2564 

ค่าปรับการผิดสัญญา 177,429.75 704,250.25 451,308.00 100,000.00 0.00 % 100,000.00 
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 64,300.00 55,100.00 60,900.00 45,000.00 0.00 % 45,000.00 
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว 
หรือพ้ืนที่ใด ซึ่งมีพ้ืนที่เกิน 200 ตารางเมตร 

26,300.00 10,000.00 14,500.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00 

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 6,050.00 3,240.00 6,680.00 5,000.00 -40.00 % 3,000.00 
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 1,290.00 1,770.00 1,335.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00 

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 1,139,740.25 1,595,586.45 1,217,668.80 660,000.00     743,000.00 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน               
ดอกเบี้ย 2,231,688.93 2,376,801.04 2,526,445.39 2,200,000.00 0.00 % 2,200,000.00 

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 2,231,688.93 2,376,801.04 2,526,445.39 2,200,000.00     2,200,000.00 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด               
ค่าจำหน่ายเศษของ 0.00 0.00 0.00 1,000.00 -100.00 % 0.00 
ค่าขายแบบแปลน 437,900.00 147,500.00 91,500.00 50,000.00 60.00 % 80,000.00 
ค่าเขียนแบบแปลน 0.00 13,000.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 
รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ 404,620.00 370,750.00 354,050.00 310,000.00 -3.23 % 300,000.00 

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 842,520.00 531,250.00 445,550.00 361,000.00     380,000.00 
หมวดรายได้จากทุน               
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 1,000.00 0.00 1,800.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00 

รวมหมวดรายได้จากทุน 1,000.00 0.00 1,800.00 1,000.00     1,000.00 
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  รายรับจริง ประมาณการ 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2564 

หมวดภาษีจัดสรร               
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ 722,834.84 1,269,074.17 1,288,097.43 1,000,000.00 0.00 % 1,000,000.00 
ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ 32,479,564.62 36,295,608.47 36,884,052.82 35,000,000.00 0.00 % 35,000,000.00 
ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จดัสรรรายได้ฯ 8,266,945.67 9,047,015.06 8,209,003.69 8,000,000.00 0.00 % 8,000,000.00 
ภาษีธุรกิจเฉพาะ 1,077,481.24 973,806.88 831,003.67 950,000.00 0.00 % 950,000.00 
ภาษีสุรา 3,854,916.30 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 
ภาษีสรรพสามิต 9,289,894.68 14,889,857.15 16,276,174.74 14,000,000.00 0.00 % 14,000,000.00 
ค่าภาคหลวงแร่ 225,973.54 202,135.35 209,004.01 200,000.00 0.00 % 200,000.00 
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 120,056.89 116,116.16 143,274.01 100,000.00 0.00 % 100,000.00 
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน 

14,316,331.00 37,176,457.00 9,209,543.00 16,150,000.00 -69.04 % 5,000,000.00 

ภาษีจัดสรรอื่น ๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 
รวมหมวดภาษีจัดสรร 70,353,998.78 99,970,070.24 73,050,153.37 75,400,000.00     64,250,000.00 

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป               
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ
ถ่ายโอนเลือกทำ 

51,914,772.71 52,715,031.25 56,848,187.23 50,500,000.00 26.03 % 63,644,760.00 

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 51,914,772.71 52,715,031.25 56,848,187.23 50,500,000.00     63,644,760.00 
รวมทุกหมวด 133,163,416.46 164,189,716.41 141,130,597.15 134,342,000.00     132,538,760.00 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

เทศบาลตำบลนายาง 
อ.ชะอำ  จ.เพชรบุรี 

 

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 132,538,760 บาท  แยกเป็น 
รายได้จัดเก็บเอง 

 
หมวดภาษีอากร         รวม 1,320,000 บาท 
 ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง       จำนวน    300,000  บาท    
    ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 300,000 บาท ตั้งรับโดย 
 ประมาณการจาก 10% ของราคาประเมินที่คาดว่าจะจัดเก็บได้  
 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563   
 ภาษีป้าย        จำนวน  1,000,000 บาท       
    ภาษีป้าย จำนวน 1,000,000 บาท ตั้งรับลดลง 200,000 บาท  
 โดยประมาณการจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมา     
 อากรการฆ่าสัตว์        จำนวน     20,000 บาท 
    อากรการฆ่าสัตว์ จำนวน 20,000 บาท ตั้งรับเท่ากับปีที่แล้ว  
 โดยประมาณการจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมา       
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต     รวม  743,000 บาท 
 ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการขายสุรา    จำนวน      6,000  บาท 
    ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จำนวน 6,000 บาท  
 ตั้งรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมา 
 ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร     จำนวน    30,000  บาท  
    ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร  
 จำนวน 30,000 บาท ตั้งรับลดลง 20,000 บาท โดยประมาณการ 
 จากรายรับจริงในปีที่ผ่านมา 
 ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย      จำนวน  500,000 บาท  
    ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จำนวน 500,000 บาท  
 ตั้งรับเพิ่มขึ้น 100,000 บาท โดยประมาณการจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมา     
 ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหาร 
 หรือสะสมอาหาร        จำนวน   12,000 บาท  
    ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหาร 
 หรือสะสมอาหาร จำนวน 12,000 บาท ตั้งรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการ 
 จากรายรับจริงในปีที่ผ่านมา          
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 ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนราษฎร     จำนวน    8,000 บาท  
    ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนราษฎร  
 จำนวน 8,000 บาท ตั้งรับเท่ากับปีที่แล้ว  
 โดยประมาณการจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมา       
 ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพาณิชย์     จำนวน   2,000 บาท 
    ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพาณิชย์  
 จำนวน 2,000 บาท ตั้งรับเท่ากับปีที่แล้ว  
 โดยประมาณการจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมา       
 ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ       จำนวน 10,000 บาท  
    ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ จำนวน 10,000 บาท  
 ตั้งรับเทา่กับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริง 
 ในปีที่ผ่านมา            
 ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก     จำนวน 15,000 บาท 
    ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก  
 จำนวน 15,000 บาท ตั้งรับเพ่ิมข้ึน 5,000 บาท  
 โดยประมาณการจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมา       
 ค่าปรับการผิดสัญญา       จำนวน 100,000 บาท  
    ค่าปรับการผิดสัญญา จำนวน 100,000 บาท  
 ตั้งรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริง 
 ในปีที่ผ่านมา              
 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็น 
 อันตรายต่อสุขภาพ       จำนวน  45,000 บาท  
    ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการ 
 ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จำนวน 45,000 บาท 
 ตั้งรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริง 
 ในปีที่ผ่านมา  
 ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ 

สะสมอาหารในครวั หรือพ้ืนที่ใด ซึ่งมีพ้ืนที่เกิน 200 ตารางเมตร  จำนวน 10,000 บาท  
     ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ 

สะสมอาหารในครัว หรือพ้ืนที่ใด ซึ่งมีพ้ืนที่เกิน 200 ตารางเมตร  
จำนวน 10,000 บาท ตั้งรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจาก 
รายรับจริงในปีที่ผ่านมา          

 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร     จำนวน   3,000 บาท 
     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จำนวน 3,000 บาท  

ตั้งรับลดลง 2,000 บาท โดยประมาณการจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมา      
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ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง   จำนวน      2,000 บาท 

     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง  
จำนวน 2,000 บาท ตั้งรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจาก 
รายรับจริงในปีที่ผ่านมา"           

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน        รวม  2,200,000   บาท 
 ดอกเบี้ย         จำนวน 2,200,000 บาท  
     ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จำนวน 2,200,000 บาท ตั้งรับเท่ากับปีที่แล้ว  
 โดยประมาณการจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมา 
     ค่าดอกเบี้ยเงินฝาก ก.ส.ท. จำนวน 200,000 บาท ตั้งรับเท่ากับปีที่แล้ว  
 โดยประมาณการจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมา     
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด        รวม 380,000  บาท  
 ค่าขายแบบแปลน       จำนวน   80,000  บาท 
     ค่าขายแบบแปลน จำนวน 80,000 บาท ตั้งรับเพ่ิมขึ้น 30,000 บาท  
 โดยประมาณการจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมา     
 รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ       จำนวน 300,000  บาท  
     ค่าวางของขายในตลาด จำนวน 290,000 บาท ตั้งรับลดลง  
 10,000 บาท โดยประมาณการจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมา 
 รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ จำนวน 10,000 บาท ตั้งรับเท่ากับปีที่แล้ว   
 โดยประมาณการจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมา        
หมวดรายได้จากทุน        รวม 1,000 บาท  
 ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน      จำนวน 1,000 บาท 
     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จำนวน 1,000 บาท ตั้งรับเท่ากับปีที่แล้ว  
 โดยประมาณการจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมา        

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมวดภาษีจัดสรร        รวม   64,250,000 บาท  
 ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์      จำนวน 1,000,000 บาท 
     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ จำนวน 1,000,000 บาท  
 ตั้งรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมา      
 ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ     จำนวน 35,000,000 บาท 
     ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ จำนวน 35,000,000 บาท  
 ตั้งรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมา      
 ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จดัสรรรายได้ฯ     จำนวน   8,000,000 บาท 
      ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จำนวน 8,000,000 บาท  

ตั้งรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมา      
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 ภาษีธุรกิจเฉพาะ        จำนวน     950,000 บาท
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ จำนวน 950,000 บาท ตั้งรับเท่ากับปีที่แล้ว  
 โดยประมาณการจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมา      
 ภาษีสรรพสามิต        จำนวน 14,000,000 บาท 
     ภาษีสรรพสามิต จำนวน 14,000,000 บาท ตั้งรับเท่ากับปีที่แล้ว  

โดยประมาณการจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมา        
 ค่าภาคหลวงแร่        จำนวน     200,000 บาท 
     ค่าภาคหลวงแร่ จำนวน 200,000 บาท ตั้งรับเท่ากับปีที่แล้ว  
 โดยประมาณการจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมา        
 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม       จำนวน     100,000 บาท 
     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จำนวน 100,000 บาท ตั้งรับเท่ากับปีที่แล้ว  
 โดยประมาณการจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมา        
 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน  จำนวน  5,000,000 บาท 
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน  
 จำนวน 5,000,000 บาท  ตั้งรับลดลง 11,150,000 บาท โดยประมาณการ 
 จากรายรับจริงในปีที่ผ่านมา          

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป       รวม    63,644,760บาท  
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน 
 เลือกทำ         จำนวน 63,644,760บาท 
     เงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 63,524,760 บาท ตั้งรับเพ่ิมขึ้น  
 13,144,760 บาท โดยประมาณการรายรับจริงในปีที่ผ่านมา  
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รายงานประมาณการรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เทศบาลตำบลนายาง 
อำเภอชะอำ  จังหวัดเพชรบุรี 

 
  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2564 

แผนงานบริหารงานทั่วไป               
งานบริหารทั่วไป               
  งบบุคลากร               
  เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)               
    เงินเดือนนายก/รองนายก 693,000.00 756,000.00 756,000.00 756,000.00 0 % 756,000 

    
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/
รองนายก 

220,000.00 240,000.00 240,000.00 240,000.00 0 % 240,000 

    เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 220,000.00 240,000.00 240,000.00 240,000.00 0 % 240,000 

    
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี  

198,000.00 216,000.00 216,000.00 216,000.00 0 % 216,000 

    
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

1,483,051.61 1,620,000.00 1,620,000.00 1,620,000.00 0 % 1,620,000 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,814,051.61 3,072,000.00 3,072,000.00 3,072,000.00     3,072,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2564 

  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)               
    เงินเดือนพนักงาน 3,683,520.00 4,214,950.31 4,606,680.00 5,346,200.00 2.88 % 5,500,000 
    เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน 151,200.00 158,060.00 151,200.00 151,200.00 0 % 151,200 
    เงินประจำตำแหน่ง 229,200.00 229,200.00 229,200.00 247,200.00 0 % 247,200 
    ค่าจ้างลูกจ้างประจำ 223,620.00 234,780.00 246,240.00 255,900.00 0 % 255,900 
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 685,707.09 958,625.81 999,400.50 1,023,000.00 0 % 1,023,000 
    เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 80,143.00 102,600.63 100,597.82 96,440.00 0 % 96,440 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 5,053,390.09 5,898,216.75 6,333,318.32 7,119,940.00     7,273,740 
รวมงบบุคลากร 7,867,441.70 8,970,216.75 9,405,318.32 10,191,940.00     10,345,740 

  งบดำเนินงาน               
  ค่าตอบแทน               

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

0.00 0.00 4,500.00 500,000.00 50 % 750,000 

    
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 

0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000 

    ค่าเช่าบ้าน 78,000.00 78,000.00 78,000.00 84,000.00 -28.57 % 60,000 
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 40,250.00 29,900.00 29,750.00 37,800.00 -20.63 % 30,000 

รวมค่าตอบแทน 118,250.00 107,900.00 112,250.00 641,800.00     860,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2564 

  ค่าใช้สอย               
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 226,874.92 174,083.16 0.00 0.00 0 % 0 
      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 277,901.12 0.00 0 % 0 
      ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0 % 100,000 
      ค่าจ้างเหมาบริการ 0.00 0.00 0.00 95,000.00 5.26 % 100,000 
      ค่าเช่าทรัพย์สิน 0.00 0.00 0.00 97,100.00 0.93 % 98,000 
      ค่าซักฟอก 0.00 0.00 0.00 9,500.00 110.53 % 20,000 
      ค่าถ่ายเอกสาร 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0 % 2,000 
      ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000 
    รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 117,575.00 160,100.00 118,550.00 295,500.00 1.52 % 300,000 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

              

      
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

68,520.00 176,712.00 114,784.48 100,000.00 0 % 100,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2564 

      ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 0.00 0.00 0.00 900,000.00 0 % 900,000 

      
ค่าพวงมาลัย  ช่อดอกไม้  กระเช้า
ดอกไม ้ และพวงมาลา 

2,000.00 4,400.00 1,000.00 10,000.00 0 % 10,000 

      โครงการจัดงานวันเทศบาล 0.00 0.00 5,549.00 0.00 100 % 15,000 

      
โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพ
บุคลากรเทศบาล 

0.00 0.00 344,655.00 400,000.00 0 % 400,000 

    ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 201,321.51 321,207.09 175,606.02 500,000.00 -20 % 400,000 
รวมค่าใช้สอย 837,441.43 1,132,891.25 1,038,045.62 2,509,100.00     2,450,000 

  ค่าวัสดุ               
    วัสดุสำนักงาน 181,873.00 153,438.00 449,260.65 176,000.00 -14.77 % 150,000 
    วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 17,175.00 17,970.00 9,710.00 50,000.00 0 % 50,000 
    วัสดุงานบ้านงานครัว 37,844.00 36,832.00 49,895.00 60,000.00 0 % 60,000 
    วัสดุก่อสร้าง 49,422.00 87,530.65 43,447.57 50,000.00 0 % 50,000 
    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 13,600.00 2,400.00 48,600.00 45,000.00 11.11 % 50,000 
    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 140,962.83 129,707.56 114,899.61 200,000.00 0 % 200,000 
    วัสดุการเกษตร 66,340.00 21,140.00 1,155.60 20,000.00 0 % 20,000 
    วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,050.00 2,550.00 5,923.00 10,000.00 0 % 10,000 
    วัสดุคอมพิวเตอร์ 70,162.60 78,650.00 59,360.00 100,000.00 -25 % 75,000 
    วัสดุอื่น 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0 % 1,000 

รวมค่าวัสดุ 582,429.43 530,218.21 782,251.43 712,000.00     666,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2564 

  ค่าสาธารณูปโภค               
    ค่าไฟฟ้า 641,740.26 803,278.54 859,706.57 1,000,000.00 0 % 1,000,000 
    ค่าบริการโทรศัพท์ 17,600.11 17,628.05 17,203.72 30,000.00 0 % 30,000 
    ค่าบริการไปรษณีย์ 58,098.00 49,000.00 45,944.00 75,000.00 -6.67 % 70,000 
    ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 171,717.60 173,532.60 168,899.50 175,000.00 0 % 175,000 

รวมค่าสาธารณูปโภค 889,155.97 1,043,439.19 1,091,753.79 1,280,000.00     1,275,000 
รวมงบดำเนินงาน 2,427,276.83 2,814,448.65 3,024,300.84 5,142,900.00     5,251,000 

  งบเงินอุดหนุน               
  เงินอุดหนุน               
    เงินอุดหนุนส่วนราชการ 80,000.00 60,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการงานพระนครคีรี - เมือง
เพชร 

0.00 0.00 40,000.00 50,000.00 0 % 50,000 

      
โครงการจัดงาน"พระนครคีรี-เมือง
เพชร" 

0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000 

รวมเงินอุดหนุน 80,000.00 60,000.00 40,000.00 70,000.00     70,000 
รวมงบเงินอุดหนุน 80,000.00 60,000.00 40,000.00 70,000.00     70,000 

รวมงานบริหารทั่วไป 10,956,633.53 12,284,265.40 13,771,219.16 16,662,540.00     15,666,740 
 
 
 



 
25 

 
  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2564 

งานบริหารงานคลัง               
  งบบุคลากร               
  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)               
    เงินเดือนพนักงาน 3,834,900.00 4,062,349.00 4,310,152.62 5,039,600.00 3.18 % 5,200,000 
    เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน 67,200.00 67,200.00 67,200.00 67,200.00 0 % 67,200 
    เงินประจำตำแหน่ง 103,200.00 103,200.00 103,200.00 121,200.00 0 % 121,200 
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 681,960.00 729,984.17 748,306.45 868,800.00 0 % 868,800 
    เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 77,460.00 80,083.05 83,145.16 108,000.00 0 % 108,000 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 4,764,720.00 5,042,816.22 5,312,004.23 6,204,800.00     6,365,200 
รวมงบบุคลากร 4,764,720.00 5,042,816.22 5,312,004.23 6,204,800.00     6,365,200 

  งบดำเนินงาน               
  ค่าตอบแทน               

    
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 

50,760.00 56,440.00 74,380.00 140,000.00 -28.57 % 100,000 

    ค่าเช่าบ้าน 80,100.00 90,000.00 96,000.00 144,000.00 0 % 144,000 
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 47,150.00 51,350.00 30,600.00 60,000.00 66.67 % 100,000 

รวมค่าตอบแทน 178,010.00 197,790.00 200,980.00 344,000.00     344,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2564 

  ค่าใช้สอย               
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 156,806.63 177,766.63 0.00 0.00 0 % 0 
      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 163,643.93 0.00 0 % 0 
      ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000 
      ค่าจ้างเหมาบริการ 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000 
      ค่าเช่าทรัพย์สิน 0.00 0.00 0.00 180,000.00 0 % 180,000 

      
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำ
พิพากษา 

0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000 

      ค่าถ่ายเอกสาร 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000 
      ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000 
      ค่าเบี้ยประกัน 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

              

      
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

90,626.00 87,090.00 180,559.00 200,000.00 0 % 200,000 

    ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 10,955.00 28,499.03 4,105.07 200,000.00 0 % 200,000 
รวมค่าใช้สอย 258,387.63 293,355.66 348,308.00 695,000.00     695,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 
  ค่าวัสดุ               
    วัสดุสำนักงาน 45,087.50 85,474.30 61,776.30 200,000.00 0 % 200,000 
    วัสดุไฟฟา้และวิทย ุ 600.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000 
    วัสดุงานบา้นงานครัว 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000 
    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000 
    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่ 34,760.27 41,073.60 45,486.80 100,000.00 0 % 100,000 
    วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000 
    วัสดุคอมพิวเตอร์ 82,921.10 170,190.00 155,450.00 250,000.00 -20 % 200,000 
    วัสดุสำรวจ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000 
    วัสดุอื่น 0.00 0.00 0.00 1,000.00 400 % 5,000 

รวมค่าวัสดุ 163,368.87 296,737.90 262,713.10 621,000.00     575,000 
  ค่าสาธารณูปโภค               
    ค่าบริการโทรศัพท ์ 4,528.36 3,465.37 3,272.45 10,000.00 0 % 10,000 

รวมค่าสาธารณูปโภค 4,528.36 3,465.37 3,272.45 10,000.00     10,000 
รวมงบดำเนินงาน 604,294.86 791,348.93 815,273.55 1,670,000.00     1,624,000 

  งบรายจ่ายอื่น               
  รายจ่ายอื่น               
    รายจ่ายอื่น               
      รายจ่ายอื่น 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000 

รวมรายจ่ายอื่น 0.00 0.00 0.00 0.00     50,000 
รวมงบรายจ่ายอื่น 0.00 0.00 0.00 0.00     50,000 

รวมงานบริหารงานคลัง 5,431,714.86 5,893,165.15 6,127,277.78 8,044,800.00     8,039,200 
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 5,431,714.86 5,893,165.15 6,127,277.78 8,044,800.00     23,705,940 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน               
งานเทศกิจ               
  งบบุคลากร               
  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)               
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 99,000.00 107,419.35 107,119.35 108,000.00 0 % 108,000 
    เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 11,000.00 11,935.48 11,902.15 12,000.00 0 % 12,000 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 110,000.00 119,354.83 119,021.50 120,000.00     120,000 
รวมงบบุคลากร 110,000.00 119,354.83 119,021.50 120,000.00     120,000 
รวมงานเทศกิจ 110,000.00 119,354.83 119,021.50 120,000.00     120,000 

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย               
  งบบุคลากร               
  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)               
    เงินเดือนพนักงาน 730,440.00 763,676.12 541,385.48 830,000.00 2.41 % 850,000 
    เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 3,209.33 0.00 0.00 0 % 0 
    ค่าจ้างลูกจ้างประจำ 246,240.00 256,920.00 273,480.00 286,840.00 0 % 286,840 
    เงินเพ่ิมต่าง ๆของลูกจ้างประจำ 0.00 3,360.00 0.00 0.00 0 % 0 
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,259,704.58 1,271,475.31 1,231,740.38 1,341,360.00 0 % 1,341,360 
    เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 148,187.55 143,361.71 132,546.69 138,060.00 0 % 138,060 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 2,384,572.13 2,442,002.47 2,179,152.55 2,596,260.00     2,616,260 
รวมงบบุคลากร 2,384,572.13 2,442,002.47 2,179,152.55 2,596,260.00     2,616,260 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 
  งบดำเนินงาน               
  ค่าตอบแทน               

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

0.00 61,900.00 154,600.00 200,000.00 -62.5 % 75,000 

    ค่าเช่าบ้าน 18,400.00 27,600.00 36,000.00 16,000.00 -100 % 0 
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 7,100.00 8,200.00 4,200.00 4,200.00 138.1 % 10,000 

รวมค่าตอบแทน 25,500.00 97,700.00 194,800.00 220,200.00     85,000 
  ค่าใช้สอย               
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ               
      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

              

      
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

35,960.00 6,380.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000 

      
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

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

      
โครงการฝึกอบรมและพัฒนา
ศักยภาพงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

0.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000 

      
โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับ
ภัยและการป้องกันภัยให้แก่
ประชาชน 

0.00 0.00 21,100.00 30,000.00 0 % 30,000 

    ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 25,840.00 87,462.46 68,870.00 200,000.00 0 % 200,000 
รวมค่าใช้สอย 91,250.00 122,942.46 89,970.00 340,600.00     360,000 

  ค่าวัสดุ               
    วัสดุสำนักงาน 1,010.00 4,174.00 5,110.00 10,000.00 0 % 10,000 
    วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000 
    วัสดุงานบ้านงานครัว 4,995.00 20,560.00 4,820.00 30,000.00 -66.67 % 10,000 
    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 133,000.00 11,220.00 100,000.00 0 % 100,000 
    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 200,622.94 211,471.80 270,601.40 300,000.00 0 % 300,000 
    วัสดุการเกษตร 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000 
    วัสดุเครื่องแต่งกาย 0.00 0.00 14,000.00 149,000.00 -93.29 % 10,000 
    วัสดุคอมพิวเตอร์ 2,500.00 8,180.00 2,630.00 10,000.00 0 % 10,000 
    วัสดุเครื่องดับเพลิง 0.00 19,950.00 19,200.00 20,000.00 0 % 20,000 
    วัสดุอื่น 0.00 10,000.00 0.00 21,000.00 -90.48 % 2,000 

รวมค่าวัสดุ 209,127.94 412,335.80 327,581.40 650,000.00     472,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 
  ค่าสาธารณูปโภค               
    ค่าบริการโทรศัพท์ 1,366.20 1,338.74 1,268.60 3,000.00 -33.33 % 2,000 

รวมค่าสาธารณูปโภค 1,366.20 1,338.74 1,268.60 3,000.00     2,000 
รวมงบดำเนินงาน 327,244.14 634,317.00 613,620.00 1,213,800.00     919,000 

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย 

2,823,116.27 3,076,319.47 2,831,372.55 3,890,460.00     3,535,260 

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,823,116.27 3,076,319.47 2,831,372.55 3,890,460.00     3,535,260 
แผนงานการศึกษา               
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา               
  งบบุคลากร               
  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)               
    เงินเดือนพนักงาน 1,108,920.00 1,181,460.00 1,256,280.00 2,147,900.00 7.08 % 2,300,000 
    เงินประจำตำแหน่ง 42,000.00 42,000.00 42,000.00 78,000.00 0 % 78,000 
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 216,000.00 297,000.00 324,000.00 324,000.00 0 % 324,000 
    เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 24,000.00 33,000.00 36,000.00 36,000.00 0 % 36,000 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 1,390,920.00 1,553,460.00 1,658,280.00 2,585,900.00     2,738,000 
รวมงบบุคลากร 1,390,920.00 1,553,460.00 1,658,280.00 2,585,900.00     2,738,000 

  งบดำเนินงาน               
  ค่าตอบแทน               
    ค่าเช่าบ้าน 42,000.00 42,000.00 56,000.00 72,000.00 0 % 72,000 
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 8,800.00 11,200.00 13,200.00 13,600.00 120.59 % 30,000 

รวมค่าตอบแทน 50,800.00 53,200.00 69,200.00 85,600.00     102,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 
  ค่าใช้สอย               
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 9,975.00 0.00 0.00 0 % 0 
      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 21,000.00 0.00 0 % 0 
      ค่าโฆษณาและเผยแพร ่ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000 
      ค่าจ้างเหมาบริการ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000 

    
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏบิัตริาชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

              

      
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

50,080.00 67,320.00 24,840.00 75,000.00 0 % 75,000 

    ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 12,344.59 6,647.91 3,912.90 20,000.00 0 % 20,000 
รวมค่าใช้สอย 62,424.59 83,942.91 49,752.90 135,000.00     135,000 

  ค่าวัสดุ               
    วัสดุสำนักงาน 27,540.00 40,395.00 17,222.00 30,000.00 0 % 30,000 
    วัสดุไฟฟา้และวิทย ุ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000 
    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 2,400.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000 
    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่ 29,090.20 27,188.40 35,653.70 50,000.00 0 % 50,000 
    วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000 
    วัสดุคอมพิวเตอร์ 18,934.00 11,100.00 19,590.00 30,000.00 0 % 30,000 
    วัสดุอื่น 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0 % 1,000 

รวมค่าวัสดุ 77,964.20 78,683.40 72,465.70 131,000.00     131,000 
รวมงบดำเนินงาน 191,188.79 215,826.31 191,418.60 351,600.00     368,000 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 1,582,108.79 1,769,286.31 1,849,698.60 2,937,500.00     3,106,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา               
  งบบุคลากร               
  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)               
    เงินเดือนพนักงาน 2,773,002.00 2,838,480.00 3,023,527.42 3,535,000.00 0.14 % 3,540,000 
    เงินวิทยฐานะ 0.00 0.00 59,500.00 42,000.00 0 % 42,000 
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,178,896.13 1,344,195.47 1,520,513.22 1,787,400.00 0 % 1,787,400 
    เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 135,547.74 146,698.38 156,697.58 205,620.00 0 % 205,620 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 4,087,445.87 4,329,373.85 4,760,238.22 5,570,020.00     5,575,020 
รวมงบบุคลากร 4,087,445.87 4,329,373.85 4,760,238.22 5,570,020.00     5,575,020 

  งบดำเนินงาน               
  ค่าตอบแทน               

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

15,600.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0 

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 9,740.00 9,200.00 28,200.00 0 % 28,200 
รวมค่าตอบแทน 15,600.00 9,740.00 9,200.00 33,200.00     28,200 

  ค่าใช้สอย               
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 14,060.00 0.00 0.00 0 % 0 
      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 4,788.00 0.00 0 % 0 
      ค่าจ้างเหมาบริการ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000 
      ค่าเช่าทรัพย์สิน 0.00 0.00 0.00 4,500.00 233.33 % 15,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

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

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

              

      
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

119,930.00 310,110.00 33,490.00 250,000.00 0 % 250,000 

      
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะ
กรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

0.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000 

      
โครงการเพิ่มศักยภาพของ
พนักงานครูและผู้ดูแลเด็ก 

0.00 0.00 99,900.00 100,000.00 0 % 100,000 

      โครงการวันเด็กแห่งชาติ 0.00 0.00 356,280.00 360,000.00 0 % 360,000 

      
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหาร 

0.00 1,944,600.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 

2,197,800.00 0.00 2,341,570.00 2,316,500.00 14.35 % 2,649,000 

      
โครงการอบรมและประชุม
ผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000 

    ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 1,284.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000 
รวมค่าใช้สอย 2,697,324.00 2,657,680.00 2,836,028.00 3,131,000.00     3,504,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 
  ค่าวัสดุ               
    วัสดุสำนักงาน 49,984.00 49,972.00 49,362.00 50,000.00 50 % 75,000 
    วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 22,601.00 40,000.00 0 % 40,000 
    วัสดุงานบ้านงานครัว 99,730.00 99,051.00 97,554.00 180,000.00 -44.44 % 100,000 
    ค่าอาหารเสริม (นม) 2,621,990.00 2,515,600.00 2,506,756.00 3,598,400.00 12.72 % 4,056,000 
    วัสดุก่อสร้าง 3,104.00 67,642.80 0.00 100,000.00 -50 % 50,000 
    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000 
    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000 
    วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -60 % 20,000 
    วัสดุการเกษตร 0.00 48,020.00 3,242.10 20,000.00 -50 % 10,000 
    วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000 
    วัสดุคอมพิวเตอร์ 15,100.00 45,600.00 22,800.00 50,000.00 0 % 50,000 
    วัสดุอื่น 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0 % 1,000 

รวมค่าวัสดุ 2,789,908.00 2,825,885.80 2,702,315.10 4,159,400.00     4,472,000 
  ค่าสาธารณูปโภค               
    ค่าไฟฟ้า 32,064.38 55,654.08 69,449.24 80,000.00 25 % 100,000 
    ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล 0.00 0.00 1,394.21 10,000.00 0 % 10,000 
    ค่าบริการโทรศัพท์ 0.00 0.00 5,756.27 20,000.00 0 % 20,000 
    ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0.00 0.00 40,059.40 100,000.00 0 % 100,000 

รวมค่าสาธารณูปโภค 32,064.38 55,654.08 116,659.12 210,000.00     230,000 
รวมงบดำเนินงาน 5,534,896.38 5,548,959.88 5,664,202.22 7,533,600.00     8,234,200 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 
  งบลงทุน               
  ค่าครุภัณฑ ์               

      
ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,015,800 

รวมค่าครุภัณฑ์ 111,000.00 117,500.00 560,730.00 10,000.00     1,015,800 
  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง               

    
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

              

      
โครงการต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านนายาง หมู่ที่ 3  
ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 176,000 

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 295,000.00 0.00 190,650.00 0.00     176,000 
รวมงบลงทุน 406,000.00 117,500.00 751,380.00 10,000.00     1,191,800 

  งบเงินอุดหนุน               
  เงินอุดหนุน               
    เงินอุดหนุนส่วนราชการ 5,668,000.00 5,860,000.00 0 0 0 % 0 

รวมเงินอุดหนุน 5,668,000.00 5,860,000.00 6,673,000.00 6,941,000.00     8,153,000 
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 15,696,342.25 15,855,833.73 17,848,820.44 20,054,620.00     23,154,020 

รวมแผนงานการศึกษา 17,278,451.04 17,625,120.04 19,698,519.04 22,992,120.00     26,260,020 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

แผนงานสาธารณสุข               
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข               
  งบบุคลากร               
  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)               
    เงินเดือนพนักงาน 1,482,600.00 1,571,520.00 1,717,638.70 2,024,000.00 34.12 % 2,714,520 
    เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน 84,660.00 79,200.00 79,200.00 99,200.00 -32.26 % 67,200 
    เงินประจำตำแหน่ง 85,200.00 85,200.00 99,538.70 109,200.00 -5.49 % 103,200 
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 354,600.00 360,240.00 366,000.00 372,000.00 0 % 372,000 
    เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 44,820.00 39,180.00 33,420.00 27,420.00 0 % 27,420 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 2,051,880.00 2,135,340.00 2,295,797.40 2,631,820.00     3,284,340 
รวมงบบุคลากร 2,051,880.00 2,135,340.00 2,295,797.40 2,631,820.00     3,284,340 

  งบดำเนินงาน               
  ค่าตอบแทน               
    ค่าเช่าบ้าน 84,000.00 80,500.00 49,500.00 60,000.00 0 % 60,000 
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 0 % 4,200 

รวมค่าตอบแทน 88,200.00 84,700.00 53,700.00 64,200.00     64,200 
  ค่าใช้สอย               
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 3,000.00 23,544.00 0.00 0.00 0 % 0 
      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 45,560.00 0.00 0 % 0 
      ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000 
      ค่าจ้างเหมาบริการ 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0 % 25,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

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

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              

      
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 

28,860.00 33,140.00 3,900.00 40,000.00 0 % 40,000 

      
โครงการควบคมุโรคขาดสารไอโอดีน 
เทศบาลตำบลนายาง 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 130,000 
 

      
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและ
ควบคุมประชากรสุนัขและแมว 

0.00 0.00 166,825.00 250,000.00 0 % 250,000 

      
โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภาค
ประชาชน 

0.00 0.00 84,220.00 0.00 100 % 100,000 

      
โครงการรณรงค์ป้องกันและแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิ TO BE NUMBER 
ONE 

0.00 0.00 309,500.00 310,000.00 -51.61 % 150,000 

      
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคมุ
โรคในท้องถิ่น 

0.00 0.00 0.00 100,000.00 0 % 100,000 

      
โครงการสร้างจติสำนึกด้านอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

0.00 0.00 95,827.00 0.00 100 % 75,000 

      
โครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม 

0.00 0.00 82,500.00 90,000.00 0 % 90,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

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

      
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านตาม
พระราชประสงค์ 

0.00 0.00 159,451.00 160,000.00 -37.5 % 100,000 

    ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 5,907.26 28,449.91 39,991.76 95,000.00 -47.37 % 50,000 
รวมค่าใช้สอย 723,547.26 845,729.91 1,287,774.76 1,344,000.00     1,220,000 

  ค่าวัสดุ               
    วสัดุสำนักงาน 18,410.00 27,472.00 19,000.00 30,000.00 0 % 30,000 
    วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000 
    วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 0.00 0.00 360,000.00 -86.11 % 50,000 
    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 2,200.00 0.00 60,000.00 -50 % 30,000 
    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 58,248.60 69,400.80 54,257.40 100,000.00 -30 % 70,000 
    วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 95,024.00 0.00 0.00 350,000.00 -85.71 % 10,000 
    วัสดุการเกษตร 18,585.00 500.00 11,040.00 20,000.00 -50 % 10,000 
    วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000 
    วัสดุคอมพิวเตอร์ 15,322.40 23,230.00 22,680.00 30,000.00 0 % 30,000 
    วัสดุอื่น 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0 % 1,000 

รวมค่าวัสดุ 205,590.00 122,802.80 106,977.40 961,000.00     241,000 
  ค่าสาธารณูปโภค               
    ค่าบริการโทรศัพท์ 2,674.40 2,348.11 2,338.96 5,000.00 0 % 5,000 

รวมค่าสาธารณูปโภค 2,674.40 2,348.11 2,338.96 5,000.00     5,000 
รวมงบดำเนินงาน 1,020,011.66 1,055,580.82 1,450,791.12 2,374,200.00     1,350,200 

รวมแผนงานสาธารณสุข 3,274,391.66 3,207,720.82 3,746,588.52 5,006,020.00     4,814,540 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 
แผนงานสังคมสงเคราะห์               
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์               
  งบบุคลากร               
  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)               
    เงินเดือนพนักงาน 746,760.00 788,340.00 831,840.00 2,600,000.00 -52.09 % 1,245,600 
    เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 42,000 
    เงินประจำตำแหน่ง 0.00 0.00 0.00 96,000.00 0 % 96,000 
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 106,538.71 150,963.59 202,392.85 216,000.00 0 % 216,000 
    เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 11,837.64 16,773.73 22,488.08 24,000.00 0 % 24,000 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 865,136.35 956,077.32 1,056,720.93 2,936,000.00     1,623,600 
รวมงบบุคลากร 865,136.35 956,077.32 1,056,720.93 2,936,000.00     1,623,600 

  งบดำเนินงาน               
  ค่าตอบแทน               

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

0.00 0.00 0.00 10,000.00 1,100 % 120,000 

    
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 

0.00 0.00 0.00 5,000.00 100 % 10,000 

    ค่าเช่าบ้าน 4,600.00 0.00 30,400.00 36,000.00 66.67 % 60,000 
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 800.00 4,800.00 900 % 48,000 

รวมค่าตอบแทน 4,600.00 0.00 31,200.00 55,800.00     238,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 
  ค่าใช้สอย               
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ               
      ค่าจ้างเหมาบริการ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

              

      
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

8,720.00 7,800.00 1,174.00 20,000.00 0 % 20,000 

    ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 106,490.37 173,861.07 8,643.46 100,000.00 -50 % 50,000 
รวมค่าใช้สอย 115,210.37 181,661.07 9,817.46 125,000.00     75,000 

  ค่าวัสดุ               
    วัสดุสำนักงาน 16,704.05 21,630.00 13,972.00 30,000.00 0 % 30,000 
    วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 1,340.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000 
    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 14,300.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000 
    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 21,312.80 28,894.80 18,765.90 30,000.00 0 % 30,000 
    วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000 
    วัสดุคอมพิวเตอร์ 43,048.00 51,530.00 31,830.00 40,000.00 0 % 40,000 
    วัสดุอื่น 20,200.00 0.00 0.00 1,000.00 -100 % 0 

รวมค่าวัสดุ 101,264.85 117,694.80 64,567.90 121,000.00     120,000 
รวมงบดำเนินงาน 221,075.22 299,355.87 105,585.36 301,800.00     313,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 
  งบลงทุน               
  ค่าครุภัณฑ์               
    ครุภัณฑ์สำนักงาน               
      เก้าอ้ีทำงาน  0.00 0.00 9,600.00 0.00 0 % 0 
      ตู้เก็บเอกสาร  0.00 0.00 5,600.00 0.00 0 % 0 
      โต๊ะคอมพิวเตอร์  0.00 0.00 1,800.00 0.00 0 % 0 
      โต๊ะทำงาน   0.00 0.00 12,500.00 0.00 0 % 0 
    ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ               
      เครื่องเสียงแบบลากจูง  0.00 0.00 6,000.00 0.00 0 % 0 
      เครื่องเสียงพกพา  0.00 0.00 7,000.00 0.00 0 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 42,500.00 0.00     0 
รวมงบลงทุน 0.00 0.00 42,500.00 0.00     0 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 1,086,211.57 1,255,433.19 1,204,806.29 3,237,800.00     1,936,600 
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์               
  งบดำเนินงาน               
  ค่าใช้สอย               

    
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏบิัตริาชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

              

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 20,000.00     0 
รวมงบดำเนินงาน 0.00 0.00 0.00 20,000.00     0 

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0.00 0.00 0.00 20,000.00     0 
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,086,211.57 1,255,433.19 1,204,806.29 3,257,800.00     1,936,600 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 
แผนงานเคหะและชุมชน               
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน               
  งบบุคลากร               
  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)               
    เงินเดือนพนักงาน 2,344,140.00 2,489,088.90 2,650,839.03 3,150,000.00 -11.44 % 2,789,640 
    เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน 69,680.00 67,200.00 67,200.00 67,200.00 0 % 67,200 
    เงินประจำตำแหน่ง 85,200.00 85,200.00 85,200.00 103,200.00 0 % 103,200 
    ค่าจ้างลูกจ้างประจำ 253,620.00 268,980.00 284,520.00 303,200.00 -1.65 % 298,200 
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 2,510,760.00 2,488,677.92 2,437,039.35 2,804,880.00 0 % 2,804,880 
    เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 261,640.00 245,519.76 225,675.48 255,420.00 0 % 255,420 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 5,525,040.00 5,644,666.58 5,750,473.86 6,683,900.00     6,318,540 
รวมงบบุคลากร 5,525,040.00 5,644,666.58 5,750,473.86 6,683,900.00     6,318,540 

  งบดำเนินงาน               
  ค่าตอบแทน               

    
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 

0.00 20,000.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000 

    ค่าเช่าบ้าน 0.00 39,000.00 27,000.00 60,000.00 0 % 60,000 
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 12,600.00 13,850.00 14,500.00 17,800.00 12.36 % 20,000 

รวมค่าตอบแทน 12,600.00 72,850.00 41,500.00 97,800.00     100,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 
  ค่าใช้สอย               
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 190,975.00 229,715.00 0.00 0.00 0 % 0 
      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 127,600.00 0.00 0 % 0 
      ค่าจ้างเหมาบริการ 0.00 0.00 0.00 100,000.00 50 % 150,000 
      ค่าเช่าทรัพย์สิน 0.00 0.00 0.00 65,000.00 0 % 65,000 
      ค่าเบี้ยประกัน 0.00 0.00 0.00 70,000.00 0 % 70,000 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

              

      
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

8,720.00 15,600.00 52,600.00 40,000.00 0 % 40,000 

    ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 185,389.37 158,896.87 386,864.68 400,000.00 -25 % 300,000 
รวมค่าใช้สอย 385,084.37 404,211.87 567,064.68 675,000.00     625,000 

  ค่าวัสดุ               
    วัสดุสำนักงาน 45,482.00 143,679.00 166,744.10 200,000.00 0 % 200,000 
    วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 99,950.00 252,000.00 100,000.00 0 % 100,000 
    วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 0.00 1,020.00 5,000.00 0 % 5,000 
    วัสดุก่อสร้าง 0.00 28,440.00 45,215.54 50,000.00 0 % 50,000 
    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 29,600.00 63,340.00 32,502.00 80,000.00 0 % 80,000 
    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 605,426.40 679,931.51 464,207.00 550,000.00 -9.09 % 500,000 
    วัสดุการเกษตร 0.00 55,203.80 62,876.90 50,000.00 0 % 50,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 
    วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 900.00 700.00 5,000.00 0 % 5,000 
    วัสดุเครื่องแต่งกาย 0.00 1,320.00 3,809.20 10,000.00 0 % 10,000 
    วัสดุคอมพิวเตอร์ 26,931.90 45,690.00 38,070.00 40,000.00 0 % 40,000 
    วัสดุอื่น 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0 % 1,000 

รวมค่าวัสดุ 707,440.30 1,118,454.31 1,067,144.74 1,091,000.00     1,041,000 
  ค่าสาธารณูปโภค               
    ค่าไฟฟ้า 372,700.68 1,041,952.61 1,364,916.86 1,040,000.00 15.38 % 1,200,000 
    ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล 0.00 577.80 2,118.60 15,000.00 -60 % 6,000 
    ค่าบริการโทรศัพท์ 1,974.64 1,731.48 1,818.01 5,000.00 0 % 5,000 

รวมค่าสาธารณูปโภค 374,675.32 1,044,261.89 1,368,853.47 1,060,000.00     1,211,000 
รวมงบดำเนินงาน 1,479,799.99 2,639,778.07 3,044,562.89 2,923,800.00     2,977,000 

  งบลงทุน               
  ค่าครุภัณฑ ์               
    ครุภัณฑ์สำนักงาน 0.00 0.00 11,000.00 11,000.00 -100 % 0 
    ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 0.00 627,900.00 0.00 0.00 0 % 0 
    ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 0.00 19,000.00 9,500.00 0.00 0 % 0 
    ครุภัณฑ์สำรวจ 0.00  107,800.00  0.00 0.00 0 % 0 
    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0.00   0.00 88,600.00 0.00 0 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 770,150.00 109,100.00 11,000.00     0 
รวมงบลงทุน 0.00 770,150.00 109,100.00 11,000.00     0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 
  งบรายจ่ายอ่ืน               
  รายจ่ายอ่ืน               
    รายจ่ายอื่น               
      ค่าไฟฟ้าค้างจ่าย 0.00 0.00 0.00 250,000.00 -100 % 0 

รวมรายจ่ายอ่ืน 0.00 0.00 0.00 250,000.00     0 
รวมงบรายจ่ายอ่ืน 0.00 0.00 0.00 250,000.00     0 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 7,004,839.99 9,054,594.65 8,904,136.75 9,868,700.00     9,295,540 
งานไฟฟ้าถนน               
  งบดำเนินงาน               
  ค่าวัสดุ               
    วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 455,900.00 495,000.00 460,000.00 500,000.00 0 % 500,000 
    วัสดุก่อสร้าง 555,723.00 703,925.00 623,168.00 1,100,000.00 -9.09 % 1,000,000 

รวมค่าวัสดุ 1,011,623.00 1,198,925.00 1,083,168.00 1,600,000.00     1,500,000 
รวมงบดำเนินงาน 1,011,623.00 1,198,925.00 1,083,168.00 1,600,000.00     1,500,000 

  งบลงทุน               
  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง               
    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 5,817,080.64 5,154,200.00 714,000.00 10,445,000.00     6,902,000 

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 5,817,080.64 5,154,200.00 714,000.00 10,445,000.00     6,902,000 
รวมงบลงทุน 5,817,080.64 5,154,200.00 714,000.00 10,445,000.00     6,902,000 

รวมงานไฟฟ้าถนน 6,828,703.64 6,353,125.00 1,797,168.00 12,045,000.00     8,402,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 
งานสวนสาธารณะ               
  งบดำเนินงาน               
  ค่าวัสดุ               
    วัสดุการเกษตร 0.00 6,600.00 0.00 10,000.00 -100 % 0 

รวมค่าวัสดุ 0.00 6,600.00 0.00 10,000.00     0 
รวมงบดำเนินงาน 0.00 6,600.00 0.00 10,000.00     0 

  งบลงทุน               
  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง               
    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 120,000 

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00     120,000 
รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 0.00     120,000 

รวมงานสวนสาธารณะ 0.00 6,600.00 0.00 10,000.00     120,000 
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล               
  งบบุคลากร               
  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)               
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,984,367.95 2,002,790.99 2,010,476.92 2,268,000.00 -2.12 % 2,220,000 
    เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 220,485.33 222,532.33 223,386.29 252,000.00 7.24 % 270,240 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 2,204,853.28 2,225,323.32 2,233,863.21 2,520,000.00     2,490,240 
รวมงบบุคลากร 2,204,853.28 2,225,323.32 2,233,863.21 2,520,000.00     2,490,240 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 
  งบดำเนินงาน               
  ค่าตอบแทน               

    
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 

54,150.00 62,520.00 75,180.00 80,000.00 12.5 % 90,000 

รวมค่าตอบแทน 54,150.00 62,520.00 75,180.00 80,000.00     90,000 
  ค่าใช้สอย               
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 31,985.38 22,987.70 0.00 0.00 0 % 0 
      ค่าเบี้ยประกัน 0.00 0.00 0.00 35,000.00 0 % 35,000 
    ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 219,397.32 504,048.16 421,959.58 500,000.00 -40 % 210,000 

รวมค่าใช้สอย 251,382.70 527,035.86 421,959.58 535,000.00     245,000 
  ค่าวัสดุ               
    วัสดุงานบ้านงานครัว 25,284.00 29,400.00 12,422.40 100,000.00 -25 % 70,000 
    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 42,792.60 49,900.00 93,200.00 250,000.00 -40 % 150,000 
    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 350,077.30 391,935.70 388,185.00 700,000.00 -28.57 % 410,000 
    วัสดุเครื่องแต่งกาย 25,380.00 0.00 41,220.00 50,000.00 0 % 50,000 
    วัสดุอื่น 0.00 0.00 0.00 1,000.00 400 % 5,000 

รวมค่าวัสดุ 443,533.90 471,235.70 535,027.40 1,101,000.00     685,000 
รวมงบดำเนินงาน 749,066.60 1,060,791.56 1,032,166.98 1,716,000.00     1,020,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 
  งบลงทุน               
  ค่าครุภัณฑ ์               
    ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 0.00 1,950,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 1,950,000.00 0.00 0.00     0 
รวมงบลงทุน 0.00 1,950,000.00 0.00 0.00     0 

รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 2,953,919.88 5,236,114.88 3,266,030.19 4,236,000.00     3,510,240 
งานบำบัดน้ำเสีย               
  งบลงทุน               
  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง               
    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 585,000.00 939,500.00 146,000.00 4,189,000.00     2,255,000 

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 585,000.00 939,500.00 146,000.00 4,189,000.00     2,255,000 
รวมงบลงทุน 585,000.00 939,500.00 146,000.00 4,189,000.00     2,255,000 

รวมงานบำบัดน้ำเสีย 585,000.00 939,500.00 146,000.00 4,189,000.00     2,255,000 
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 17,372,463.51 21,589,934.53 14,113,334.94 30,348,700.00     23,767,780 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน               
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน               
  งบดำเนินงาน               
  ค่าใช้สอย               

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

31,900.00 26,840.00 0.00 110,000.00     50,000 

รวมค่าใช้สอย 31,900.00 26,840.00 0.00 110,000.00     50,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 
  ค่าสาธารณูปโภค               
    ค่าไฟฟ้า 1,137.75 234.40 182.89 10,000.00 -100 % 0 

รวมค่าสาธารณูปโภค 1,137.75 234.40 182.89 10,000.00     0 
รวมงบดำเนินงาน 33,037.75 27,074.40 182.89 120,000.00     50,000 

  งบลงทุน               
  ค่าครุภัณฑ ์               
    ครุภัณฑ์อ่ืน 490,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 490,000.00 0.00 0.00 0.00     0 
รวมงบลงทุน 490,000.00 0.00 0.00 0.00     0 

  งบเงินอุดหนุน               
  เงินอุดหนุน               
    เงินอุดหนุนส่วนราชการ 25,000.00 25,000.00 20,000.00 20,000.00 0 % 20,000 

รวมเงินอุดหนุน 25,000.00 25,000.00 20,000.00 20,000.00     20,000 
รวมงบเงินอุดหนุน 25,000.00 25,000.00 20,000.00 20,000.00     20,000 

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน 

548,037.75 52,074.40 20,182.89 140,000.00     70,000 

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 548,037.75 52,074.40 20,182.89 140,000.00     70,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ               
งานกีฬาและนันทนาการ               
  งบดำเนินงาน               
  ค่าใช้สอย               

    
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏบิัตริาชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

296,550.00 298,240.00 299,770.00 300,000.00  0  % 300,000 

รวมค่าใช้สอย 296,550.00 298,240.00 299,770.00 300,000.00     300,000 
  ค่าวัสดุ               
    วัสดุไฟฟา้และวิทย ุ 0.00 0.00 29,850.00 30,000.00 0 % 30,000 
    วัสดุกีฬา 74,410.00 37,490.00 49,890.00 50,000.00 0 % 50,000 
    วัสดุดนตร ี 0.00 4,950.00 0.00 0.00 0 % 0 

รวมค่าวัสดุ 74,410.00 42,440.00 79,740.00 80,000.00     80,000 
  ค่าสาธารณูปโภค               
    ค่าไฟฟา้ 5,377.62 19,057.77 14,352.11 20,000.00 0 % 20,000 

รวมค่าสาธารณูปโภค 5,377.62 19,057.77 14,352.11 20,000.00     20,000 
รวมงบดำเนินงาน 376,337.62 359,737.77 393,862.11 400,000.00     400,000 

  งบลงทุน               
  ค่าครุภัณฑ์               
    ครุภัณฑ์กีฬา               
      เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง 0.00 0.00 0.00 188,000.00 -100 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 188,000.00     0 
รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 188,000.00     0 

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 376,337.62 359,737.77 393,862.11 588,000.00     400,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2564 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น               
  งบดำเนินงาน               
  ค่าใช้สอย               

    
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏบิัตริาชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

710,130.00 443,710.00 654,660.00 645,000.00     695,000 

รวมค่าใช้สอย 710,130.00 443,710.00 654,660.00 645,000.00     695,000 
รวมงบดำเนินงาน 710,130.00 443,710.00 654,660.00 645,000.00     695,000 

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 710,130.00 443,710.00 654,660.00 645,000.00     695,000 
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ 
1,086,467.62 803,447.77 1,048,522.11 1,233,000.00     1,095,000 

แผนงานการเกษตร               
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม ้               
  งบลงทุน               
  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง               
    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 1,359,588.00 1,086,200.00 226,000.00 684,500.00     3,950,300 

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,359,588.00 1,086,200.00 226,000.00 684,500.00     3,950,300 
รวมงบลงทุน 1,359,588.00 1,086,200.00 226,000.00 684,500.00     3,950,300 

รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ 1,359,588.00 1,086,200.00 226,000.00 684,500.00     3,950,300 
รวมแผนงานการเกษตร 1,359,588.00 1,086,200.00 226,000.00 684,500.00     3,950,300 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 
แผนงานการพาณิชย์               
งานตลาดสด               
  งบดำเนินงาน               
  ค่าใช้สอย               
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 88,000.00 88,500.00 0.00 0.00 0 % 0 
      ค่าจ้างเหมาบริการ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000 
    ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 32,000.00 0.00 0.00 50,000.00 -40 % 30,000 

รวมค่าใช้สอย 120,000.00 88,500.00 0.00 60,000.00     40,000 
  ค่าวัสดุ               
    วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 7,200.00 17,400.00 20,000.00 0 % 20,000 
    วัสดุก่อสร้าง 60,480.00 5,844.00 330.00 20,000.00 0 % 20,000 

รวมค่าวัสดุ 60,480.00 13,044.00 17,730.00 40,000.00     40,000 
  ค่าสาธารณูปโภค               
    ค่าไฟฟ้า 46,819.06 51,525.34 53,953.89 80,000.00 0 % 80,000 

รวมค่าสาธารณูปโภค 46,819.06 51,525.34 53,953.89 80,000.00     80,000 
รวมงบดำเนินงาน 227,299.06 153,069.34 71,683.89 180,000.00     160,000 
รวมงานตลาดสด 227,299.06 153,069.34 71,683.89 180,000.00     160,000 

รวมแผนงานการพาณิชย์ 227,299.06 153,069.34 71,683.89 180,000.00     160,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

แผนงานงบกลาง               
งบกลาง               
  งบกลาง               
    เงินสมทบกองทนุประกนัสังคม 501,419.00 536,565.00 547,186.00 613,420.00 0 % 613,420 
    เงินสมทบกองทนุเงินทดแทน 0.00 0.00 26,820.00 28,500.00 0 % 28,500 

    
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจา่ยเฉพาะ
การประปา 

15,670,000.00 6,153,000.00 13,923,000.00 7,560,000.00 2.05 % 7,714,620 

    เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 20,021,600.00 21,045,600.00 22,816,500.00 25,161,600.00 7.44 % 27,033,600 
    เบี้ยยังชีพคนพิการ 3,567,200.00 3,878,400.00 4,224,800.00 5,760,000.00 -4.79 % 5,484,000 
    เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 378,500.00 402,500.00 412,500.00 450,000.00 0 % 450,000 
    สำรองจ่าย 53,564.00 34,590.00 78,060.00 300,000.00 0 % 300,000 
    รายจ่ายตามข้อผูกพัน 129,364.20 140,018.68 0.00 0.00 0 % 0 
      ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร 0.00 0.00 0.00 14,200.00 0 % 14,200 

      
ค่าบำรุงสมาคมสนันบิาตเทศบาล
แห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) 

0.00 0.00 140,632.43 186,200.00 -24.38 % 140,800 

    เงินช่วยพิเศษ 0.00 0.00 27,000.00 5,000.00 0 % 5,000 

    
เงินสมทบกองทนุบำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 

1,378,254.30 1,691,820.00 1,659,140.00 1,676,840.00 -17.83 % 1,377,880 

    เงินช่วยค่าครองชพีผู้รับบำนาญ (ชคบ.) 24,046.00 26,232.00 26,232.00 26,300.00 0 % 26,300 
รวมงบกลาง 41,723,947.50 33,908,725.68 43,881,870.43 41,782,060.00     43,188,320 

รวมแผนงานงบกลาง 41,723,947.50 33,908,725.68 43,881,870.43 41,782,060.00     43,188,320 
รวมทุกแผนงาน 103,278,322.37 101,054,830.62 106,860,399.10 134,342,000.00     132,418,760 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เทศบาลตำบลนายาง 

อำเภอ ชะอำ   จังหวัดเพชรบุรี 
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 132,418,760 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น        

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป รวม 15,666,740 บาท 
 งบบุคลากร รวม 10,345,740 บาท 
  เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,072,000 บาท 
  เงินเดือนนายก/รองนายก จำนวน 756,000 บาท 

    

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี เดือนละ 30,000  บาท  
และรองนายกเทศมนตรี เดือนละ 16,500  บาท  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทน และประโยชน์
ตอบแทนอย่างอ่ืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และ
การจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 และแก้ไข
เพิ่มเตมิถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2557   

      

  เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก จำนวน 240,000 บาท 

    

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี  
เดือนละ8,000 บาท และรองนายกเทศมนตรี เดือนละ 6,000 บาท 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นฯ พ.ศ.2554  ละแก้ไขเพิ่มเตมิ 

      

  เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จำนวน 240,000 บาท 

    

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี เดือนละ
8,000 บาท และรองนายกเทศมนตรี เดือนละ  6,000  บาท  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่า 
ตอบแทนและประโยชนต์อบแทนอย่างอ่ืนฯ พ.ศ.2554   
และแก้ไขเพิ่มเติม 

      

  เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  จำนวน 216,000 บาท 

    

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี  
เดือนละ10,500 บาท และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  
เดือนละ7,500 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน
เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนฯ  
พ.ศ.2554  และแก้ไขเพิ่มเตมิ 

      

  เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 1,620,000 บาท 

    

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล  
เดือนละ 16,500  บาท รองประธานสภาเทศบาล  
เดือนละ  13,500 บาท และสมาชกิสภาเทศบาล   
เดือนละ 10,500 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทน 
อย่างอื่นฯ พ.ศ.2554  และแก้ไขเพิ่มเติม 
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  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 7,273,740 บาท 
  เงินเดือนพนักงาน จำนวน 5,500,000 บาท 

    

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่
พนักงานเทศบาล  จำนวน 14 อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี 
ของเทศบาล 

      

  เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 151,200 บาท 

    

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนให้แก่พนักงาน
เทศบาล ในตำแหน่งปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น
ระดับกลาง) หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท่ัวไป 
ระดับกลาง) และจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานเทศบาล 
ผู้ไดร้ับเงินเดือนถึงขั้นสูงของตำแหน่ง (เต็มขั้น) 

      

  เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 247,200 บาท 

    

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่พนักงานเทศบาล 
ในตำแหน่งปลัดเทศบาล(นักบรหิารงานท้องถิ่น  
ระดับกลาง) รองปลัดเทศบาล(นักบริหารงานท้องถิ่น  
ระดับต้น) หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (นักบริหาร 
งานท่ัวไป ระดับกลาง) หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ   
(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น)  หัวหน้าฝ่ายปกครอง  
(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น) และหัวหน้าฝ่ายแผนงาน 
และงบประมาณ (นักบริหารงานท่ัวไป ระดบัต้น)  

      

  ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 255,900 บาท 

    

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งลูกจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำให้แก่
ลูกจ้างประจำจำนวน 1 อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปีของเทศบาล 

      

  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 1,023,000 บาท 

    

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้างจำนวน 9 อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปีของเทศบาล 

      
  เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 96,440 บาท 

    

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวและเงินค่าตอบแทนพิเศษ
ให้แก่พนักงานจ้างจำนวน 9 อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปีของ
เทศบาล 

      

 งบดำเนินงาน รวม 5,251,000 บาท 
  ค่าตอบแทน รวม 860,000 บาท 
  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 750,000 บาท 
    

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีใ่นการเลือกตั้ง  เงินรางวัล ฯลฯ       

  ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ จำนวน 20,000 บาท 

    

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง  ที่ต้องมาปฏิบัติ
ราชการในกรณีเร่งด่วนและลักษณะงานท่ีไม่สามารถดำเนินการตาม
เวลาปกตไิด้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
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  ค่าเช่าบ้าน จำนวน 60,000 บาท 

    

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้พนักงานเทศบาลที่มสีิทธิเบิกได้ตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2562  

      

  เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร จำนวน 30,000 บาท 

    

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล   
และลูกจ้างประจำ เป็นไปตามหนงัสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด
ที ่กค 0422.3/ว257 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2559 

      

  ค่าใช้สอย รวม 2,450,000 บาท 
  รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ       
   ค่าโฆษณาและเผยแพร ่ จำนวน 100,000 บาท 

    

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัพิมพ์วารสารประชาสัมพันธ์ แผ่นพับประชาสมัพันธ์
และค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ 

      

   ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 100,000 บาท 
    

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการต่างๆ ที่จัดอยู่ในประเภทนี ้       

   ค่าเช่าทรัพย์สิน จำนวน 98,000 บาท 

    

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าเช่าเครื่องพิมพ์สำเนา
ดิจิตอล และค่าเช่าทรัพย์สินต่าง ๆ 

      

   ค่าซักฟอก จำนวน 20,000 บาท 
    

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าซักฟอกตา่ง ๆ ของเทศบาลตำบลนายาง       

   ค่าถ่ายเอกสาร จำนวน 2,000 บาท 
    

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสารราชการต่าง ๆ ของเทศบาล       

   ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ จำนวน 5,000 บาท 
    

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่จำเป็นในการปฏิบตัิราชการ       

  รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพธิีการ จำนวน 300,000 บาท 

    

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น การประชุมราชการทางไกลผา่นดาวเทียม และสำหรับ
กรณีหน่วยงานอ่ืนหรือบุคคลภายนอกเข้าดูงาน หรือเยี่ยมชมองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกรณตีรวจเยี่ยมหรือตรวจราชการ การแถลง
ข่าวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766  
ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ ์2563 

      

  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ       
   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จำนวน 100,000 บาท 

    

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก 
ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำ  และพนักงานจ้าง   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ีทอ้งถิ่น พ.ศ.2555  
แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับท่ี 4 ) พ.ศ.2561 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารบั
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ.2557 
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   ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง จำนวน 900,000 บาท 

    

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิการจัดการเลือกตั้งสมาชิก 
สภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ แบบพิมพ์เกี่ยวกบัการเลือกตั้ง ค่าเช่าเต็นท์ 
เก้าอี ้เครื่องขยายเสียงเสียงประดบัไฟฟ้า การประชาสัมพันธ์  
ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น 
ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับท่ี 14) พ.ศ.2562  
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น 

      

   ค่าพวงมาลัย  ช่อดอกไม้  กระเช้าดอกไม้  และพวงมาลา จำนวน 10,000 บาท 

    

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย  ช่อดอกไม้  พุ่มดอกไม้ กระเช้าดอกไม้  
และพวงมาลาในงานกิจกรรมและงานพิธีสำคัญต่าง ๆ 

      
   โครงการจดังานวันเทศบาล จำนวน 15,000 บาท 

    

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิโครงการจดังานวันเทศบาล   
โดยมีคา่ใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา เช่น ค่าเครื่อง 
ไทยธรรม ค่าอาหาร ค่าเครื่องดืม่ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น 
ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในโครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ 
จัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 -2565) หน้าท่ี 140  
ลำดับที ่2    

      

   โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบคุลากรเทศบาล จำนวน 400,000 บาท 

    

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ
บุคลากรเทศบาล  โดยมีคา่ใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าพิธีการ ค่าวัสดุ
เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าสมนาคณุ
วิทยากร ค่าเช่าห้องสัมมนาพร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการฝึกอบรม  
ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจำเป็นในการฝึกอบรม 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ีทอ้งถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสดุ ที ่มท 0808.2/ว
3446 ลงวันท่ี 19 ตุลาคม 2548 เรื่องการเดินทางไปราชการ
ต่างประเทศและศึกษาดูงานท้ังในและต่างประเทศขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าท่ี 140  
ลำดับที ่1 
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  ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 400,000 บาท 

    

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อใหส้ามารถใช้งานได้
ตามปกติ  

      

  ค่าวัสดุ รวม 666,000 บาท 
  วัสดุสำนักงาน จำนวน 150,000 บาท 

    

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดสุำนักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ    
น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน  หนังสือพิมพ์ ฯลฯ  
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2 
/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน  2559 เรื่องแนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภณัฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจา่ย
ตามงบประมาณ 

      

  วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ จำนวน 50,000 บาท 

    

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดไุฟฟ้าและวิทยตุ่าง ๆ  เช่น  หลอดไฟฟ้า  
สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวติซ์ไฟฟ้า ฯลฯ  เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/  ว 1248   
ลงวันท่ี  27 มิถุนายน  2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของ 
ที่จัดเป็นวัสดุและครภุัณฑต์ามหลกัการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 

      

  วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 60,000 บาท 

    

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ   เช่น  ถ้วย  ชาม  
ช้อนส้อม แก้วน้ำ ถาด ไม้กวาด  ฯลฯ  เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด  ที ่มท 0808.2/ ว 1248   
ลงวันท่ี  27 มิถุนายน  2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของ 
ที่จัดเป็นวัสดุและครภุัณฑต์ามหลกัการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 

      

  วัสดุก่อสร้าง จำนวน 50,000 บาท 

    

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น  ไม้ต่าง ๆ  
กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ทราย  ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุดที่ มท 0808.2/ ว 1248   
ลงวันท่ี  27 มิถุนายน  2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครภุัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 

      

  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 50,000 บาท 

    

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่งตา่ง ๆ  เช่น  แบตเตอรี่  
หัวเทียน ยางรถยนต์  ฯลฯ  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนท่ีสุด  ที ่มท 0808.2/ ว 1248  ลงวันท่ี 27 มิถุนายน  2559  
เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครภุัณฑต์าม
หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
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  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 200,000 บาท 

    

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่นตา่ง ๆ  เช่น น้ำมันดีเซล   
น้ำมันเบนซิน  น้ำมันเครื่อง ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันท่ี 
27 มิถุนายน  2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวสัดุ
และครภุณัฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ 

      

  วัสดุการเกษตร จำนวน 20,000 บาท 

    

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุการเกษตรต่าง ๆ เช่น  พันธุ์พืช  ยาป้องกันและ
กำจัดศัตรูพืชและสัตว์ สปริงเกลอร์ ปุ๋ย จอบหมุน จอบพรวน  ฯลฯ  
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด  ที ่มท 0808.2 
/ ว 1248 ลงวันท่ี  27 มิถุนายน  2559 เรื่องแนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภณัฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจา่ย
ตามงบประมาณ 

      

  วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ จำนวน 10,000 บาท 

    

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ต่าง ๆ  เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร์ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี เมมโมรี่การด์ฯลฯ   
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว
1248 ลงวันท่ี  27 มิถุนายน  2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของ
ที่จัดเป็นวัสดุและครภุัณฑต์ามหลกัการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 

      

  วัสดุคอมพิวเตอร ์ จำนวน 75,000 บาท 

    

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุคอมพิวเตอรต์า่ง ๆ  เช่น  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล  
ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ เมาส์ แป้นพิมพ์ฯลฯ 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด  ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันท่ี  27 มิถุนายน  2559 เรื่องแนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภณัฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจา่ย
ตามงบประมาณ 

      

  วัสดุอื่น จำนวน 1,000 บาท 

    

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุอื่น  ที่ไมส่ามารถเบิกจ่ายได้จากวสัดุประเภทใด 
ในรายการดังกล่าวข้างต้น และมีความจำเป็นต้องใช้ในการปฏิบตัิงาน 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว
1248 ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน  2559  
เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครภุัณฑต์าม
หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

      

  ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,275,000 บาท 
  ค่าไฟฟ้า จำนวน 1,000,000 บาท 

    

  
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของสำนักงานเทศบาลตำบลนายางและ
สถานท่ีต่าง ๆ  ที่อยู่ในความรับผดิชอบของเทศบาล 

      

  ค่าบริการโทรศัพท ์ จำนวน 30,000 บาท 

    

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในการตดิต่อราชการของสำนักงานเทศบาล
ตำบลนายาง   
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  ค่าบริการไปรษณีย ์ จำนวน 70,000 บาท 

    

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์(GFMIS) ของทุกหน่วยงานในสังกัดเทศบาล    

      

  ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 175,000 บาท 

    

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต  ค่าเช่าวงจร
(LEASED LINE) เพื่อใช้เป็นเส้นทางในการรับส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์
ด้านการทะเบียนราษฎร  และ  ค่าสื่อสารอื่น ๆ ซึ่งหมายรวมถึง
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ และค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้นเกี่ยวกับการ
โทรคมนาคม 

      

 งบเงินอุดหนุน รวม 70,000 บาท 
  เงินอุดหนุน รวม 70,000 บาท 
  เงินอุดหนุนส่วนราชการ       
   โครงการงานพระนครครีี - เมืองเพชร จำนวน 50,000 บาท 

    

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ท่ีทำการปกครองอำเภอชะอำ 
ตามโครงการงานพระนครครีี - เมอืงเพชร  ครั้งท่ี 35 ประจำปี 2564 
 - เป็นไปตามพระราชบญัญัตเิทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเตมิถึง  
(ฉบับท่ี 14) พ.ศ.2562 มาตรา 50 (8)   
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  มาตรา 16 (11)  
 - เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2)  
พ.ศ. 2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  แก้ไข ครั้งที่ 
4/2563 หน้าท่ี 1 ลำดับที ่1 

      

   โครงการจดังาน"พระนครคีรี-เมืองเพชร" จำนวน 20,000 บาท 

    

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แกส่ำนกังานจังหวัดเพชรบุร ี
ตามโครงการจดังาน “พระนครครี ี- เมืองเพชร”  ครั้ง
ที ่35 ประจำปี พ.ศ. 2564   
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  
(ฉบับท่ี 14) พ.ศ.2562 มาตรา 50 (8)   
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542  มาตรา 16 (11)   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที ่2) พ.ศ. 2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าท่ี 135  
ลำดับที ่2 
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งานบริหารงานคลัง รวม 8,039,200 บาท 
 งบบุคลากร รวม 6,365,200 บาท 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 6,365,200 บาท 
  เงินเดือนพนักงาน จำนวน 5,200,000 บาท 

    

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่
พนักงานเทศบาล จำนวน 15 อัตรา  ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี 
ของเทศบาล 

      

  เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 67,200 บาท 

    

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนให้แก่พนักงาน
เทศบาล ในตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง
ระดับกลาง)   

      

  เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 121,200 บาท 

    

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่พนักงานเทศบาลในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง) หัวหน้า
ฝ่ายบรหิารงานการคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)  หัวหน้า
ฝ่ายพัฒนารายได้ (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) และหัวหน้าฝ่าย
แผนที่ภาษีและทะเบยีนทรัพย์สิน (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 

      

  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 868,800 บาท 

    

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง จำนวน 8 อัตรา  ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปีของเทศบาล 

      
  เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 108,000 บาท 

    

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวและเงินค่าตอบแทนพิเศษ
ให้แก่พนักงานจ้างจำนวน 8 อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปีของ
เทศบาล 

      

 งบดำเนินงาน รวม 1,624,000 บาท 
  ค่าตอบแทน รวม 344,000 บาท 
  ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ จำนวน 100,000 บาท 

    

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างที่ต้องมาปฏิบัติราชการในกรณี
เร่งด่วนและลักษณะงานท่ีไม่สามารถดำเนินการตามเวลาปกติได้  
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 

      

  ค่าเช่าบ้าน จำนวน 144,000 บาท 

    

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้พนักงานเทศบาลที่มสีิทธิเบิกได้ตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562 

      

  เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร จำนวน 100,000 บาท 

    

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล  
เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ที ่กค 0422.3/ว257  
ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2559 
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  ค่าใช้สอย รวม 695,000 บาท 
  รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ       
   ค่าโฆษณาและเผยแพร ่ จำนวน 30,000 บาท 

    

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าประชาสมัพันธ์ โฆษณาและเผยแพร่ตา่ง ๆ ของ
เทศบาลที่อยู่ในความรับผดิชอบของกองคลัง 

      

   ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 30,000 บาท 

    

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งบริการต่าง ๆ ที่จัดอยู่ในประเภทนี้ และจำเป็น 
ในการปฏิบัตริาชการ 

      

   ค่าเช่าทรัพย์สิน จำนวน 180,000 บาท 

    

  
ค่าเช่าทรัพย์สิน จำนวน 180,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าอาคาร ค่าเช่าท่ีดินราชพัสดุให้กับกรมธนารักษ์
กระทรวงการคลัง และคา่เช่าทรัพย์สินอ่ืน ๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบตัิ
ราชการ 

      

   ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา จำนวน 5,000 บาท 
    

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิคดีต่าง ๆ       

   ค่าถ่ายเอกสาร จำนวน 20,000 บาท 

    

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายแผนท่ีแม่บทลงกระดาษ AO ค่าถ่ายโฉนด
ที่ดิน และค่าถ่ายเอกสารอื่น ๆ ที่จำเป็นในการปฏบิัติงาน 

      
   ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ จำนวน 10,000 บาท 
    

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่จำเป็นในการปฏิบตัิราชการ       

   ค่าเบี้ยประกัน จำนวน 20,000 บาท 

    

  
ค่าเบี้ยประกัน จำนวน 20,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันอาคารตลาดสดเทศบาล และเบีย้ประกัน
ทรัพย์สินอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคา่ใช้จ่ายในการ
จัดทำประกันภัยทรัพยส์ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 

      

  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ       
   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จำนวน 200,000 บาท 

    

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก  
ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ ของพนักงานเทศบาล และพนักงาน
จ้าง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคา่ใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ีทอ้งถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ี
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 

      

  ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 200,000 บาท 

    

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อใหส้ามารถใช้งานได้
ตามปกต ิ
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  ค่าวัสดุ รวม 575,000 บาท 
  วัสดุสำนักงาน จำนวน 200,000 บาท 

    

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดสุำนักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ  
น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน หนังสือพิมพ์ ฯลฯ เป็นไป
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดว่นท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว1248 
ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครภุัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 

      

  วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ จำนวน 5,000 บาท 

    

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดไุฟฟ้าและวิทยตุ่าง ๆ เช่น หลอด
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซไ์ฟฟ้า ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ ว 1248 ลง
วันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครภุัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 

      

  วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5,000 บาท 

    

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ เช่น ถ้วย
ชาม ช้อนส้อม แก้วน้ำ ถาด ไม้กวาด ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 
ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครภุัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 

      

  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 50,000 บาท 

    

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่งตา่ง ๆ เช่น แบตเตอรี่  
หัวเทียน ยางรถยนต์ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครภุัณฑ์ตามหลักการ
จำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

      

  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 100,000 บาท 

    

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่นตา่ง ๆ เช่น น้ำมัน
ดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี  
ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครภุัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 

      

  วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ จำนวน 5,000 บาท 

    

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ต่าง ๆ เช่น กระดาษ
เขียน โปสเตอร์ พู่กันและสี เมมโมรี่การ์ด ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันท่ี  
27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวสัดุ
และครภุณัฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ 

      

 



65 
 
  วัสดุคอมพิวเตอร ์ จำนวน 200,000 บาท 

    

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุคอมพิวเตอรต์า่ง ๆ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล  
ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ เมาส์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ  
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/  
ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของ
ที่จัดเป็นวัสดุและครภุัณฑต์ามหลกัการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 

      

  วัสดุสำรวจ จำนวน 5,000 บาท 

    

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดสุำรวจต่าง ๆ ที่ใช้ในการสำรวจ เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ ว 1248  
ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครภุัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 

      

  วัสดุอื่น จำนวน 5,000 บาท 

    

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุอื่น ที่ไมส่ามารถเบิกจ่ายได้จากวสัดุประเภทใดใน
รายการดังกล่าวข้างต้น และมีความจำเป็นต้องใช้ในการปฏิบตัิงาน
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ 
ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของ
ที่จัดเป็นวัสดุและครภุัณฑต์ามหลกัการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 

      

  ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท 
  ค่าบริการโทรศัพท ์ จำนวน 10,000 บาท 

    

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในการตดิต่อราชการของสำนักงานเทศบาล 
ตำบลนายาง 

      

 งบรายจ่ายอื่น รวม 50,000 บาท 
  รายจ่ายอื่น รวม 50,000 บาท 
  รายจ่ายอื่น       
   รายจ่ายอื่น จำนวน 50,000 บาท 
    

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการคืนภาษีแก่ผู้ที่ชำระภาษีไว้เกิน                       
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 งานเทศกิจ รวม 120,000 บาท 
  งบบุคลากร รวม 120,000 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 120,000 บาท 
   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 108,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง จำนวน 1 อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปีของเทศบาล 

      

   เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 12,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวและเงินค่าตอบแทนพิเศษ
ให้แก่พนักงานจ้างจำนวน 1 อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปีของ
เทศบาล 

      

 งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 3,535,260 บาท 
  งบบุคลากร รวม 2,616,260 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 2,616,260 บาท 
   เงินเดือนพนักงาน จำนวน 850,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่
พนักงานเทศบาล จำนวน 3 อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปีของ
เทศบาล 

      

   ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 286,840 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งลูกจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ประจำ  จำนวน 1 อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปีของเทศบาล 

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 1,341,360 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง จำนวน  12  อัตรา  ตามแผนอตัรากำลัง 3 ปีของ
เทศบาล 

      

   เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 138,060 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวและเงินค่าตอบแทนพิเศษ
ให้แก่พนักงานจ้างจำนวน 12 อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปีของ
เทศบาล 

      

  งบดำเนินงาน รวม 919,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 85,000 บาท 
   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 75,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานของอาสาสมัครป้องกันภัย 
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 

      

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล 
เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ที ่กค 0422.3/ว257  
ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2559     
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   ค่าใช้สอย รวม 360,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ       
    รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ จำนวน 30,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการ คา่เช่าทรัพย์สิน ค่าเบี้ย
ประกัน ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จัดอยู่ในประเภทนี ้

      

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ       

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

จำนวน 30,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก
ค่าลงทะเบียนต่างๆฯลฯ ของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง  
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ีทอ้งถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ี
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 

      

    โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภยั โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย คา่สมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ใน
การฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้องและจำเป็นในโครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับท่ี 14) พ.ศ.2562  มาตรา 50 (1)   
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16  
(29) และ (30)   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
หน้าท่ี 100 ลำดับที ่3  

      

    โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 50,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิโครงการฝึกอบรมและพัฒนา
ศักยภาพงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าสมนาคณุวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
ค่าอาหาร  ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นท่ี
เกี่ยวข้องและจำเป็นในโครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับท่ี 14) พ.ศ.2562 มาตรา 50 (1)   
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  
มาตรา 16 (29) และ (30)   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565)   
หน้าท่ี 100 ลำดับที ่2 
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    โครงการส่งเสริมความรู้เกีย่วกับภยัและการป้องกันภัยให้แก่ประชาชน จำนวน 30,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิโครงการส่งเสริมความรู้เกีย่วกับ
ภัยและการป้องกันภัยให้แก่ประชาชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  
ค่าสมนาคณุวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าวัสดุ
ในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในโครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับท่ี 14) พ.ศ.2562 มาตรา 50 (6)  
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542   
มาตรา 16 (29) และ (30)   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)   
หน้าท่ี 99 ลำดับที่ 1 

      

   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 200,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อใหส้ามารถใช้งาน
ได้ตามปกต ิ

      

   ค่าวัสดุ รวม 472,000 บาท 
   วัสดุสำนักงาน จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดสุำนักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ   
ปากกา  ดินสอ  ฯลฯ   
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด   
ที ่มท 0808.2/ว1248 ลงวันท่ี  27 มิถุนายน  2559  
เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครภุัณฑต์าม
หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

      

   วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ จำนวน 5,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดไุฟฟ้าและวิทยตุ่าง ๆ  เช่น  หลอด
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซไ์ฟฟ้า ฯลฯ   
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ 
 ว 1248  ลงวันท่ี  27 มิถุนายน  2559 เรื่องแนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภณัฑ์ตามหลักการจำแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ 

      

   วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ เช่น ถ้วย ชาม   
ช้อนส้อม แก้วน้ำ  ไม้กวาด ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ ว 1248   
ลงวันท่ี  27 มิถุนายน  2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครภุัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 
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   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 100,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่งตา่ง ๆ  เช่น   
แบตเตอรี่ หัวเทียน ยางรถยนต์  ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ ว 1248   
ลงวันท่ี  27 มิถุนายน  2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครภุัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 

      

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 300,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่นตา่ง ๆ  เช่น น้ำมันดีเซล   
น้ำมันเบนซิน  น้ำมันเครื่อง ฯลฯ  เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด  ที ่มท 0808.2/ ว 1248   
ลงวันท่ี  27 มิถุนายน  2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครภุัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 

      

   วัสดุการเกษตร จำนวน 5,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุการเกษตรต่าง ๆ เช่น  พันธุ์พืช  ยาป้องกันและ
กำจัดศัตรูพืชและสัตว์ สปริงเกลอร์ ปุ๋ย จอบหมุน จอบพรวน ฯลฯ   
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด  ที ่มท 0808.2/  
ว 1248 ลงวันท่ี  27 มิถุนายน  2559 เรื่องแนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภณัฑ์ตามหลักการจำแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ 

      

   วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุเครื่องแต่งกายต่าง ๆ สำหรับให้เจ้าหน้าท่ีเพื่อ
สวมใส่ขณะปฏบิัติงานตามหน้าที่ เช่น เครื่องแต่งกาย ชุดปฏิบัติการ
งานป้องกัน เสื้อ กางเกง ผ้า และชุดอื่นท่ีจำเป็นต้องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ฯลฯ   
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวสัดุ
เครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2560 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/
ว 1248  ลงวันท่ี  27 มิถุนายน  2559 เรื่องแนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภณัฑ์ตามหลักการจำแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ        

      

   วัสดุคอมพิวเตอร ์ จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุคอมพิวเตอรต์า่ง ๆ  เช่น  อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพมิพ์แบบเลเซอร์ เมาส์  
แป้นพิมพ ์ฯลฯ  
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด  ที ่มท 0808.2/ 
ว 1248  ลงวันท่ี 27 มิถุนายน  2559 เรื่องแนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภณัฑ์ตามหลักการจำแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ      
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   วัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุเครื่องดับเพลิงต่าง ๆ เช่น ถังดับเพลิง ลูกบอล
ดับเพลิง ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด
ที ่มท 0808.2/ ว 1248  ลงวันท่ี  27 มิถุนายน  2559 เรื่อง
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครภุัณฑ์ตามหลักการ
จำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

      

   วัสดุอื่น จำนวน 2,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุอื่น  ที่ไมส่ามารถเบิกจ่ายได้จากวสัดุประเภทใด
ในรายการดังกล่าวข้างต้น และมีความจำเป็นต้องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสดุ   
ที ่มท 0808.2/ ว 1248  ลงวันท่ี27 มิถุนายน  2559 เรื่องแนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวสัดแุละครภุณัฑ์ตามหลักการจำแนก
ประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ 

      

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 2,000 บาท 
   ค่าบริการโทรศัพท ์ จำนวน 2,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในการตดิต่อราชการของสำนักงานเทศบาล 
ตำบลนายาง   

      
                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



71 
 

แผนงานการศึกษา   
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 3,106,000 บาท 
  งบบุคลากร รวม 2,738,000 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 2,738,000 บาท 
   เงินเดือนพนักงาน จำนวน 2,300,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงาน
เทศบาล จำนวน 7 อัตรา  ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปีของเทศบาล 

      

   เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 78,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้พนักงานเทศบาลในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการ กองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)  
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (นักบรหิารงาน
การศึกษา ระดับต้น) และหัวหน้าฝ่ายบรหิารการศึกษา (นักบริหารงาน
การศึกษา ระดับต้น) 

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 324,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง จำนวน 3 อัตรา  ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปีของเทศบาล 

      

   เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 36,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวและเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่
พนักงานจ้าง  จำนวน 3 อัตรา  ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปีของเทศบาล 

      

  งบดำเนินงาน รวม 368,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 102,000 บาท 
   ค่าเช่าบ้าน จำนวน 72,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มสีิทธิไดร้ับตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถงึ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2562  

      

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร จำนวน 30,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล 
เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ที ่กค 0422.3/ว257 
ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2559     

      

   ค่าใช้สอย รวม 135,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ       
    ค่าโฆษณาและเผยแพร ่ จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณา และประชาสัมพันธ์กิจกรรมตา่งๆ ของเทศบาลที่
อยู่ในความรับผดิชอบของกองการศึกษา 

      

    ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 20,000 บาท 
      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการต่างๆ ที่จัดอยู่ในประเภทนี ้       

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       
    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จำนวน 75,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าท่ีพัก  ค่าลงทะเบียน
ต่าง ๆ ฯลฯ ของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ผูดู้แลเด็ก และ
พนักงานจ้างตลอดจนค่าใช้จ่ายในการนำบุคลากรส่วนท้องถิ่นและชุมชน
ไปศึกษาดูงานและ/หรือเข้าร่วมเสวนาทางวิชาการในงานมหกรรมการจัด
การศึกษาท้องถิ่น   
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เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4)  
พ.ศ.2561 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคา่ใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ.2557 

   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  

      

   ค่าวัสดุ รวม 131,000 บาท 
   วัสดุสำนักงาน จำนวน 30,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดสุำนักงานต่าง ๆ เช่น  กระดาษ   
ปากกา  ดินสอ  ฯลฯ  
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด  ที ่มท 0808.2/  
ว 1248 ลงวันท่ี  27 มิถุนายน  2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของ 
ที่จัดเป็นวัสดุและครภุัณฑต์ามหลกัการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 

      

   วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ จำนวน 5,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดไุฟฟ้าและวิทยตุ่าง ๆ  เช่น  หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า  
ปลั๊กไฟฟ้า สวติซ์ไฟฟ้า ฯลฯ  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ ว 1248  ลงวันท่ี  27 มิถุนายน  2559  
เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครภุัณฑต์ามหลกั 
การจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

      

   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่งตา่ง ๆ เช่น แบตเตอรี่   
หัวเทียน ยางรถยนต์ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว1248  ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครภุัณฑ์ตามหลักการ
จำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

      

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 50,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่นตา่ง ๆ  เช่น น้ำมันดีเซล   
น้ำมันเบนซิน  น้ำมันเครื่อง ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/  ว 1248  ลงวันท่ี  27 มิถุนายน  2559  
เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครภุัณฑต์ามหลกั 
การจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

      

   วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ จำนวน 5,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ต่าง ๆ  เช่น  กระดาษเขียน
โปสเตอร์พู่กันและสี เมมโมรี่การ์ด ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ ว 1248   
ลงวันท่ี27 มิถุนายน  2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครภุัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

      

   วัสดุคอมพิวเตอร ์ จำนวน 30,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุคอมพิวเตอรต์า่ง ๆ  เช่น  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับ
ผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ เมาส์ แป้นพิมพ ์ฯลฯ  เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด  ที ่มท 0808.2/ ว 1248   
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ลงวันท่ี27 มิถุนายน  2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครภุัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

   วัสดุอื่น จำนวน 1,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุอื่น ที่ไมส่ามารถเบิกจ่ายได้จากวสัดุประเภทใดใน
รายการดังกล่าวข้างต้น  และมีความจำเป็นต้องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด  ที ่มท 0808.2/ ว 1248  ลงวันท่ี   
27 มิถุนายน  2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวสัดแุละ
ครุภณัฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

      

 
 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 23,154,020 บาท 
  งบบุคลากร รวม 5,575,020 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 5,575,020 บาท 
   เงินเดือนพนักงาน จำนวน 3,540,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานครู
เทศบาล จำนวน 11 อัตรา  ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปีของเทศบาล 

      

   เงินวิทยฐานะ จำนวน 42,000 บาท 
      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะให้แก่พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา       

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 1,787,400 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงาน
จ้าง จำนวน 16 อัตรา ตามแผนอตัรากำลัง 3 ปีของเทศบาล 

      
   เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 205,620 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวและเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงาน
จ้างจำนวน 15 อัตรา ตามแผนอตัรากำลัง 3 ปีของเทศบาล 

      

  งบดำเนินงาน รวม 8,234,200 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 28,200 บาท 
   เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร จำนวน 28,200 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานครูเทศบาล 
เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ที ่กค 0422.3/ว257  
ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2559     

      

   ค่าใช้สอย รวม 3,504,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ       
    ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 20,000 บาท 
      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการต่างๆ ที่จัดอยู่ในประเภทนี ้       

    ค่าเช่าทรัพย์สิน จำนวน 15,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าท่ีดินวัดอัมพาราม (ร้าง) ตำบลนายาง อำเภอชะอำ  
จังหวัดเพชรบุรี เพื่อใช้เป็นที่ตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนายาง 
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   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       
    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จำนวน 250,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ  ค่าเช่าท่ีพัก ค่าลงทะเบียน
ต่าง ๆ ฯลฯ  ของพนักงานเทศบาล ครูผูดู้แลเด็กเล็ก ผูดู้แลเด็ก และพนักงาน
จ้าง ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการนำบคุลากรส่วนท้องถิ่นและชุมชนไปศกึษา 
ดูงานและ/หรือเข้าร่วมเสวนาทางวิชาการในงานมหกรรมการจดัการศึกษา
ท้องถิ่น และค่าพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู ที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหนา้ที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ.2557 

      

    โครงการเพิม่ประสิทธิภาพคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 30,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิโครงการเพิม่ประสิทธิภาพคณะ
กรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเลก็  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  
ค่าสมนาคณุวิทยากร ค่าอาหาร คา่อาหารว่างและเครื่องดืม่ ค่ายานพาหนะ  
ค่าสมนาคณุในการศึกษาดูงาน  ค่าเอกสารประกอบการอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นท่ี
เกี่ยวข้องและจำเป็นในโครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 14)  
พ.ศ.2562 มาตรา 50 (6) และ (7)  
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  มาตรา 16 (9)   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าท่ี 115 ลำดับที่ 19 

      

    โครงการเพิม่ศักยภาพของพนักงานครูและผู้ดูแลเด็ก จำนวน 100,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิโครงการเพิม่ศักยภาพของพนักงานครู  และ
ผู้ดูแลเด็ก โดยมีคา่ใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะ ค่าสมนาคณุในการศึกษาดูงาน  
ค่าเอกสารประกอบการอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้องและจำเปน็ในโครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 14)  
 พ.ศ.2562 มาตรา 50 (6)   
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  มาตรา 16 (9)   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าท่ี 114 ลำดับที่ 18 

      

    โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ จำนวน 360,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิโครงการวันเด็กแห่งชาติ โดยมีคา่ใช้จ่าย
ประกอบด้วย เงินรางวัลประกวดรอ้งเพลง ค่าถ้วยรางวัลประกวดร้องเพลง  
ค่าการแสดงบนเวท ีค่าเครื่องดื่ม ค่าเช่าเวทีดนตรีโครงเหล็ก  เครื่องขยายเสียง ค่า
ป้ายไวนิล คา่ดอกไม้สดสำหรับพิธเีปิด ค่าเต็นท ์ค่าเก้าอี ้ค่าน้ำดืม่ คา่อาหาร
กลางวัน ค่าวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอื่น 
ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในโครงการ 
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- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 14)  
 พ.ศ.2562 มาตรา 50 (6) และ (7)   
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  มาตรา 16 (9) และ (10)   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจดังาน  
การจัดการแข่งขันกีฬา และการสง่นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565) หน้าท่ี 113  ลำดับที่ 16 

    โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จำนวน 2,649,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิโครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล  โดยมคี่าใช้จ่ายประกอบด้วย
ค่าอาหารกลางวัน  ค่าจัดการเรียนการสอน  ค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาสำหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไดแ้ก ่ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน ค่าหนังสือเรียน  
ค่าอุปกรณ์การเรียน และค่าเครื่องแบบนักเรียน  
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 14)  
พ.ศ.2562 มาตรา 50 (6) และ (7)  
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  มาตรา 16 (9)   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าท่ี 103  ลำดับที ่ 1  

      

    โครงการอบรมและประชุมผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 30,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิโครงการอบรมและประชุมผู้ปกครองในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าสมนาคณุวิทยากร ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะ ค่าสมนาคุณในการศึกษาดูงาน  
ค่าเอกสารประกอบการอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้องและจำเปน็ในโครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 14)  
 พ.ศ.2562 มาตรา 50 (6)   
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  มาตรา 16 (9)   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าท่ี 114 ลำดับที่ 17 

      

   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 50,000 บาท 
      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ        

   ค่าวัสดุ รวม 4,472,000 บาท 
   วัสดุสำนักงาน จำนวน 75,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดสุำนักงานต่าง ๆ เช่น  กระดาษ  ปากกา  ดินสอ ฯลฯ   
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด  ที ่มท 0808.2/ ว 1248   
ลงวันท่ี  27 มิถุนายน  2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภณัฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  
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   วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ จำนวน 40,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดไุฟฟ้าและวิทย ุเช่น หลอดไฟฟ้า สวติซ์ไฟฟ้า ฟิวส์ ฯลฯเป็นไป
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดว่นท่ีสุด  ที ่มท 0808.2/ ว 1248   
ลงวันท่ี  27 มิถุนายน  2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภณัฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

      

   วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 100,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ เช่น ถ้วยชาม  ช้อนส้อม แก้วน้ำ 
ไม้กวาด  ฯลฯ  เป็นไปตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด
ที ่มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน  2559 เรื่องแนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภณัฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจา่ยตาม
งบประมาณ 

      

   ค่าอาหารเสรมิ (นม) จำนวน 4,056,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสรมิ (นม) ให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล  
และเด็กระดับอนุบาลถึงประถมศกึษาปีท่ีหกของโรงเรียนที่สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(สพฐ.) เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ ว 1248  ลงวันท่ี27 มิถุนายน  2559 เรื่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภณัฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสดุ ที ่มท 0816.2/ว4110  
ลงวันท่ี 14 กรกฎาคม 2563 
และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 103 ลำดับที ่2 

      

   วัสดุก่อสร้าง จำนวน 50,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุก่อสร้างต่าง ๆ  เช่น  ไม้ต่าง ๆ กระเบื้อง  สังกะสี  ตะปู   
ฯลฯ  ต่าง ๆ  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุดที่ มท 0808.2/  
ว 1248  ลงวันท่ี  27 มิถุนายน  2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครภุัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

      

   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น  ยางรถยนต์ แบตเตอรี่ ฯลฯ 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุดที ่มท 0808.2/ ว 1248   
ลงวันท่ี  27 มิถุนายน  2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภณัฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

      

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 50,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น  เช่น  น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุดที่ท่ี มท 0808.2/ ว 1248   
ลงวันท่ี  27 มิถุนายน  2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภณัฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ   

      

   วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์ จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ต่าง ๆ เช่น เครื่องวัด
อุณหภูมิ แอลกอฮอล์ เวชภัณฑ์ ผา้พันแผล น้ำยาต่าง ๆ เคมภีัณฑ์ ฯลฯ  
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว 1248  
ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภณัฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ   

      

 



77 
 
   วัสดุการเกษตร จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุการเกษตรต่าง ๆ เช่น  พันธุ์พืช  ยาป้องกันและกำจัดศัตรูพืช
และสตัว์ สปริงเกลอร์ ปุย๋ จอบหมุน  จอบพรวน  ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด  ที ่มท 0808.2/ ว 1248  ลงวันท่ี 27 มิถุนายน   
2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิง่ของที่จัดเป็นวัสดุและครภุัณฑ์ตามหลักการ
จำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

      

   วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ต่าง ๆ เช่น  กระดาษเขียนโปสเตอร์โปส
พู่กันและสี  เมมโมรี่การด์ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนท่ีสุด  ที ่มท 0808.2/ว 1248  ลงวันท่ี27 มิถุนายน  2559 เรื่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภณัฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ   

      

   วัสดุคอมพิวเตอร ์ จำนวน 50,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุคอมพิวเตอรต์า่ง ๆ  เช่น  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก
สำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ เมาส์ แป้นพิมพ ์ฯลฯ  เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด  ที ่มท 0808.2/ ว 1248  ลงวันท่ี27 มิถุนายน   
2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิง่ของที่จัดเป็นวัสดุและครภุัณฑ์ตามหลักการ
จำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

      

   วัสดุอื่น จำนวน 1,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุอื่น ที่ไมส่ามารถเบิกจ่ายได้จากวสัดุประเภทใดในรายการ
ดังกล่าวข้างต้น  และมีความจำเปน็ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน  เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด  ที ่มท 0808.2/ ว 1248  ลงวันท่ี27 มิถุนายน   
2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิง่ของที่จัดเป็นวัสดุและครภุัณฑ์ตามหลักการ
จำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

      

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 230,000 บาท 
   ค่าไฟฟ้า จำนวน 100,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของ
เทศบาลตำบลนายาง 

      

   ค่าน้ำประปา คา่น้ำบาดาล จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาในสถานที่ราชการ  ที่สาธารณะ และศูนยพ์ัฒนา 
เด็กเล็กท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล  

      

   ค่าบริการโทรศัพท ์ จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในการตดิต่อราชการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของเทศบาลตำบลนายาง 

      

   ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 100,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต  และค่าสื่อสารอื่น ๆ 
ซึ่งหมายรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ และค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึน้เกี่ยวกับการ
โทรคมนาคมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบล 
นายาง 
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  งบลงทุน รวม 1,191,800 บาท 
   ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,015,800 บาท 
   ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ       
    ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1,015,800 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล
ตำบลนายาง จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองยาว ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กชาวไร่ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องระกำ โดยมลีักษณะ ดังนี ้
- กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับตดิตัง้ภายใน
อาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป จำนวน 4 จุด 
- กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับตดิตัง้ภายนอก
อาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป จำนวน 4 จุด 
- อุปกรณ์บันทึกภาพเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง 
- อุปกรณ์กระจายสญัญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง 
- โทรทัศน ์แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียด
จอภาพ 1366x768 พิกเซล ขนาด 32 นิ้ว 
- สายเคเบลิสำหรับเชื่อมต่อกล้องวงจรปิด ชนิด UTIP CAT5e จำนวน 100 เมตร 
- ค่าแรงในการติดตั้งพร้อมอุปกรณ ์
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด ฉบับเดือนกันยายน 2562 ประกาศ ณ วันที่ี 25 กันยายน 2562 ของ
กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสดุ  ที ่มท 0808.2/ว 1248  ลง
วันท่ี27 มิถุนายน  2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภณัฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ   

      

   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 176,000 บาท 
   ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง       

    โครงการต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนายาง หมู่ที่ 3 ต.นายาง อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุร ี

จำนวน 176,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อเติมหลังคาศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบา้นนายาง  ขนาด
กว้าง 9.00 เมตร ยาว 19.00 เมตร หรือพ้ืนท่ีทำการไม่น้อยกว่า 144.00  
ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนายาง ที ่กช 82 /2563 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  
(ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (6) และ (7)  
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (9) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 3/2563  
หน้าท่ี 24 ลำดับที ่1 
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งบเงินอุดหนุน รวม 8,153,000 บาท 
 เงินอุดหนุน รวม 8,153,000 บาท 
 เงินอุดหนุนส่วนราชการ       
  โครงการแข่งขันกีฬานักเรยีน จำนวน 105,000 บาท 

  

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แกโ่รงเรียนนิคมสร้างตนเอง
เขื่อนเพชร ตามโครงการแข่งขันกฬีานักเรียน 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2563 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  
หน้าท่ี  112  ลำดับที ่15 

      

  โครงการแข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ จำนวน 50,000 บาท 

  

  
 เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนนิคมสรา้งตนเอง
เขื่อนเพชรตามโครงการแข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนอง
สรภญัญะ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2563 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  
หน้าท่ี  111 ลำดับที ่14 

      

  โครงการเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลนายาง จำนวน 150,000 บาท 

  

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แกโ่รงเรียนบ้านร่องระกำ  
ตามโครงการเปดิบ้านวิชาการโรงเรียนในเขตเทศบาล
ตำบลนายาง   
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559   
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2563 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
หน้าท่ี 110 ลำดับที ่13   

      

  โครงการอาหารกลางวันโรงเรยีนชาวไร ่ จำนวน 756,000 บาท 

  

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แกโ่รงเรียนชาวไรต่าม
โครงการอาหารกลางวัน   
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสดุ  
ที ่มท 0816.2/ว 4110 ลงวันท่ี 14 กรกฎาคม 2563 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)   
หน้าท่ี 109 ลำดับที ่11   
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  โครงการอาหารกลางวันโรงเรยีนนคิมสรา้งตนเองเขื่่อนเพชร จำนวน 780,000 บาท 

  

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แกโ่รงเรียนนิคมสร้างตนเอง
เขื่อนเพชร ตามโครงการอาหารกลางวัน 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสดุ  
ที ่มท 0816.2/ว 4110 ลงวันท่ี 14 กรกฎาคม 2563 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  
หน้าท่ี 108 ลำดับที ่9 

      

  โครงการอาหารกลางวันโรงเรยีนบา้นดอน จำนวน 1,080,000 บาท 

  

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แกโ่รงเรียนบ้านดอน   
ตามโครงการอาหารกลางวัน  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสดุ  
ที ่มท 0816.2/ว 4110 ลงวันท่ี 14 กรกฎาคม 2563 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  
หน้าท่ี 104  ลำดับที ่3  

      

  โครงการอาหารกลางวันโรงเรยีนบา้นดอนขุนห้วย จำนวน 580,000 บาท 

  

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แกโ่รงเรียนบ้านดอนขุนห้วย   
ตามโครงการอาหารกลางวัน 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559   
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสดุ  
ที ่มท 0816.2/ว 4110 ลงวันท่ี 14 กรกฎาคม 2563 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  
หน้าท่ี 106 ลำดับที ่6   

      

  โครงการอาหารกลางวันโรงเรยีนบา้นนายาง จำนวน 668,000 บาท 

  

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แกโ่รงเรียนบ้านนายาง   
ตามโครงการอาหารกลางวัน 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559   
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสดุ  
ที ่มท 0816.2/ว 4110 ลงวันท่ี 14 กรกฎาคม 2563 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  
หน้าท่ี 104 ลำดับที ่4 

      

  โครงการอาหารกลางวันโรงเรยีนบา้นเนินทราย จำนวน 180,000 บาท 

  

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แกโ่รงเรียนบ้านเนินทราย   
ตามโครงการอาหารกลางวัน 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสดุ  
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ที ่มท 0816.2/ว 4110 ลงวันท่ี 14 กรกฎาคม 2563 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  
หน้าท่ี 107 ลำดับที ่8 

  โครงการอาหารกลางวันโรงเรยีนบา้นร่องระกำ จำนวน 508,000 บาท 

  

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แกโ่รงเรียนบ้านร่อง
ระกำ ตามโครงการอาหารกลางวนั 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสดุ  
ที ่มท 0816.2/ว 4110 ลงวันท่ี 14 กรกฎาคม 2563 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  
หน้าท่ี 110 ลำดับที ่12   

      

  โครงการอาหารกลางวันโรงเรยีนบา้นหนองเผาถ่าน จำนวน 600,000 บาท 

  

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แกโ่รงเรียนบ้านหนองเผาถ่าน 
ตามโครงการอาหารกลางวัน 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสดุ  
ที ่มท 0816.2/ว 4110 ลงวันท่ี 14 กรกฎาคม 2563 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  
หน้าท่ี 108  ลำดับที ่10 

      

  โครงการอาหารกลางวันโรงเรยีนบา้นหนองยาว จำนวน 2,136,000 บาท 

  

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แกโ่รงเรียนบ้านหนองยาว
ตามโครงการอาหารกลางวัน   
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสดุ  
ที ่มท 0816.2/ว 4110 ลงวันท่ี 14 กรกฎาคม 2563 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)   
หน้าท่ี 105  ลำดับที ่5   

      

  โครงการอาหารกลางวันโรงเรยีนบา้นหุบกะพง จำนวน 560,000 บาท 

  

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แกโ่รงเรียนบ้านหุบกะพง   
ตามโครงการอาหารกลางวัน 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสดุ  
ที ่มท 0816.2/ว 4110 ลงวันท่ี 14 กรกฎาคม 2563 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)   
หน้าท่ี 106 ลำดับที ่7 
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แผนงานสาธารณสุข 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 4,814,540 บาท 
  งบบุคลากร รวม 3,284,340 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 3,284,340 บาท 
   เงินเดือนพนักงาน จำนวน 2,714,520 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงาน
เทศบาล  จำนวน 7 อัตรา  ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปีของเทศบาล 

      

   เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 67,200 บาท 

      

  
1. เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลใน
ตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงาน
สาธารณสุข ระดับกลาง)   
2. เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการ
สาธารณสุข (พ.ต.ส.) และเงินสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญ
การ ให้แก่พนักงานเทศบาลผูม้ีสิทธิ์ได้รับตามระเบยีบฯ    

      

   เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 103,200 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่พนักงานเทศบาลในตำแหน่งผูอ้ำนวยการ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุขระดับกลาง)  หัวหน้า
ฝ่ายบรหิารงานสาธารณสุข(นักบรหิารงานสาธารณสุขระดับต้น) หัวหน้าฝ่าย
บริการงานสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุขระดับต้น) และเงินประจำ
ตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ  

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 372,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงาน
จ้าง จำนวน  3 อัตรา  ตามแผนอตัรากำลัง 3 ปีของเทศบาล 

      

   เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 27,420 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวและเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่
พนักงานจ้างจำนวน 3 อัตรา  ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปีของเทศบาล 

      

  งบดำเนินงาน รวม 1,530,200 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 64,200 บาท 
   ค่าเช่าบ้าน จำนวน 60,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้พนักงานเทศบาลที่มสีิทธ์ิเบิกได้ตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเตมิถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2562 

      

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร จำนวน 4,200 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล เป็นไปตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ที ่กค 0422.3/ว257 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2559 

      

   ค่าใช้สอย รวม 1,220,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ       
    ค่าโฆษณาและเผยแพร ่ จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รับผิดชอบ 

      

    ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 25,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการต่างๆ ที่จัดอยู่ในประเภทนี้ ที่กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมรับผดิชอบ 
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   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       
    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จำนวน 40,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก ค่าลงทะเบียน
ต่าง ๆ ฯลฯ ของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2558 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรม และการเข้ารับฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ.2557 

      

    โครงการควบคมุโรคขาดสารไอโอดีน เทศบาลตำบลนายาง จำนวน 130,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิโครงการควบคมุโรคขาดสารไอโอดีน เทศบาล
ตำบลนายาง โดยมคี่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  ค่าสมนาคณุวิทยากร คา่วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้องและ
จำเป็นในโครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 14)  
 พ.ศ.2562 มาตรา 50(6) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  มาตรา 16(19) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิการสาธารณสุข พ.ศ.2535 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที ่3/2563 หน้าท่ี 39 ลำดับที ่ 1 

      

    โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัขและแมว จำนวน 250,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิโครงการโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากร
สุนัขและแมว โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าวัสดุเวชภณัฑ์  
ค่าวัคซีน ค่าสื่อประชาสมัพันธ์ ค่าจัดอบรม  ค่าวสัดุอุปกรณ์  และคา่ใช้จ่ายอื่นท่ี
เกี่ยวข้องและจำเป็นในโครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 14)  
พ.ศ.2562 มาตรา 50(4) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  มาตรา 16(19) 
-เป็นไปตามพระราชบัญญตัิโรคพษิสุนัขบ้า พ.ศ.2535 มาตรา 17 
-เป็นไปตามพระราชบัญญตัิโรคตดิต่อ พ.ศ.2538  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสดุ  ที ่มท 0810.5/ว0120   
ลงวันท่ี  12 มกราคม  2560 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสดุ ที ่มท 0810.5/ว0120  
ลงวันท่ี 12 มกราคม  2560 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0810.5/ว
1745 ลงวันท่ี 31 สิงหาคม  2560 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0810.5/ว
1042 ลงวันท่ี 10 เมษายน  2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าท่ี 124  ลำดับที ่3 
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    โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภาคประชาชน จำนวน 100,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิโครงการพัฒนาระบบสุขภาพภาคประชาชน  
โดยมีคา่ใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าพธิีการ  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
ค่าสมนาคณุวิทยากร ค่าเช่าท่ีพัก ค่ายานพาหนะ ค่าวสัดุอุปกรณ์  และค่าใช้จ่าย
อื่น ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในโครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 14)  
พ.ศ.2562 มาตรา  50(6)   
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  มาตรา 16 (16) และ (19) 
- เป็นไปตามมาตรฐานงานสาธารณสุขมลูฐานของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเขา้รับฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าท่ี 123 ลำดับที่ 2 

      

    โครงการรณรงค์ป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ TO BE NUMBER ONE จำนวน 200,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด TO BE NUMBER ONE โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย คา่อาหารค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคณุวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นท่ี
เกี่ยวข้องและจำเป็นในโครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 14)  
พ.ศ.2562 มาตรา 50(6) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  มาตรา 16(19) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิการสาธารณสุข พ.ศ.2535 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าท่ี 127 ลำดับที่  11 

      

    โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคมุโรคในท้องถิ่น จำนวน 100,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคใน
ท้องถิ่นโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าพิธีการ ค่าสมนาคุณวิทยากร คา่วัสดุอุปกรณ์  ค่าสื่อประชาสมัพนัธ์ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้องและจำเปน็ในโครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 14)  
พ.ศ.2562 มาตรา 50(4)   
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  มาตรา 16(9)   
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิโรคตดิต่อ พ.ศ.2558    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าท่ี 123 ลำดับที่ 1 

      

    โครงการสร้างจติสำนึกด้านอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 75,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิโครงการสร้างจติสำนึกด้านอนุรกัษ์ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าสมนาคณุวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ค่าสื่อ 
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เอกสารต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้องและจำเป็นในโครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับท่ี 14) พ.ศ.2562  มาตรา 50(9) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  มาตรา 16(24) 
- เป็นไปตามมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าท่ี 139 ลำดับที่  1 

    โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา่ต้านภัยมะเร็งเต้านม จำนวน 90,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า
ต้านภัยมะเร็งเต้านม โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร คา่อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าสมนาคณุวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้องและ
จำเป็นในโครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 14)  
พ.ศ.2562 มาตรา 50(6) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  มาตรา 16(19) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิการสาธารณสุข พ.ศ.2535 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าท่ี 127 ลำดับที่ 10 

      

    โครงการอบรมหมอหมู่บ้านตามพระราชประสงค ์ จำนวน 140,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิโครงการอบรมหมอหมู่บ้าน  โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคณุวทิยากร ค่า
วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกีย่วข้องและจำเป็นในโครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 14)  
 พ.ศ.2562 มาตรา 50(6) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  มาตรา 16(19) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิการสาธารณสุข พ.ศ.2535 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าท่ี 126 ลำดับที่  9 

      

   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 50,000 บาท 
      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน  เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ        

   ค่าวัสดุ รวม 241,000 บาท 
   วัสดุสำนักงาน จำนวน 30,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดสุำนักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ  ปากกา  ดินสอ  ฯลฯ 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด  ที ่มท 0808.2/ ว 1248   
ลงวันท่ี  27 มิถุนายน  2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภณัฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ     
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   วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ จำนวน 5,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดไุฟฟ้าและวิทยตุ่าง ๆ  เช่น  หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า  
ปลั๊กไฟฟ้า สวติซ์ไฟฟ้า ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนท่ีสุด  ที ่มท 0808.2/ ว 1248  ลงวันท่ี  27 มิถุนายน  2559 
 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครภุัณฑต์ามหลกั 
การจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ   

      

   วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 50,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ   เช่น  ถ้วยชาม  ช้อนส้อม  
แก้วน้ำ ถาด ไม้กวาด  ฯลฯ  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ ว 1248  ลงวันท่ี  27 มิถุนายน  2559 เรื่องแนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวสัดแุละครภุณัฑ์ตามหลักการจำแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ  

      

   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 30,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่งตา่ง ๆ  เช่น  แบตเตอรี่   
หัวเทียน  ยางรถยนต์  ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนท่ีสุด  ที ่มท 0808.2/ ว 1248  ลงวันท่ี  27 มิถุนายน  2559  
เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครภุัณฑต์ามหลกัการจำแนก
ประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ   

      

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 70,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่นตา่ง ๆ  เช่น น้ำมันดีเซล  น้ำมัน
เบนซิน  น้ำมันเครื่อง ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดว่น
ที่สุด  ที ่มท 0808.2/ ว 1248  ลงวันท่ี  27 มิถุนายน  2559 เรื่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภณัฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ  

      

   วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์ จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ต่าง ๆ เช่น
แอลกอฮอล์  เวชภณัฑ์  สำลี  ผ้าพันแผล น้ำยาต่าง ๆ  วัสดุอุปกรณ์
ต่าง ๆ  เคมีภณัฑ์  ฯลฯ  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนท่ีสุด  ที ่มท 0808.2/ ว 1248  ลงวันท่ี  27 มิถุนายน  2559  
เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครภุัณฑต์ามหลกัการจำแนก
ประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ 

      

   วัสดุการเกษตร จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุการเกษตรต่าง ๆ เช่น  พันธุ์พืช  ยาป้องกันและกำจัดศัตรูพืช
และสตัว์ สปริงเกลอร์ ปุย๋ จอบหมุน  จอบพรวน  ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด  ที ่มท 0808.2/ ว 1248  ลง
วันท่ี27 มิถุนายน  2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภณัฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ   

      

   วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ จำนวน 5,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ต่าง ๆ เช่น  กระดาษเขียน
โปสเตอร์ พู่กัน ส ีเมมโมรี่การด์ ฯลฯ  เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด  ที ่มท 0808.2/ ว 1248  ลง
วันท่ี27 มิถุนายน  2559 วันท่ี  27 มิถุนายน  2559 เรื่องแนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภณัฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจา่ยตาม
งบประมาณ 
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   วัสดุคอมพิวเตอร ์ จำนวน 30,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุคอมพิวเตอรต์า่ง ๆ  เช่น  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก
สำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ เมาส์ แป้นพิมพ ์ฯลฯ  เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด  ที ่มท 0808.2/ ว 1248  ลง
วันท่ี27 มิถุนายน  2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภณัฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

      

   วัสดุอื่น จำนวน 1,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุอื่น  ที่ไมส่ามารถเบิกจ่ายได้จากวสัดุประเภทใดในรายการ
ดังกล่าวข้างต้น  และมีความจำเปน็ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน  เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด  ที ่มท 0808.2/ ว 1248   
ลงวันท่ี  27 มิถุนายน  2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภณัฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

      

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท 
   ค่าบริการโทรศัพท ์ จำนวน 5,000 บาท 
      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในการตดิต่อราชการของสำนักงานเทศบาลตำบลนายาง       
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แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 2,056,600 บาท 
  งบบุคลากร รวม 1,623,600 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 1,623,600 บาท 
   เงินเดือนพนักงาน จำนวน 1,245,600 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่
พนักงานเทศบาล  จำนวน 8 อัตรา  ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของ
เทศบาล 

      

   เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 42,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนให้แก่พนักงาน
เทศบาล ในตำแหน่งผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงาน
สวัสดิการสังคม ระดับต้น)   

      

   เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 96,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่พนักงานเทศบาลในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองสวสัดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการ
สังคม ระดับต้น)  
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับ
ต้น) หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์  (นักบริหารงานสวสัดิการ
สังคม ระดับต้น)และหัวหน้าฝ่ายสวัสดิการเด็กและเยาวชน(นัก
บริหารงานสวัสดิการสังคมระดับตน้)   

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 216,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง  จำนวน 2 อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาล 

      

   เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 24,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวและเงินค่าตอบแทนพิเศษ
ให้แก่พนักงานจ้าง  จำนวน 2 อัตรา  ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของ
เทศบาล 

      

  งบดำเนินงาน รวม 433,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 238,000 บาท 
   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 120,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการชดเชย การงานหรือเวลาที่เสยีไป เพื่อ
สนับสนุนการปฏิบตัิหน้าที่ในการดูแลผูสู้งอายุท่ีมภีาวะพึ่งพิง  
ได้แก่ อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหรือท่ีใกล้เคียง ที่ไดร้บัคำสั่งช่วยสนับสนุนการปฏิบัติ
หน้าท่ีในการดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิงจากผู้บริหารท้องถิ่น 

      

   ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานเทศบาล  และพนักงานจา้งที่ต้องมาปฏิบัติราชการในกรณี
เร่งด่วนและลักษณะงานท่ีไม่สามารถดำเนินการตามเวลาปกติ  เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2559 
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   ค่าเช่าบ้าน จำนวน 60,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้พนักงานเทศบาลที่มสีิทธิเบิกได้ตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4)   พ.ศ.2562   

      

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร จำนวน 48,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล   
เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ที ่กค 0422.3/ว257  
ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2559     

      

   ค่าใช้สอย รวม 75,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ       
    ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 5,000 บาท 
      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการต่างๆ ที่จัดอยู่ในประเภทนี้        

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าท่ีพัก  
ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ  ของพนักงานเทศบาล และพนักงาน
จ้าง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคา่ใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ีทอ้งถิ่น  พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถงึ
(ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ี
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 

      

   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 50,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน  เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกต ิ

      

   ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท 
   วัสดุสำนักงาน จำนวน 30,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดสุำนักงานต่าง ๆ เช่น  กระดาษ   
ปากกา  ดินสอ  ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันท่ี  27 มิถุนายน  2559  
เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครภุัณฑต์าม
หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  

      

   วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ จำนวน 5,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดไุฟฟ้าและวิทยตุ่าง ๆ  เช่น  หลอดไฟฟ้า 
สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ  เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุดที่ มท 0808.2/ ว 1248   
ลงวันท่ี  27 มิถุนายน  2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครภุัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ  
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   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่งตา่ง ๆ เช่น แบตเตอรี่  
หัวเทียน ยางรถยนต์ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนท่ีสุดที ่มท 0808.2/ ว 1248  ลงวันท่ี  27 มิถุนายน  2559 เรื่อง
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครภุัณฑ์ตามหลักการ
จำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  

      

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 30,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่นตา่ง ๆ  เช่น น้ำมันดีเซล   
น้ำมันเบนซิน  น้ำมันเครื่อง ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 
27 มิถุนายน  2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวสัดุ
และครภุณัฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ 

      

   วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ จำนวน 5,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ต่าง เช่น  กระดาษเขียน
โปสเตอร์ พู่กันและสี  เมมโมรี่การด์ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว 1248   
ลงวันท่ี  27 มิถุนายน  2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครภุัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 

      

   วัสดุคอมพิวเตอร ์ จำนวน 40,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุคอมพิวเตอรต์า่ง ๆ  เช่น  อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพมิพ์แบบ
เลเซอร์ เมาส์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ เปน็ไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด  ที ่มท 0808.2/ ว 1248  ลง
วันท่ี27 มิถุนายน  2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครภุัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 

      

   ค่าใช้สอย รวม 75,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ       
    ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 5,000 บาท 
      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการต่างๆ ที่จัดอยู่ในประเภทนี้        

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าท่ีพัก  
ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ  ของพนักงานเทศบาล และพนักงาน
จ้าง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคา่ใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ีทอ้งถิ่น  พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถงึ
(ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ี
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 

      

   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 50,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกต ิ
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 ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท 
 วัสดุสำนักงาน จำนวน 30,000 บาท 

  

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดสุำนักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ ปากกา  
ดินสอ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสดุ   
ที ่มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวสัดแุละครภุณัฑ์ตามหลักการจำแนก
ประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ  

      

 วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ จำนวน 5,000 บาท 

  

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดไุฟฟ้าและวิทยตุ่างๆ เช่น หลอดไฟฟ้า  
สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ  เป็นไปตามหนังสือ 
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุดที่ มท 0808.2/ ว 1248   
ลงวันท่ี  27 มิถุนายน  2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครภุัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ  

      

 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 10,000 บาท 

  

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่งตา่ง ๆ เช่น  
แบตเตอรี่ หัวเทียน ยางรถยนต์ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุดที่ มท 0808.2/ ว 1248   
ลงวันท่ี  27 มิถุนายน  2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครภุัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ  

      

 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 30,000 บาท 

  

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่นตา่ง ๆ  เช่น  
น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ  
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด  
ที ่มท 0808.2/ว1248  ลงวันท่ี  27 มิถุนายน   
2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิง่ของที่จัดเป็นวัสดุและครภุัณฑ์
ตามหลักการจำแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ 

      

 วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ จำนวน 5,000 บาท 

  

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ต่าง ๆ เช่น   
กระดาษเขยีนโปสเตอร์ พู่กันและสี เมมโมรี่การ์ด ฯลฯ  
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ที ่ 
มท 0808.2/ว 1248  ลงวันท่ี  27 มิถุนายน  2559 เรื่องแนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวสัดแุละครภุณัฑ์ตามหลักการจำแนก
ประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ 

      

 วัสดุคอมพิวเตอร ์ จำนวน 40,000 บาท 

  

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุคอมพิวเตอรต์า่ง ๆ  เช่น  อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพมิพ์แบบ
เลเซอร์ เมาส์ แป้นพิมพ ์ฯลฯ เปน็ไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว 1248   
ลงวันท่ี27 มิถุนายน  2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครภุัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 
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แผนงานเคหะและชุมชน 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชมุชน รวม 9,295,540 บาท 
  งบบุคลากร รวม 6,318,540 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 6,318,540 บาท 
   เงินเดือนพนักงาน จำนวน 2,789,640 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี
ให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 10 อัตรา ตามแผน
อัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาล 

      

   เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 67,200 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนนอกเหนอืจากเงินเดือนให้แก่
พนักงานเทศบาลในตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง   
(นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง) 

      

   เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 103,200 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่พนักงานเทศบาลใน
ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง  
ระดับกลาง) หัวหน้าฝ่ายการโยธา (นักบริหารงานช่าง   
ระดับต้น) และหัวหนา้ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง   
(นักบริหารงานช่าง  ระดับต้น) 

      

   ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 298,200 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งลูกจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ประจำให้แก่ลูกจ้างประจำ  จำนวน 1 อัตรา  ตามแผน
อัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาล 

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 2,804,880 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน  24  อัตรา  ตามแผน
อัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาล 

      

   เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 255,420 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวและเงิน
ค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานจ้าง
จำนวน 22 อัตรา  ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาล 

      

  งบดำเนินงาน รวม 2,977,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 100,000 บาท 
   ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ
ให้แก่พนักงานเทศบาล  และพนักงานจ้าง  ที่ต้องมาปฏิบัติ
ราชการในกรณีเร่งด่วนและลักษณะงานท่ีไม่สามารถ
ดำเนินการตามเวลาปกติได้ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบกิจ่ายค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 
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   ค่าเช่าบ้าน จำนวน 60,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้พนักงานเทศบาลที่มสีิทธิเบิกได้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเตมิถึง  
(ฉบับ 4) พ.ศ.2562    

      

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล   
เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด  
ที ่กค 0422.3/ว257 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2559       

      

   ค่าใช้สอย รวม 625,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ       
    ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 150,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการต่างๆ ค่ารังวัดสอบเขตที่
สาธารณประโยชน์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จัดอยู่ในประเภทนี ้

      

    ค่าเช่าทรัพย์สิน จำนวน 65,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร และค่าเช่าทรัพย์สิน
ต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน 

      

    ค่าเบี้ยประกัน จำนวน 70,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกัน สำหรบัรถราชการ และ
ทรัพย์สินต่าง ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภยัทรัพย์สินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 

      

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ 

      

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

จำนวน 40,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลีย้งเดินทาง  ค่าพาหนะ   
ค่าเช่าท่ีพัก ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ ของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง  เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น  พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ.2557 

      

   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 300,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน  เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ  

      

 
 
 
 
 
 



94 
   ค่าวัสดุ รวม 1,041,000 บาท 
   วัสดุสำนักงาน จำนวน 200,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดสุำนักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ  
ปากกา ดินสอ ธงชาติ ธงตราสญัลกัษณ์ ฯลฯ   
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด  
ที ่ มท 0808.2/ ว 1248  ลงวันท่ี  27 มิถุนายน  2559  
เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครภุัณฑ์
ตามหลักการจำแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ   

      

   วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ จำนวน 100,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดไุฟฟ้าและวิทยตุ่าง ๆ เช่น  
หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์
ไฟฟ้า ฯลฯ  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว 1248  ลงวันท่ี  27  
มิถุนายน  2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครภุัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ   

      

   วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ เช่น   
ไม้กวาด เข่ง น้ำยาดับกลิ่นฯลฯ เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ ว 1248   
ลงวันท่ี  27 มิถุนายน  2559 เรื่องแนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภณัฑ์ตามหลักการจำแนก
ประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ    

      

   วัสดุก่อสร้าง จำนวน 50,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุก่อสร้างต่าง ๆ  เช่น  ไม้ต่าง ๆ   
กระเบื้อง  สังกะสี ตะปู ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด  ที ่มท 0808.2/ว 1248   
ลงวันท่ี  27 มิถุนายน  2559 เรื่องแนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภณัฑ์ตามหลักการจำแนก
ประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ   

      

   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 80,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่งตา่ง ๆ  เช่น   
แบตเตอรี่  หัวเทยีน ยางรถยนต์ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว 1248   
ลงวันท่ี  27 มิถุนายน  2559 เรื่องแนวทางการพิจารณา 
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภณัฑ์ตามหลักการจำแนก
ประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ  

      

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 500,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่นตา่ง ๆ  เช่น  
น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน  น้ำมันเครื่อง ฯลฯ เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุดที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันท่ี  27 มิถุนายน  2559 เรื่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภณัฑ์ตามหลักการ
จำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
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   วัสดุการเกษตร จำนวน 50,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุการเกษตรต่าง ๆ เช่น  พันธุ์พืช   
สารเคมีป้องกันและกำจัดศตัรูพืชและสตัว์ สปริงเกลอร์  
ปุ๋ย จอบหมุน  จอบพรวน  ฯลฯ  เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด  ที ่มท 0808.2/ ว 1248  
ลงวันท่ี  27 มิถุนายน  2559 เรื่องแนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภณัฑ์ตามหลักการจำแนก
ประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ   

      

   วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ จำนวน 5,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ต่าง ๆ เช่น   
กระดาษเขยีนโปสเตอร์พู่กันและส ี เมมโมรี่การด์ ฯลฯ   
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ ว 1248  ลงวันท่ี  27 มิถุนายน   
2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิง่ของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภณัฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ   

      

   วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุเครื่องแต่งกายต่าง ๆ เช่น เครื่องแบบ  
เสื้อ กางเกง ผ้าฯลฯ เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 
ลงวันท่ี  27 มิถุนายน  2559 เรื่องแนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภณัฑ์ตามหลักการจำแนก
งบประมาณ             

      

   วัสดุคอมพิวเตอร ์ จำนวน 40,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุคอมพิวเตอรต์า่ง ๆ  เช่น  อุปกรณ์
บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร์ เมาส์ แป้นพิมพ ์ฯลฯ เปน็ไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด  ที ่มท 0808.2/ ว 1248   
ลงวันท่ี  27 มิถุนายน  2559 เรื่องแนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภณัฑ์ตามหลักการจำแนก
ประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ  

      

   วัสดุอื่น จำนวน 1,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุอื่น  ที่ไมส่ามารถเบิกจ่ายได้จากวสัดุ
ประเภทใดในรายการดังกล่าวข้างต้น  และมีความ
จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน  เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด  ที ่มท 0808.2/ ว 1248   
ลงวันท่ี  27 มิถุนายน  2559 เรื่องแนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภณัฑ์ตามหลักการจำแนก
ประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ 
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   ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,211,000 บาท 
   ค่าไฟฟ้า จำนวน 1,200,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของสำนักงานเทศบาล 
ตำบลนายางและสถานท่ีต่าง ๆ ทีอ่ยู่ในความรับผดิชอบ
ของเทศบาล ได้แก่  โรงสูบน้ำด้วยไฟฟ้า  สวนสุขภาพ   
สวนสาธารณะ ค่าไฟฟ้าที่ใช้เกินสทิธ์ิ ค่าไฟฟ้าค้างจ่าย ฯลฯ 

      

   ค่าน้ำประปา คา่น้ำบาดาล จำนวน 6,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาในสถานที่ราชการและที่
สาธารณะ  ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล  

      

   ค่าบริการโทรศัพท ์ จำนวน 5,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในการตดิต่อราชการของสำนักงาน
เทศบาลตำบลนายาง 
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งานไฟฟ้าถนน รวม 8,402,000 บาท 
 งบดำเนินงาน รวม 1,500,000 บาท 
  ค่าวัสดุ รวม 1,500,000 บาท 
  วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ จำนวน 500,000 บาท 

    

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดไุฟฟ้าและวิทยตุ่างๆ เช่น หลอดไฟฟ้า  
สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวติซ์ไฟฟ้า ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว 1248  
ลงวันท่ี  27 มิถุนายน  2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครภุัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 

      

  วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1,000,000 บาท 

    

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น  ไม้ต่าง ๆ กระเบื้อง  
สังกะสี ตะปู  ฯลฯ เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุดที่
ที ่มท 0808.2/ ว 1248  ลงวันท่ี 27 มิถุนายน  2559 เรื่องแนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวสัดแุละครภุณัฑ์ตามหลักการจำแนก
ประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ 

      

 งบลงทุน รวม 6,902,000 บาท 
  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 6,902,000 บาท 
  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค       

   ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. 
ซอยบ้านนางแต๋  หมู่ที่ 6  ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

จำนวน 400,000 บาท 

    

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำ  
ค.ส.ล. ผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร  ระยะทางยาว 45.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  หรือพ้ืนท่ีทำการไม่น้อยกว่า 112.50 ตารางเมตร  
รางระบายนำ้ ค.ส.ล.ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ระยะทางยาวรวม  
90.00 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนายาง   
ที ่กช 65/2563 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที ่14)  พ.ศ.2562  มาตรา 50(2) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542  มาตรา 16(2) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม  
ครั้งท่ี 3/2563 หน้าท่ี 13 ลำดับที ่ 13 

      

   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยบ้านนายแอม  
หมู่ที่ 1 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

จำนวน 100,000 บาท 

    

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ระยะทางยาว 63.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีทำการไม่น้อยกว่า 157.50  
ตารางเมตร  ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนายาง   
ที ่ กช 57/2563 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที ่14)  พ.ศ.2562  มาตรา 50(2) 
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- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542   
มาตรา 16(2) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  
เพิ่มเตมิ ครั้งท่ี 3/2563 หน้าท่ี 10 ลำดับที ่ 6 

   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านตาคน  
หมู่ที่ 5 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

จำนวน 450,000 บาท 

    

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 178.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีทำการไม่น้อยกว่า 712.00  
ตารางเมตร  
ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนายาง  ที ่ กช 64/2563 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับ
ที ่14)  พ.ศ.2562  มาตรา 50(2) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542   
มาตรา 16(2) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  
เพิ่มเตมิ ครั้งท่ี 3/2563 หน้าท่ี 12 ลำดับที ่ 12 

      

   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบา้นนางจิ๋ม  
หมู่ที่ 5 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

จำนวน 180,000 บาท 

    

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 94.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีทำการไม่น้อยกว่า 282.00  
ตารางเมตร 
ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนายาง  ที ่ กช 63/2563 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับท่ี 14)  พ.ศ.2562  มาตรา 50(2) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542   
มาตรา 16(2) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  
เพิ่มเตมิ ครั้งท่ี 3/2563 หน้าท่ี 12 ลำดับที ่ 11 

      

   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้าน  
นายสำราญ รอดพ้น หมู่ท่ี 2 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

จำนวน 70,000 บาท 

    

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 36.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีทำการไม่น้อยกว่า 108.00  
ตารางเมตร 
ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนายาง  ที ่ กช 59/2563  
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับ
ที ่14)  พ.ศ.2562  มาตรา 50(2) 
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- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542   
มาตรา 16(2) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  
เพิ่มเตมิ ครั้งท่ี 3/2563 หน้าท่ี 11 ลำดับที ่ 8 

   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางเชือน หมูท่ี่ 2 
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ  จ.เพชรบุรี 

จำนวน 50,000 บาท 

    

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ระยะทางยาว 30.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีทำการไม่น้อยกว่า 75.00  
ตารางเมตร 
ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนายาง  ที ่ กช 60/2563 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับ
ที ่14)  พ.ศ.2562  มาตรา 50(2) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542   
มาตรา 16(2) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  
เพิ่มเตมิ ครั้งท่ี 3/2563 หน้าท่ี 11 ลำดับที ่ 9 

      

   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางสุข  
มิลเลอร์ หมู่ที่ 9 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

จำนวน 847,000 บาท 

    

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 350.00 เมตร   
หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีทำการไม่น้อยกว่า 1,400.00  
ตารางเมตร 
ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนายาง  ที ่ กช 68/2563 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับ
ที ่14)  พ.ศ.2562  มาตรา 50(2) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542   
มาตรา 16(2) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  
เพิ่มเตมิ ครั้งท่ี 3/2563 หน้าท่ี 14 ลำดับที ่ 16 

      

   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายเกิน หมู่ที่ 1  
ต.เขาใหญ่  อ.ชะอำ  จ.เพชรบุรี 

จำนวน 250,000 บาท 

    

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 100.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีทำการไม่น้อยกว่า 400.00  
ตารางเมตร 
ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนายาง  ที ่ กช 58/2563 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับ
ที ่14)  พ.ศ.2562  มาตรา 50(2) 
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- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542   
มาตรา 16(2) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  
เพิ่มเตมิ ครั้งท่ี 3/2563 หน้าท่ี 11 ลำดับที ่ 7 

   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงเหล็ก   
ซอย 2 หมู่ที่ 7 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

จำนวน 461,000 บาท 

    

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 180.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีทำการไม่น้อยกว่า 720.00  
ตารางเมตร 
ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนายาง  ที ่ กช 66/2563 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับ
ที ่14)  พ.ศ.2562  มาตรา 50(2) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542   
มาตรา 16(2) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  
เพิ่มเตมิ ครั้งท่ี 3/2563 หน้าท่ี 13 ลำดับที ่ 14 

      

   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวงแหวน  
ซอย 2 หมู่ที่ 7 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

จำนวน 881,000 บาท 

    

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 358.00 เมตร   
หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีทำการไม่น้อยกว่า 1,432.00  
ตารางเมตร 
ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนายาง  ที ่ กช 67/2563 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับ
ที ่14)  พ.ศ.2562  มาตรา 50(2) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542  
มาตรา 16(2) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  
เพิ่มเตมิ ครั้งท่ี 3/2563 หน้าท่ี 13 ลำดับที ่15 

      

   โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 6 ตะวันออก 
หมู่ที่ 10 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

จำนวน 1,372,000 บาท 

    

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรตี  
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 505.00 เมตร  
หนา 0.04 เมตร หรือพ้ืนท่ีทำการไม่น้อยกว่า 3,030.00  
ตารางเมตร 
ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนายาง  ที ่ กช 69/2563 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับ
ที ่14)  พ.ศ.2562  มาตรา 50(2) 
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- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542   
มาตรา 16(2) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  
เพิ่มเตมิ ครั้งท่ี 3/2563 หน้าท่ี 14 ลำดับที ่17 

  ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง       

   โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
สายกลางหมู่บ้าน หมู่ท่ี 6 ต.ดอนขนุห้วย อ.ชะอำ 

จำนวน 800,000 บาท 

    

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรตี  
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 400.00 เมตร  
หนา 0.04 เมตร หรือพ้ืนท่ีทำการไม่น้อยกว่า 1,600.00  
ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนายาง ที ่กช 55/2563   
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบบั
ที ่14)  พ.ศ.2562  มาตรา 50(2) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16(2) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  
เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 7 ลำดับที ่ 6 

      

   โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านนางกี่ หงษ์ทอง หมู่ที่ 2 ต.นายาง 
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

จำนวน 41,000 บาท 

    

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรัง ผิวจราจร กว้าง  
3.00 เมตร ระยะทางยาว 197.00 เมตร หนา 0.20 เมตร  
หรือพ้ืนท่ีทำการไม่น้อยกว่า 591.00 ตารางเมตร 
ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนายาง  ที ่ กช 52/2563 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที ่14)  พ.ศ.2562  มาตรา 50(2) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542มาตรา16(2) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  
เพิ่มเตมิ ครั้งท่ี 3/2563 หน้าท่ี 4 ลำดับที ่ 7 

      

   ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ต.ดอนขนุห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

จำนวน 1,000,000 บาท 

    

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
ผิวจราจรกว้าง 4.00 – 5.00 เมตร ระยะทางยาวรวม 395.00  
เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 1,950.00  
ตารางเมตร  ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนายาง  
ที ่กช 56/2563 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที ่14)  พ.ศ.2562  มาตรา 50(2) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16(2) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  
เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 7 ลำดับที ่8 
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งานสวนสาธารณะ รวม 120,000 บาท 
 งบลงทุน รวม 120,000 บาท 
  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 120,000 บาท 
  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ       

   โครงการก่อสร้างร้ัวสวนสุขภาพ หมู่ที่ 2 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุรี (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

จำนวน 120,000 บาท 

    

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้วสวนสุขภาพ สูง 1.00 เมตร  
ยาว 154.00 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนายาง   
ที ่กช 61/2563 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  
(ฉบับท่ี 14)  พ.ศ.2562  มาตรา 50(2) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542  มาตรา 16(2) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี  
3/2563 หน้าท่ี 39 ลำดับที่  1  
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งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏกิูล รวม 3,510,240 บาท 
 งบบุคลากร รวม 2,490,240 บาท 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 2,490,240 บาท 
  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 2,220,000 บาท 

    

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงิน
ปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 21 อัตรา   
ตามแผนอตัรากำลัง 3 ปีของเทศบาล 

      

  เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 270,240 บาท 

    

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว และเงิน
ค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานจ้างจำนวน 21 อัตรา 
ตามแผนอตัรากำลัง 3 ปีของเทศบาล 

      

 งบดำเนินงาน รวม 1,200,000 บาท 
  ค่าตอบแทน รวม 90,000 บาท 
  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 90,000 บาท 

    

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลา
ราชการให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง   
ที่ต้องมาปฏิบัตริาชการในกรณีเร่งด่วนและลักษณะ
งานท่ีไม่สามารถดำเนินการตามเวลาปกตไิด้   
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 

      

  ค่าใช้สอย รวม 335,000 บาท 
  รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ       
   ค่าเบ้ียประกัน จำนวน 35,000 บาท 

    

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกัน สำหรบัรถราชการ  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การจัดทำประกันภยัทรัพย์สินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 

      

  ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 210,000 บาท 

    

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ  

      

  ค่าวัสดุ รวม 775,000 บาท 
  วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 70,000 บาท 

    

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่นถัง 
รองรับขยะ ไม้กวาด บุ้งกี ๋น้ำยาทำความสะอาดฯลฯ  
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด  
ที ่มท 0808.2/ว 1248  ลงวันท่ี  27 มิถุนายน   
2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิง่ของที่จัดเป็นวัสดุ
และครภุณัฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจา่ย
ตามงบประมาณ 
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  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 150,000 บาท 

    

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่งตา่งๆ เช่น   
แบตเตอรี่ หัวเทียน  ยางรถยนตฯ์ลฯ  
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด   
ที ่มท 0808.2/ว1248  ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559  
เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภณัฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 

      

  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 410,000 บาท 

    

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่นตา่ง ๆ เช่น  
น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน  น้ำมันเครื่อง ฯลฯ  
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด  
ที ่มท 0808.2/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559  
เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภณัฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 

      

  วัสดุเคร่ืองแต่งกาย จำนวน 50,000 บาท 

    

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุเครื่องแต่งกายต่างๆ เช่น  
เครื่องแบบ เสื้อ กางเกงผ้า ฯลฯ  
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด 
ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559  
เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภณัฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ           

      

  วัสดุอื่น จำนวน 5,000 บาท 

    

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุอื่น ที่ไมส่ามารถเบิกจ่ายได้จาก
วัสดุประเภทใดในรายการดังกล่าวข้างต้น และมีความ
จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน  เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว  
1248 ลงวันท่ี  27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภณัฑ์ตาม
หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  
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งานบำบัดน้ำเสีย รวม 2,255,000 บาท 
 งบลงทุน รวม 2,255,000 บาท 
  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,255,000 บาท 
  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค       
   โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. จากหอกระจายข่าว  

ถึงรางระบายน้ำเดิม หมู่ที่ 7 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 
จำนวน 216,000 บาท 

    

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ  ค.ส.ล.  
ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ระยะทางยาว 71.00  
เมตร ลึก 0.40-0.75 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาล
ตำบลนายาง ที ่กช 53/2563 
-เป็นไปตามพระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ.2496  
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 14) พ.ศ.2562  
มาตรา 50(2)  เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.2542   
มาตรา 16(2)  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 3/2563 
หน้าท่ี 5 ลำดับที ่9 

      

   โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยบ้านนางหวิง  
ไทยแท้ หมู่ที่ 7 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

จำนวน 139,000 บาท 

    

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.  
ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ระยะทางยาว 42.00  
เมตร ลึก 0.55-0.65 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนา
ยาง  ที่  กช 54/2563 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562   
มาตรา 50(2) เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.2542  มาตรา 16(2) 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 4 ลำดับที ่8 

      

   
โครงการวางท่อ ค.ส.ล. จากเหมืองสาธารณะ   
บ้านนางทองสร้อย ถึง ถนนเพชรเกษม หมู่ที่ 3  ต.เขาใหญ่  
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

จำนวน 1,900,000 บาท 

    

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อ ค.ส.ล. ขนาด 1.00 เมตร 
พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.ระยะทางยาว 336.00 เมตร 
ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนายาง ที ่ 
กช 62/2563  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14)  
พ.ศ.2562 มาตรา 50(2) เป็นไปตามพระราช 
บัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16(2) เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที ่ 
3/2563 หน้าที่ 12 ลำดับที ่ 10 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 งานส่งเสริมและสนับสนนุความเข้มแข็งชุมชน รวม 70,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 50,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       

    โครงการค่ายร่วมใจกันทำดี เพ่ิมพ้ืนที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและ
เยาวชน 

จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิโครงการค่ายร่วมใจกันทำดี  
เพิ่มพื้นท่ีสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน โดยมีค่าใช้จ่าย  
ประกอบด้วย ค่าอาหารค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ  
เครื่องเขียนและอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้องและจำเป็นใน
โครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับท่ี 14) พ.ศ.2562 มาตรา 50(7) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  มาตรา 16(1) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน
แห่งชาติ พ.ศ.2550 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 129  
ลำดับที ่1   

      

    โครงการส่งเสริมและจัดหาอาชีพให้แก่สตรีและกลุ่มสตรีในเขต
เทศบาล 

จำนวน 40,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิโครงการส่งเสริมและจัดหาอาชีพ
ให้แก่สตรีและกลุ่มสตรีในเขตเทศบาล โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร  
ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ และคา่ใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้องและจำเป็นใน
โครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับท่ี 14) พ.ศ.2562 มาตรา 50(7) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  มาตรา 16(6) 
- เป็นไปตามมาตรฐานการส่งเสรมิอาชีพ , มาตรฐานการส่งเสริมการ
พัฒนาสตรี ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 137  
ลำดับที ่ 1 
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  งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท 
   เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

    โครงการชะอำรวมใจเสริมสร้างพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด  
อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 

จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ท่ีทำการปกครองอำเภอชะอำ   
ตามโครงการชะอำรวมใจเสริมสรา้งพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด  
อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ประจำปี 2564 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  
(ฉบับท่ี 14) พ.ศ.2562 มาตรา 50(1) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  มาตรา 16(30) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2563 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที ่มท 0816.5/ว2726 ลงวันที ่4 ธันวาคม 2560 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม  
ครั้งท่ี 3/2563  หน้าท่ี 37  ลำดับที ่1 

      

    โครงการสนับสนุนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 

จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ท่ีทำการปกครองอำเภอชะอำ   
ตามโครงการสนับสนุนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรปีระจำปี 2564 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  
(ฉบับท่ี 14) พ.ศ.2562 มาตรา50(1) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  มาตรา 16(30) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  แก้ไขเพิ่มเติมถึง  
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2563 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนมาก ที ่มท 0816.5/ว2726 ลงวันท่ี 4 ธันวาคม 2560 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม  
ครั้งท่ี 3/2563 หน้าท่ี 38  ลำดับที ่2 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 งานกีฬาและนันทนาการ รวม 400,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 400,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

      

    โครงการกีฬาต้านยาเสพติด จำนวน 100,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิโครงการกีฬา 
ต้านยาเสพติด โดยมคี่าใช้จ่ายประกอบด้วย  
ค่าตอบแทนผู้ตดัสิน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจำ
สนาม ค่าเงินรางวัล ค่าเช่าเต็นท ์ค่าเช่าเครื่องขยาย
เสียง ค่าถ้วยรางวัล และค่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
แข่งขัน และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้องและจำเป็นใน
โครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิกำหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542  มาตรา16(14)   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจดัการแข่งขันกีฬา และ
การส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  
หน้าท่ี 121 ลำดับที ่6  (กองการศึกษา) 

      

    โครงการแข่งขันกีฬาชมุชน จำนวน 200,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิโครงการแข่งขัน
กีฬาชุมชน  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าเช่าเต็นท์  
ค่าเช่าเก้าอี ้ค่าแพรป้าย คา่ดอกไม้สด ค่าอาหารและ
เครื่องดื่มสำหรบันักกีฬา ค่าเช่าเครื่องขยายเสยีงตลอด
การจัดงาน ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอุปกรณ์การ
แข่งขัน ค่าถ้วยรางวัล  ค่าตอบแทนกรรมการ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้องและจำเปน็ในโครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิกำหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542  มาตรา 16(14)   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  
การจัดการแข่งขันกีฬา และการสง่นักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  
หนา้ที ่ 120 ลำดับที ่5  (กองการศึกษา) 
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   ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท 
   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 30,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดไุฟฟ้าและวิทยตุ่าง ๆ เช่น  
หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ฯลฯ  
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด   
ที ่มท 0808.2/ว 1248  ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559  
เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภณัฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ (กองสวัสดิการสังคม)  

      

   วัสดุกีฬา จำนวน 50,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุกีฬาต่าง ๆ  เช่น  ลูกฟุตบอล   
ลูกตะกร้อ ฯลฯ  
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด   
ที ่มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559  
เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภณัฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ  (กองการศึกษา)         

      

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท 
   ค่าไฟฟ้า จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของลานกีฬา / 
 สนามกีฬา ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบล
นายาง  (กองสวัสดิการสังคม)  
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 695,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 695,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 695,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       

    โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

จำนวน 150,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิโครงการจดังาน 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี 
ศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าเช่าเครื่องขยายเสียงพร้อมประดับไฟ ค่าพลสุี   
ค่าดอกไมไ้ฟ ค่าเช่าเก้าอี้และผ้าคลุม ค่าดอกไมส้ด พานธูปเทียน
แพร  ค่าเทียน  ค่าเครื่องดืม่ และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้องและจำเปน็
ในโครงการ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับท่ี 14) พ.ศ.2562  มาตรา 50(8) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542   
มาตรา 16(11) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจดั
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  
หน้าท่ี 121 ลำดับที ่8   

      

    โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ จำนวน 50,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิโครงการจดังาน 
วันพ่อแห่งชาติ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  
ค่าเช่าเครื่องขยายเสียงพร้อมประดับไฟ ค่าพลสุี  
ค่าดอกไมไ้ฟ ค่าเช่าเก้าอี้และผ้าคลุม ค่าดอกไมส้ด  
พานธูปเทียนแพร ค่าเทียนค่ากรวยเทียน ค่าพันธุ์ปลา  
ค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกีย่วข้องและจำเป็นในโครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับท่ี 14) พ.ศ.2562  มาตรา 50(8) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2542  มาตรา 16(11) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจดั
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา  
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  
หน้าท่ี  119 ลำดับที ่3   
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    โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ จำนวน 50,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิโครงการจดังาน 
วันแม่แห่งชาติ โดยมคี่าใช้จ่ายประกอบด้วย  
ค่าเช่าเครื่องขยายสียงพร้อมประดบัไฟ  ค่าพลุส ี
ค่าดอกไมไ้ฟ ค่าเช่าเก้าอี้และผ้าคลุมเก้าอ้ี ค่าดอกไมส้ด 
พานธูปเทียนแพร ค่าเทียน ค่ากรวยเทียน ค่าเครื่องดื่ม  
และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้องและจำเป็นในโครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับท่ี 14) พ.ศ.2562 มาตรา 50(8) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2542  มาตรา 16(11) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจดั
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา  
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  
หน้าท่ี  119 ลำดับที ่2   

      

    โครงการจัดงานวันสงกรานต์ จำนวน 360,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิโครงการจดังาน 
วันสงกรานต์ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  
เงินรางวัลการประกวดขบวนแหส่งกรานต์  
เงินรางวัลประกวด  ก่อพระเจดียท์ราย ค่าอาหารและเครื่องดืม่ ค่าเช่า
เครื่องขยายสียง ค่าเช่าบริการเต็นท์และเก้าอ้ี  ค่าทราย
ละเอียด ค่าจ้างตกแต่งรถขบวนแห่สงกรานต์ของเทศบาล ค่าพลุในพิธี
เปิด ค่าทำพวงมาลยัและดอกไมส้ำหรับรดน้ำพระและผู้สูงอายุ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้องและจำเปน็ในโครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับท่ี 14) พ.ศ.2562 มาตรา 50(8) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2542  มาตรา 16 (11) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจดั
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  
หน้าท่ี  118 ลำดับที ่1   
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    โครงการหล่อเทียนจำนำพรรษา จำนวน 35,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิโครงการหล่อเทียน
จำนำพรรษา โดยมีคา่ใช้จ่ายประกอบด้วย  
ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับหล่อเทียน ค่าตกแต่งเทียน   
พานแว่นฟ้า และรถขบวนแห่เทียน  ค่าน้ำดื่มและ
น้ำแข็ง  ค่าสปอร์ตประชาสัมพันธ ์และค่าใช้จ่ายอื่นท่ี
เกี่ยวข้องและจำเป็นในโครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไข
เพิ่มเตมิถึง(ฉบับท่ี 14) พ.ศ.2562 มาตรา 50(8) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิกำหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2542  มาตรา 16(11) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจดัการแข่งขันกีฬา และ
การส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  
หน้าท่ี 120 ลำดับที ่4    

      

    โครงการอนุรักษ์ศิลปะเพลงพื้นบา้น เพลงพวงมาลัย จำนวน 50,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิโครงการอนุรักษ์
ศิลปะเพลงพื้นบ้าน เพลงพวงมาลยั โดยมีคา่ใช้จ่าย 
ประกอบด้วย ค่าสมนาคณุวิทยากร  ค่าจัดทำ
เอกสาร  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
ค่าจัดทำป้าย  ค่าวสัดุอุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอื่นท่ี
เกี่ยวข้องและจำเป็นในโครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไข
เพิ่มเตมิถึง(ฉบับท่ี 14)  พ.ศ.2562 มาตรา 50(8) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิกำหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2542  มาตรา 16(11) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  
หน้าท่ี 121 ลำดับที ่7    
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แผนงานการเกษตร 
 งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม ้ รวม 3,950,300 บาท 
  งบลงทุน รวม 3,950,300 บาท 
   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,950,300 บาท 
   ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค       

    โครงการก่อสร้างเหมือง ค.ส.ล. สายบ้านนางอาภรณ์  
หมู่ที่ 1 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

จำนวน 1,950,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเหมือง ค.ส.ล. กว้าง 1.50 เมตร  
ระยะทางยาว 850.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร 
ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนายาง  ที ่ กช 77/2563 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับท่ี 14) พ.ศ.2562  มาตรา 50(2) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542  มาตรา 16(2) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม  
ครั้งท่ี 3/2563 หน้าท่ี  18 ลำดับที ่ 1 

      

    โครงการวางท่อส่งน้ำเพ่ือการเกษตรภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 7 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

จำนวน 800,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร  
ท่อ HDPE dia. 160 มม. ระยะทางยาว 1,000 เมตร 
ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนายาง  ที ่ กช 80/2563 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับท่ี 14) พ.ศ.2562  มาตรา 50(2) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542  มาตรา 16(2) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าท่ี 85 ลำดับที่ 11 

      

   ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง       

    ขุดลอกลำห้วยประโหมด หมู่ที่ 2,3,4,6,7 ต.ดอนขุนห้วย  
หมู่ที่ 1,2,6 ต.นายาง และหมู่ที่ 11 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

จำนวน 700,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าขดุลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ ดังนี ้
หมู่ที ่2,3,4,6,7  ต.ดอนขุนห้วย หมู่ที ่1,2,6 ต.นายาง  
และหมู่ที่ 11 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี  
กว้าง 5.00-10.00 เมตร ยาว 8,000.00 เมตร 
ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนายาง  ที ่ กช 78/2563 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับท่ี 14) พ.ศ.2562  มาตรา 50(2) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542  มาตรา 16(2) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าท่ี 79 ลำดับที่ 4 
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    ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์  หมู่ที่ 7 ต.ดอนขุนห้วย  

อ.ชะอำ  จ.เพชรบุรี 
จำนวน 57,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าขดุลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ ดังนี ้
- สายเพชรเกษม-เสาโทรศัพท์ กว้าง 1.00-3.00 เมตร   
ยาว 500.00 เมตร                          
- สายคลองชลประทาน-ห้วยประโหมด  
กว้าง 1.00-2.00 เมตร ยาว 988.00 เมตร 
-สายฝั่งทิศตะวันออก กว้าง 0.60-1.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร            
- สายฝั่งทิศตะตก กว้าง 1.00-2.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร                 
ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนายาง  ที ่ กช 79/2563 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับท่ี 14) พ.ศ.2562  มาตรา 50(2) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542  มาตรา 16(2) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าท่ี 82 ลำดับที่ 9  

      

    โครงการขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์      
หมู่ที่ 7  ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

จำนวน 121,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าขดุลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ ดังนี ้
- สายคลองชลประทานไปบา้นดอนกว้าง 1.00-1.50 เมตร  
ยาว 771.00 เมตร  
- สายบ้านดอน – บ้านบ่อกว้าง 1.00-1.50 เมตร ยาว 700.00 เมตร  
- สายคลองชลประทานไปบา้นดอน ฝั่งตะวันตก กว้าง 1.00-2.00 เมตร  
ยาว 550.00เมตร 
- สายจากถนนบ้านบ่อหน้าเขาตาจีน ถึง รางระบายน้ำตดิคลองชลประทาน
บ้านดอน  กว้าง 0.60-1.20 เมตร ยาว 800.00 เมตร 
- สายจากสี่แยกบ้านดอน-เขาตาจนี กว้าง 0.60-1.20 เมตร  
ยาว 365.00 เมตร 
- สายเขาพระราม – คลองชลประทาน กว้าง 0.60-1.50 เมตร   
ยาว 600.00 เมตร 
งบประมาณ 105,000 บาท 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าท่ี 76 ลำดับที ่8 
- สายคลองชลประทานไปบา้นดอนฝั่งตะวันออก เหมืองกว้าง 1.50 เมตร 
ยาว 600.00 เมตร ท่อ ค.ส.ล.ขนาด 0.60 เมตร จำนวน 6 ท่อน  
งบประมาณ 16,000 บาท 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที ่3/2563 หน้าท่ี 18 ลำดับที ่3 
ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนายาง  ที ่ กช 74/2563 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับท่ี 14)  พ.ศ.2562  มาตรา 50(2) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542  มาตรา 16(2) 
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    โครงการขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 2 ต.นายาง อ.ชะอำ  

จ.เพชรบุรี 
จำนวน 60,700 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าขดุลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ ดังนี ้
- สายหนองกระสาถึงถนนเลียบคลองชลประทานกว้าง 0.80-3.00 เมตร  
ระยะทางยาว1,400.00 เมตร                
- สายจากรางระบายน้ำเดิม–คลองระบายน้ำดหีนึ่ง กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร  
ระยะทางยาว 340.00 เมตร  งบประมาณ 45,000 บาท  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าท่ี 73 ลำดับที ่2 
- สายจุดชมวิวถึงไร่อาจารยย์ิ่ง กว้าง 0.50-1.00 เมตร  ยาว 280.00 เมตร  
ลึก 0.30 เมตร 
- สายจากถนนลาดยางถ้ำค้างคาว ถึง ไร่กำนัน กว้าง 0.50-2.50 เมตร  
ยาว 810.00 เมตร ลึก 0.20-0.30 เมตร งบประมาณ 15,700 บาท 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี  
3/2563 หน้าท่ี 16 ลำดับที ่1 
ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนายาง  ที ่ กช 71/2563 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับท่ี 14) พ.ศ.2562  มาตรา 50(2) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542  มาตรา 16(2) 

      

    โครงการขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 3 ต.นายาง อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุรี 

จำนวน 103,600 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าขดุลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ ดังนี ้
- สายจากลำห้วยยาง ถึง ถนนสาธารณประโยชน์ข้างวัดนายาง  
กว้าง 0.60-1.40 เมตร ยาว 82.00 เมตร  ลึก 0.50 เมตร ท่อ ค.ส.ล.
ขนาด 0.60 เมตร พร้อม บ่อพักยาวรวม 20.00 เมตร 
- สายจากซุ้มวดันายาง ถึง ถนนนาสามสิบหลังบ้านนางบญุตา   
กว้าง 0.60-1.20 เมตร  ยาว 180.00 เมตร ลึก 0.20 เมตร 
- สายจากถนนนายางหนองบัว ถึง หนองกะมีด กว้าง 0.50-
1.20 เมตร ยาว 1,835.00 เมตร ลึก 0.20 เมตร 
- สายจากถนนเพชรเกษมบ้านท่า ถึง สระน้ำวัดนายาง  
กว้าง 0.50-1.20 เมตร ยาว 980.00 เมตรลึก 0.20 เมตร 
- สายจากคลองสายหนึ่งตดิถนนหนองบัว ถึง ที่ดินเบียร์ช้าง  
กว้าง 1.00-2.00 เมตร ยาว 2,150.00 เมตร ลึก 0.20 เมตร 
- สายหนึ่งคูนาดอนถึงถนนนาสามสิบ หมู่ที ่3,4  กว้าง 1.00-2.00 เมตร  
ยาว 1,400.00 เมตร ลึก 0.20 เมตร 
- สายเช่ือมห้วยยางถึงตลาดนดันายาง  กว้าง 1.00 เมตร  ยาว 280.00 เมตร 
ลึก 0.30 เมตร 
ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนายาง  ที ่ กช 72/2563 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับท่ี 14) พ.ศ.2562  มาตรา 50(2) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542  มาตรา 16(2) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี  
3/2563 หน้าท่ี 16 ลำดับที ่2 
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    โครงการขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์  หมู่ที่ 5 ต.นายาง อ.ชะอำ   

จ.เพชรบุรี 
จำนวน 51,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าขดุลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ ดังนี ้
- สายหนองปลาหมอถึง หนองกระแช ่กว้าง 0.60-1.10 เมตร  
ยาว 1,441.00  เมตร    
- สายจากลำห้วยยาง-คลองระบายน้ำดีหนึ่ง  กว้าง 2.00-3.00 เมตร  
ยาว 260.00 เมตร  
ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนายาง ที ่ กช 73/2563 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับท่ี 14) พ.ศ.2562  มาตรา 50(2) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542  มาตรา 16(2) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าท่ี 76 ลำดับที่ 7 

      

    โครงการขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 8 ต.นายาง อ.ชะอำ   
จ.เพชรบุรี 

จำนวน 55,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าขดุลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ ดังนี ้
- สายบ้านนายบังเอิญ ถึง ถนนลาดยางบ้านหนองงูเหลือมสุดเขตที่นานายพิน
กว้าง 1.00-2.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร               
- สายจากคลองชลประทาน ผา่นบ้านนายสำราญชนถนนเพชรเกษมบ้าน
ท่า กว้าง 1.00-1.20 เมตร ยาว 568.00 เมตร 
- สายเลยีบคลองชลประทาน,ตะโกน้อย กว้าง 0.80-1.20 เมตร  
ยาว 1,500.00 เมตร 
ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนายาง  ที ่ กช 75/2563 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับท่ี 14) พ.ศ.2562  มาตรา 50(2) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542  มาตรา 16(2) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าท่ี 77 ลำดับที่ 9  

      

    โครงการขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 1  ต.นายาง อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุรี 

จำนวน 40,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าขดุลอกเหมืองสาธารณประโยชน์  
- สายข้างลานตะกาดแดงไปบ้านนายสมยศกว้าง 0.80 – 1.20 เมตร  
ยาว 1,000.00 เมตร 
ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนายาง  ที ่ กช 70/2563 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับท่ี 14) พ.ศ.2562  มาตรา 50(2) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542  มาตรา 16(2) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  หน้าท่ี 73 ลำดับที่  1  

      

 
 
 
 



117 
 

    โครงการขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 9 ต.นายาง อ.ชะอำ   
จ.เพชรบุรี 

จำนวน 12,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าขดุลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ ดังนี ้
- สายจากนานางช่วยถึงที่ดินบริษทัเบียร์ช้าง กว้าง 2.00 เมตร  
ยาว 204.00 เมตร 
ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนายาง  ที ่ กช 76/2563 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับท่ี 14) พ.ศ.2562  มาตรา 50(2) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542  มาตรา 16(2) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าท่ี 77 ลำดับที่ 10  
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แผนงานการพาณิชย์ 
 งานตลาดสด รวม 160,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 160,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท 
   รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ       
    ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 10,000 บาท 
      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการต่างๆ ที่จัดอยู่ในประเภทนี ้       

   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 30,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อใหส้ามารถใช้งานได้
ตามปกต ิ

      

   ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท 
   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดไุฟฟ้าและวิทยตุ่าง ๆ  เช่น  หลอดไฟฟ้า  
สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวติซ์ไฟฟ้า ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว 1248  
ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทางการพิจารณา 
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภณัฑ์ตามหลักการจำแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ 

      

   วัสดุก่อสร้าง จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุก่อสร้างต่าง ๆ   เช่น  ไม้ต่าง ๆ   
กระเบื้อง  สังกะสี ตะปู  ฯลฯ เปน็ไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุดที่ มท 0808.2/ ว 1248   
ลงวันท่ี  27 มิถุนายน  2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครภุัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ           

      

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 80,000 บาท 
   ค่าไฟฟ้า จำนวน 80,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของตลาดสดเทศบาล ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
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แผนงานงบกลาง 
 งบกลาง รวม 43,188,320 บาท 
  งบกลาง รวม 43,188,320 บาท 
   งบกลาง รวม 43,188,320 บาท 
   เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 613,420 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบค่าประกันสงัคม  ตามพระราชบัญญตัิ
ประกันสังคมพ.ศ.2533 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี 2 พ.ศ.2537   
และฉบับท่ี 3 พ.ศ.2542 หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ  
ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0809.5/ว 9 ลงวันท่ี 22 มกราคม 2557  
และหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ด่วนท่ีสุด  
ที ่มท 0809.5/ว 81 ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2557 

      

   เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จำนวน 28,500 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนของพนักงานจ้างที่เทศบาล
จะต้องจ่ายในอัตราร้อยละ 0.2 เปน็ไปตามพระราชบัญญตัิเงิน
ทดแทน พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2561 และหนังสือ
กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว 4172  
ลงวันท่ี 24 ธันวาคม 2561 

      

   เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา จำนวน 7,714,620 บาท 

      

  
เพื่อช่วยเหลืองบประมาณรายจา่ยเฉพาะการประปา  เพื่อดำเนินการ
ให้เป็นไปตามนโยบายของเทศบาล ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541  
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2 และ 3)พ.ศ.2543 ข้อ 11 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อาจจัดทำงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการได้โดยได้รับความ
เห็นชอบจากสภาท้องถิ่น และข้อ 12 งบประมาณรายจ่ายทั่วไปและ
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการอาจตั้งจ่ายเงินช่วยเหลือระหว่างกันได้ 

      

   เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 27,033,600 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุท่ีได้ขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับ
เงินเบี้ยยังชีพไว้กับเทศบาลตำบลนายางแล้ว 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  
(ฉบับท่ี 14) พ.ศ.2562 มาตรา 50(7) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16(10)  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจา่ยเงินสงเคราะห์ 
เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน 
เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย พ.ศ.2548 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
ที่ มท 0810.6/ว1994 ลงวันท่ี 3 กรกฎาคม 2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256-2565) หน้าที ่96 ลำดับที่ 1   
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   เบ้ียยังชีพคนพิการ จำนวน 5,484,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเบี้ยยังชีพให้แก่คนพิการที่ได้ขึ้นทะเบียนเพื่อขอรบั
เงินเบี้ยความพิการไว้กับเทศบาลตำบลนายางแล้ว ได้แก่ผู้พิการอายุ 
1-18 ปี จำนวน 33 คน ๆ ละ 1,000 บาท ต่อเดือน เป็นจำนวน
เงิน 396,000 บาท ผู้พิการอายุ 19 ปีขึ้นไป จำนวน 530 คน ๆ ละ  
800 บาทต่อเดือน เป็นจำนวนเงิน 5,088,000 บาท 
 - เป็นไปตามพระราชบญัญัตเิทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเตมิถึง  
(ฉบับท่ี 14) พ.ศ.2562 มาตรา 50(7) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16(10)  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจา่ยเงินสงเคราะห์
เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
เบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553  
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
ที่ มท 0810.6/ว1994 ลงวันท่ี 3 กรกฎาคม 2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 97 ลำดับที่ 2  

      

   เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 450,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่ได้ขึ้นทะเบียน 
เพื่อขอรับเบี้ย ยังชีพไว้กับเทศบาลตำบลนายางแล้ว 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับท่ี 14) พ.ศ.2562 มาตรา 50(7) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16(10) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจา่ยเงินสงเคราะห์
เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
ที่ มท 0810.6/ว1994 ลงวันท่ี 3 กรกฎาคม 2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 98 ลำดับที่ 3 

      

   สำรองจ่าย จำนวน 300,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภยัเกิดขึ้นหรือการ
บรรเทาปญัหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่าน้ัน  
ซึ่งไม่สามารถคาดการณไ์ดล้่วงหน้า เช่น  การป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม  ภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภัย   
อัคคีภัย ไฟป่าและหมอกควัน และโรคติดต่อ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับท่ี 2 และ 3) พ.ศ. 2543   
ข้อ 5  และข้อ 19  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวขอ้ง 
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   รายจ่ายตามข้อผูกพัน       
    ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร จำนวน 14,200 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจร  
ที่ประชาชนได้รบัประโยชน์โดยตรง  เช่น  การทาสีเส้น สญัญาณไฟ
จราจร  สามเหลี่ยมหยุดตรวจ ป้ายจราจร กระจกโค้งจราจร   
กระบองไฟจราจร กรวยจราจร แผงกั้นจราจร แผงพลาสติกใส่น้ำ   
เสาล้มลุกจราจร  เสื้อจราจร  ยางชะลอความเร็วรถ  เป็นต้น   
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 3892   
ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2562 

      

    ค่าบำรุงสมาคมสันนบิาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) จำนวน 140,800 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เกี่ยวกับค่าบำรุงสมาคม พ.ศ.2555  และตั้งจ่ายตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0313.4/ว 3889  ลงวันท่ี 29 พฤศจิกายน   
2538 โดยพิจารณาจากรายรับจรงิประจำปีที่ล่วงมาแล้ว ยกเว้น  
เงินกู้ เงินสะสม  และเงินอุดหนุน  ทุกประเภท แต่จะต้องไม่น้อยกว่า
ร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของรายรับดังกล่าว ทั้งนี้ไม่เกิน 750,000 บาท  
(ในปีงบประมาณ 2562เทศบาลมรีายรับท้ังสิ้น 141,193,676.00 บาท 
หักรายรับหมวดเงินอุดหนุน จำนวน 56,848,187.23บาท คงเหลือ
รายรับจริงท่ีนำไปคำนวณตั้งจ่ายเป็นค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาล   
จำนวน 84,345,488.77 บาท)   

      

   เงินช่วยพิเศษ จำนวน 5,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษ กรณีพนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้รับบำนาญ  
ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ถึงแก่ความตาย  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายได้ พ.ศ.2559  
พระราชกฤษฎีกา การจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535 หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที ่มท 0013.4/ว1765 ลงวันท่ี 3 มิถุนายน 2537 และหนังสือ
กระทรวง มหาดไทย ที ่มท 0312/ว1095 ลงวันท่ี 27 กันยายน  
2525 เรื่อง การจ่ายเงินเดือนและเงินช่วยพิเศษในกรณีพนักงาน
เทศบาลถึงแก่ความตาย    

      

   เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิน่ (กบท.) จำนวน 1,377,880 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิน่
(กบท) โดยคำนวณตั้งจ่ายอัตราร้อยละ  2  ของรายได้ประจำปี   
(ไม่รวมรายได้จากพันธบตัรเงินกู้  เงินท่ีมีผู้อุทิศให ้และเงินอุดหนุน ) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2500  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จ
บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546 
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   เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.) จำนวน 26,300 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
(ชคบ.)  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครอง
ชีพผู้รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 14) พ.ศ.2554   
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ฉบับท่ี 16) พ.ศ.2558 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 3 
 

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
 

ของ 
 
 
 
 
 
 

เทศบาลตำบลนายาง 
อำเภอชะอำ  จังหวัดเพชรบุรี 
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 รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา 
 

คำแถลง 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 รายรับจริง 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

รายได้    
     ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ 4,782,080.00 4,135,897.00 4,217,605.00 
     ค่าจำหน่ายน้ำท่อธาร 900.00 230,605.00 400.00 
     ค่าเช่ามาตรวัดน้ำ 216,713.00 1,200.00 214,458.00 
     ค่าแรงงานและสำรวจ 12,640.00 9,680.00 8,160.00 
     รายได้เบ็ดเตล็ด 91,500.00 174,106.83 22,800.00 
     รายได้ดอกเบี้ย 140,741.05 1,800.00 183,761.32 
เงินช่วยเหลือจากงบท่ัวไป 15,670,000.00 6,153,000.00 13,923,000.00 

รวมรายรับ 20,914,574.05 10,706,288.83 18,570,184.32 
 
 
 
 รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา 
 

คำแถลง 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 รายจ่ายจริง 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
งบกลาง 173,388.00 180,863.00 346476.40 
งบบุคลากร 2,053,482.00 2,175,602.89 2,159,877.82 
งบดำเนินงาน 5,638,743.37 5,689,115.75 5,452,799.75 
งบลงทุน 10,051,760.00 1,264,000.00 7,732,900 
งบรายจ่ายอื่น 00.00 00.00 0.00 
งบเงินอุดหนุน 00.00 00.00 0.00 

รวมรายจ่าย 17,917,373.37 9,309,581.64 15,692,053.97 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ 
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการประปา 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เทศบาลตำบลนายาง 

อำเภอ ชะอำ  จังหวัดเพชรบุรี 
 
ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 12,035,620 บาท แยกเป็น 
รายได้  เป็นเงิน 12,035,620 บาท 
 ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ จำนวน 4,000,000 บาท 

         ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดนำ้ จำนวน 4,000,000 บาท   
ตั้งรับเท่ากับปีท่ีแล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงในปีท่ีผ่านมา 

   

 ค่าจำหน่ายน้ำท่อธาร จำนวน 1,000 บาท 

   ค่าจำหน่ายน้ำท่อธาร จำนวน 1,000 บาท ตั้งรับเท่ากับปีท่ีแล้ว   
โดยประมาณการจากรายรับจริงในปีท่ีผ่านมา 

   

 ค่าเช่ามาตรวัดน้ำ จำนวน 200,000 บาท 

   ค่าเช่ามาตรวัดน้ำ  จำนวน 200,000 บาท  ตั้งรับเท่ากับปีท่ีแล้ว  
โดยประมาณการจากรายรับจริงในปีท่ีผ่านมา 

   

 เงินที่งบประมาณทั่วไปช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการ จำนวน 7,714,620 บาท 
 ดอกเบี้ย จำนวน 100,000 บาท 

   ดอกเบี้ย  จำนวน 50,000 บาท ตั้งรับเพิ่มขึ้น 50,000 บาท   
โดยประมาณการจากรายรับจริงในปีทีผ่านมา 

   

 ผลประโยชน์อื่น รวม 10,000 บาท 
  ค่าแรง จำนวน 10,000 บาท 
 รายได้เบ็ดเตล็ด จำนวน 10,000 บาท 

          รายได้เบ็ดเตลด็ จำนวน 10,000 บาท ตั้งรับเท่ากับปีท่ีแล้ว   
โดยประมาณการจากรายรับจริงในปีท่ีผ่านมา  
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการประปา 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เทศบาลตำบลนายาง 

อำเภอ ชะอำ   จังหวัดเพชรบุรี 
 
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  12,035,620 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

 
งบบุคลากร  เป็นเงิน 4,271,600 บาท 
 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 4,271,600 บาท 
  เงินเดือนพนักงาน จำนวน 2,192,000 บาท 

    เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงาน
เทศบาล จำนวน 7 อัตรา  ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาล 

   

  เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 42,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนนอกเหนอืจากเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล 

ในตำแหน่งผู้อำนวยการกองการประปา (นักบริหารงานประปา ระดับต้น) 
   

  เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 78,000 บาท 

    

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่พนักงานเทศบาลในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองการประปา (นักบริหารงานประปา ระดับต้น) หัวหน้า
ฝ่ายผลิต (นักบรหิารงานประปา ระดับต้น) และหัวหน้าฝ่ายการเงินและ
บัญช ี(นักบริหารงานการคลัง ระดบัต้น) 

   

  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 1,777,600 บาท 

    เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง จำนวน 16 อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาล  

   

  เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 182,000 บาท 

    เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวและเงินค่าตอบแทนพิเศษ
ให้แก่พนักงานจ้าง  จำนวน 16 อัตรา   

   

งบดำเนินงาน  เป็นเงิน 7,423,000 บาท 
 ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท 
  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 10,000 บาท 

    

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ ให้แก่
พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง  ที่ต้องมาปฏิบัติ
ราชการในกรณีเร่งด่วนและลักษณะงาน ที่ไมส่ามารถดำเนินการตาม
เวลาปกตไิด้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 

   

  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 20,000 บาท 

    
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลผู้มีสทิธิ
ได้รับ  เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ที ่กค 0422.3/ว
257 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2559   
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 ค่าใช้สอย รวม 918,000 บาท 
  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ จำนวน 518,000 บาท 
  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ รวม 50,000 บาท 
   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 50,000 บาท 
  ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 350,000 บาท 
 ค่าวัสดุ รวม 1,170,000 บาท 
  วัสดุสำนักงาน จำนวน 100,000 บาท 

    

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดสุำนักงานต่าง ๆ เช่น   
กระดาษ  ปากกา ดินสอ  ฯลฯ  
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด   
ที ่มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันท่ี  27 มิถุนายน  2559  
เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครภุัณฑต์ามหลกัการ
จำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ           

   

  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 30,000 บาท 

    

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุตา่ง ๆ  เช่น   หลอดไฟฟ้า   
สายไฟฟ้า  ปลั๊กไฟ  ฯลฯ   
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด   
ที ่มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันท่ี  27 มิถุนายน  2559  
เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครภุัณฑต์ามหลกัการ
จำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ         

   

  วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10,000 บาท 

    

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ เช่น น้ำดื่ม  
จาน  ชาม  แก้ว  ฯลฯเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนท่ีสุด  ที ่มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันท่ี  27 มิถุนายน  2559  
เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครภุัณฑต์ามหลกัการ
จำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ      

   

  วัสดุก่อสร้าง จำนวน 300,000 บาท 

    

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุอุปกรณ์ก่อสรา้ง  เช่น วัสดุอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำ วัสดุ
อุปกรณ์การประปาต่าง ๆ  ยางมะตอย  ฯลฯ  เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด  ที ่มท 0808.2/ ว 1248   
ลงวันท่ีวันท่ี27 มิถุนายน  2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครภุัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ            

   

  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 30,000 บาท 

    

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่งตา่ง ๆ   เช่น  แบตเตอรี่  
หัวเทียน ยางรถยนต์  ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนท่ีสุดที ่มท 0808.2/ ว 1248  ลงวันท่ี  27 มิถุนายน  2559  
เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครภุัณฑต์ามหลกัการ
จำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ         
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  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 100,000 บาท 

    

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่นตา่ง ๆ เช่น น้ำมันดีเซล  
น้ำมันเบนซินฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว1248 ลงวันท่ี  27 มิถุนายน  2559  
เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครภุัณฑต์าม
หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ           

   

  วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 500,000 บาท 

    
เพื่อจ่ายเป็นค่าเคมีภณัฑ์  เช่น  สารส้ม  คลอรีน  ฯลฯ  เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด  ที ่มท 0808.2/ ว 1248  ลง
วันท่ี27 มิถุนายน  2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครภุณัฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ  

   

  วัสดุการเกษตร จำนวน 10,000 บาท 

    

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุการเกษตรต่าง ๆ  เช่น พันธ์พืช  จอบพรวน ฯลฯ 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันท่ี  27 มิถุนายน  2559 เรื่องแนวทางการพิจารณา 
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภณัฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจา่ย
ตามงบประมาณ              

   

  วัสดุคอมพิวเตอร ์ จำนวน 40,000 บาท 

    

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุคอมพิวเตอรต์า่ง ๆ เช่น หมึกพิมพ ์ 
แผ่นบันทึกข้อมูลฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ ว 1248  ลงวันท่ี  27 มิถุนายน  2559 เรื่อง
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครภุัณฑ์ตามหลักการ
จำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

   

  วัสดุอื่น จำนวน 50,000 บาท 

    

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุอื่น  ที่ไมส่ามารถเบิกจ่ายได้จากวสัดุประเภทใดใน
รายการดังกล่าวข้างต้น และมีความจำเป็นต้องใช้ในการปฏิบตัิงาน
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันท่ี27 มิถุนายน  2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครภุัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 

   

 ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,305,000 บาท 
  ค่าไฟฟ้า จำนวน 5,300,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของกิจการประปาเทศบาล     
  ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 5,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในการตดิต่อราชการของกองการประปา    
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งบกลาง  เป็นเงิน 341,020 บาท 
 งบกลาง รวม 341,020 บาท 
  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 96,000 บาท 

    

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบค่าประกันสงัคม ตามพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ.2533 แก้ไขเพิ่มเติมฉบบัท่ี 2 พ.ศ.2537   
และฉบับท่ี 3 พ.ศ.2542  หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ  
ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0809.5/ว 9 ลงวันท่ี 22 มกราคม 2557  
และหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุดที่ มท 0809.5/
ว 81 ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2557  

   

  เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิน่(กบท.) จำนวน 85,420 บาท 

    

เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น  (กบท.)โดยคำนวณตั้งจ่ายอัตราร้อยละ  2  ของรายได้
ประจำปี (ไม่รวมรายได้จากพันธบตัรเงินกู้  เงินท่ีมีผู้อุทิศให ้และเงิน
อุดหนุน )   
-เป็นไปตามพระราชบัญญตัิบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2500 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546 

   

  เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ จำนวน 159,600 บาท 

    
เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จให้แก่ลูกจ้างประจำ  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบำเหนจ็ลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการ 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
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    งบ               หมวด 

แผนงาน 
 

     ประเภทรายจ่าย 

แผนงานงบ
กลาง 

แผนงานการ
พาณิชย ์

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงานการ
ศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป 
รวม 

งบกลาง งบกลาง 

เงินช่วยเหลอืงบประมาณ
รายจา่ยเฉพาะการประปา 

7,714,620           7,714,620 

เงินช่วยพิเศษ 5,000           5,000 
รายจา่ยตามขอ้ผูกพนั 155,000           155,000 
เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 450,000           450,000 
เงินสมทบกองทนุ
ประกนัสังคม 

613,420  
 

        613,420 

เบ้ียยังชีพผู้สูงอาย ุ 27,033,600           27,033,600 
เงินสมทบกองทนุเงนิ
ทดแทน 

28,500  
 

        28,500 

เงินสมทบกองทนุบำเหนจ็
บำนาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.) 

1,377,880  
 

        1,377,880 

สำรองจ่าย 300,000           300,000 
เบ้ียยังชีพคนพกิาร 5,484,000           5,484,000 
เงินช่วยค่าครองชีพผูร้ับ
บำนาญ (ชคบ.) 

26,300  
 

        26,300 

งบ
บุคลากร 

เงินเดือน 
(ฝ่ายการเมือง) 

เงินค่าตอบแทนประจำ
ตำแหน่งนายก/รองนายก 

 
 

 
       240,000 240,000 

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

 
 

 
       1,620,000 1,620,000 

เงินค่าตอบแทนเลขานกุาร/
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  

 
 

 
       216,000 216,000 

เงินเดอืนนายก/รองนายก           756,000 756,000 
เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 

          
240,000 240,000 
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    งบ               หมวด 

แผนงาน 
 

     ประเภทรายจ่าย 

แผนงาน
งบกลาง 

แผนงานการ
พาณิชย ์

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงานการ
ศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป 
รวม 

งบ
บุคลากร 

เงินเดือน 
(ฝ่ายประจำ) 

ค่าตอบแทนพนกังานจ้าง      5,024,880 216,000 372,000 2,111,400 1,449,360 1,891,800 11,065,440 
เงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนกังาน      67,200 42,000 67,200     218,400 394,800 
เงินเพิม่ต่างๆของพนักงานจ้าง      525,660 24,000 27,420 241,620 150,060 204,440 1,173,200 
เงินเดอืนพนกังาน      2,789,640 1,245,600 2,714,520 5,840,000 850,000 10,700,000 24,139,760 
เงินวทิยฐานะ            42,000     42,000 
ค่าจ้างลูกจา้งประจำ      298,200       286,840 255,900 840,940 
เงินประจำตำแหน่ง      103,200 96,000 103,200 78,000   368,400 748,800 

งบ
ดำเนินงาน 

ค่าตอบแทน 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร      20,000 48,000 4,200 58,200 10,000 130,000 270,400 
ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชการ
อันเป็นประโยชนแ์ก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 

 
    120,000      75,000 750,000 945,000 

ค่าเช่าบ้าน      60,000 60,000 60,000 72,000   204,000 456,000 
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 

 
 

 
  110,000 10,000       120,000 240,000 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ  10,000      320,000 5,000 45,000 75,000 30,000 620,000 1,075,000 
รายจ่ายเกี่ยวกบัการรับรอง
และพิธกีาร 

 
  

 
              300,000 300,000 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ 

 
       30,000  

 
     995,000         50,000      550,000  70,000   1,175,000    3,564,000       330,000    2,525,000    9,289,000  

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม  30,000       510,000 50,000 50,000 70,000 200,000 600,000 1,510,000 

ค่าวัสด ุ

วัสดุเครือ่งแต่งกาย           60,000       10,000   70,000 
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง           230,000 10,000 30,000 20,000 100,000 100,000 490,000 
วัสดุคอมพวิเตอร ์           40,000 40,000 30,000 80,000 10,000 275,000 475,000 
วัสดุสำรวจ                     5,000 5,000 
วัสดุไฟฟ้าและวทิย ุ   20,000   30,000   600,000 5,000 5,000 45,000 5,000 55,000 765,000 
วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อลืน่           910,000 30,000 70,000 100,000 300,000 300,000 1,710,000 
วัสดุกฬีา       50,000               50,000 
วัสดุเครือ่งดับเพลิง                   20,000   20,000 
วัสดุงานบ้านงานครวั           75,000   50,000 100,000 10,000 65,000 300,000 
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                         งบ               
หมวด 

แผนงาน 
 

ประเภทรายจ่าย 

แผนงานงบ
กลาง 

แผนงานการ
พาณิชย ์

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงานการ
ศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป 
รวม 

  
วัสดุวิทยาศาสตร์หรอื
การแพทย ์

              10,000 20,000     30,000 

งบ
ดำเนินงาน 

ค่าวัสด ุ

ค่าอาหารเสริม (นม)               4,056,000     4,056,000 
วัสดุการเกษตร         50,000   10,000 10,000 5,000 20,000 95,000 
วัสดุกอ่สร้าง  20,000      1,050,000     50,000   50,000 1,170,000 
วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่         5,000 5,000 5,000 15,000   15,000 45,000 
วัสดุสำนกังาน         200,000 30,000 30,000 105,000 10,000 350,000 725,000 
วัสดุอืน่         6,000   1,000 2,000 2,000 6,000 17,000 

ค่า
สาธารณูปโภค 

ค่าบริการสือ่สารและ
โทรคมนาคม 

 
  

 
          100,000   175,000 275,000 

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำ
บาดาล 

 
  

 
    6,000     10,000     16,000 

ค่าไฟฟ้า  80,000  20,000   1,200,000     100,000   1,000,000 2,400,000 
ค่าบริการไปรษณยี ์                   70,000 70,000 
ค่าบริการโทรศัพท ์         5,000   5,000  20,000 2,000 40,000 72,000 

งบลงทุน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิย ุ         1,015,800   1,015,800 

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ 

 
 

 
  120,000      120,000 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

 
 

2,750,000 
  7,316,000      10,066,000 

ค่าบำรุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดนิและ
สิ่งก่อสร้าง 

 
 

1,200,300 
  

1,841,000 
  

176,000 
  

3,217,300 

งบเงิน
อุดหนุน 

เงินอุดหนุน เงินอดุหนุนส่วนราชการ 
 

 
 

 20,000 
 

  
8,153,000 

 70,000 8,243,000 

รวม 43,188,320 160,000 3,950,300 1,095,000 70,000 23,582,780 2,056,600 4,814,540 26,260,020 3,655,260 23,705,940 132,538,760 

 


