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1 
คำแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจา่ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนายาง 
           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลตำบลนายาง จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภา
เทศบาลตำบลนายางอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบล 
นายาง จึงขอช้ีแจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังต่อไปนี้  

1. สถานะการคลัง   
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป    

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันท่ี 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะ
การเงิน ดังนี้    
1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 280,423,415.19 บาท    
1.1.2 เงินสะสม จำนวน 333,126,293.21 บาท    
1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 98,734,710.35 บาท    
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไมไ่ด้เบิกจ่าย จำนวน 14 โครงการ รวม 5,755,300.00 
บาท    
1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 48 โครงการ รวม 4,899,318.40 บาท   

1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 0.00 บาท  
2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   

2.1 รายรับจริง จำนวน 143,834,551.64 บาท ประกอบด้วย    
หมวดภาษีอากร จำนวน 2,367,011.45 บาท    
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จำนวน 1,507,552.50 บาท    
หมวดรายได้จากทรัพยส์ิน จำนวน 1,923,510.87 บาท    
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย ์ จำนวน             0.00 บาท    
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จำนวน    446,458.37 บาท    
หมวดรายได้จากทุน จำนวน     17,000.00 บาท    
หมวดภาษีจดัสรร จำนวน 70,536,027.84 บาท    
หมวดเงินอุดหนุน จำนวน 67,036,990.61 บาท   

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 464,436.00 บาท   
2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 101,603,422.25 บาท ประกอบด้วย    

งบกลาง จำนวน 41,801,484.56 บาท    
งบบุคลากร จำนวน 36,268,427.01 บาท    
งบดำเนินงาน จำนวน 15,483,153.04 บาท    
งบลงทุน จำนวน 1,187,650.00 บาท    
งบเงินอุดหนุน จำนวน 6,810,000.00 บาท    
งบรายจ่ายอื่น จำนวน     52,707.64 บาท   

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 464,436.00 บาท   
2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 21,645,864.00 บาท   
2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท   
2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท 

 



2  
คำแถลงงบประมาณ 

  

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
เทศบาลตำบลนายาง 

อำเภอชะอำ  จังหวัดเพชรบุรี 
1. รายรับ 

   
        

รายรับ 
รายรับจริง 
ปี  2564 

ประมาณการ 
ปี 2565 

ประมาณการ 
ปี 2566 

รายได้จัดเก็บเอง       
  หมวดภาษีอากร 2,367,011.45 1,710,000.00 6,010,000.00 
  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 1,507,552.50 690,000.00 912,000.00 
  หมวดรายได้จากทรัพยส์ิน 1,923,510.87 2,000,000.00 2,500,000.00 
  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย ์ 0.00 0.00 0.00 
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 446,458.37 380,000.00 385,000.00 
  หมวดรายได้จากทุน 17,000.00 1,000.00 1,000.00 
  รวมรายได้จัดเก็บเอง 6,261,533.19 4,781,000.00 9,808,000.00 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
  หมวดภาษีจดัสรร 70,536,027.84 62,830,000.00 63,880,000.00 
  รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
70,536,027.84 62,830,000.00 63,880,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
  หมวดเงินอุดหนุน 67,036,990.61 66,189,352.00 65,000,000.00 
  รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 67,036,990.61 66,189,352.00 65,000,000.00 
รวม 143,834,551.64 133,800,352.00 138,688,000.00 
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คำแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เทศบาลตำบลนายาง 
อำเภอชะอำ  จังหวัดเพชรบุรี  

2. รายจ่าย 

รายจ่าย 
รายจ่ายจริง 

ปี 2564 
ประมาณการ 

ปี 2565 
ประมาณการ 

ปี 2566 
จ่ายจากงบประมาณ       
  งบกลาง 41,801,484.56 45,624,180.00 48,502,530.00 
  งบบุคลากร 36,268,427.01 44,595,772.00 47,787,500.00 
  งบดำเนินงาน 15,483,153.04 22,048,800.00 24,026,970.00 
  งบลงทุน 1,187,650.00 13,651,400.00 10,943,200.00 
  งบเงินอุดหนุน 6,810,000.00 7,590,200.00 7,137,800.00 
  งบรายจ่ายอื่น 52,707.64 290,000.00 290,000.00 
รวมจ่ายจากงบประมาณ 101,603,422.25 133,800,352.00 138,688,000.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ
เทศบาลตําบลนายาง

อําเภอชะอํา  จังหวัดเพชรบุรี
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บันทึกหลกัการและเหตุผล 
ประกอบร่างเทศบญัญตัิ งบประมาณรายจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลตำบลนายาง 
อำเภอชะอำ  จังหวัดเพชรบุร ี

        
      

ด้าน รวม 
ด้านบริหารทั่วไป   

  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 25,592,880 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3,278,470 

ด้านบริการชุมชนและสังคม   

  แผนงานการศึกษา 25,344,830 

  แผนงานสาธารณสุข 5,694,860 

  แผนงานสังคมสงเคราะห ์ 3,277,140 

  แผนงานเคหะและชุมชน 7,604,000 

  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 81,000 

  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 980,000 

ด้านการเศรษฐกิจ   

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 18,207,290 

  แผนงานการเกษตร 5,000 

  แผนงานการพาณิชย์ 120,000 

ด้านการดำเนินงานอื่น   

  แผนงานงบกลาง 48,502,530 

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 138,688,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 

เทศบาลตำบลนายาง 
อำเภอชะอำ  จังหวัดเพชรบุร ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงานบริหารงานทั่วไป      
            
    งาน 

งานบริหาร
ทั่วไป 

งานวางแผนสถิติและวิชาการ งานบริหารงานคลัง 
งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน 

รวม งบ 
  
    

      
งบบุคลากร 8,539,770 2,970,960 7,241,530 362,400 19,114,660 
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,072,000 0 0 0 3,072,000 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 5,467,770 2,970,960 7,241,530 362,400 16,042,660 
งบดำเนินงาน 3,970,000 706,020 1,649,000 0 6,325,020 
    ค่าตอบแทน 488,000 115,000 549,000 0 1,152,000 
    ค่าใช้สอย 1,591,000 489,020 520,000 0 2,600,020 
    ค่าวัสดุ 606,000 90,000 520,000 0 1,216,000 
    ค่าสาธารณูปโภค 1,285,000 12,000 60,000 0 1,357,000 

 
 
 
 
 

แผนงานงบกลาง 
       
    งาน 

งบกลาง รวม 

 

งบ 
   
     

       
งบกลาง 48,502,530 48,502,530  
    งบกลาง 48,502,530 48,502,530  
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    งาน 

งานบริหาร
ทั่วไป 

งานวางแผนสถิติและวิชาการ งานบริหารงานคลัง 
งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน 

รวม งบ 
  
    

      
งบลงทุน 39,900 5,700 7,600 0 53,200 
    ค่าครุภัณฑ ์ 39,900 5,700 7,600 0 53,200 
งบเงินอุดหนุน 50,000 0 0 0 50,000 
    เงินอุดหนุน 50,000 0 0 0 50,000 
งบรายจ่ายอื่น 0 0 50,000 0 50,000 
    รายจ่ายอื่น 0 0 50,000 0 50,000 

รวม 12,599,670 3,682,680 8,948,130 362,400 25,592,880 
 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
       
    งาน 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 

 

งบ 
   
     

       
งบบุคลากร 2,221,170 2,221,170  
    เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 2,221,170 2,221,170  
งบดำเนินงาน 1,057,300 1,057,300  
    ค่าตอบแทน 64,800 64,800  
    ค่าใช้สอย 465,000 465,000  
    ค่าวัสดุ 526,000 526,000  
    ค่าสาธารณูปโภค 1,500 1,500  

รวม 3,278,470 3,278,470  
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แผนงานการศึกษา  
       
    งาน 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา 

งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 

รวม งบ 
  
    

      
งบบุคลากร 3,117,480 6,542,000 9,659,480 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 3,117,480 6,542,000 9,659,480 
งบดำเนินงาน 317,000 8,300,550 8,617,550 
    ค่าตอบแทน 92,000 40,000 132,000 
    ค่าใช้สอย 80,000 3,237,500 3,317,500 
    ค่าวัสดุ 145,000 4,798,050 4,943,050 
    ค่าสาธารณูปโภค 0 225,000 225,000 
งบเงินอุดหนุน 0 7,067,800 7,067,800 
    เงินอุดหนุน 0 7,067,800 7,067,800 

รวม 3,434,480 21,910,350 25,344,830 
 

 
 
 

แผนงานสาธารณสุข      
    งาน 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 
งบ 

  
    

งบบุคลากร 3,677,760 3,677,760 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 3,677,760 3,677,760 
งบดำเนินงาน 2,017,100 2,017,100 
    ค่าตอบแทน 84,100 84,100 
    ค่าใช้สอย 1,595,000 1,595,000 
    ค่าวัสดุ 336,000 336,000 
    ค่าสาธารณูปโภค 2,000 2,000 

รวม 5,694,860 5,694,860 
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แผนงานสังคมสงเคราะห ์  
       
    งาน 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห ์

งานสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห ์

รวม 
งบ 

  
    

งบบุคลากร 3,031,140 0 3,031,140 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 3,031,140 0 3,031,140 
งบดำเนินงาน 221,000 25,000 246,000 
    ค่าตอบแทน 30,000 0 30,000 
    ค่าใช้สอย 80,000 25,000 105,000 
    ค่าวัสดุ 111,000 0 111,000 

รวม 3,252,140 25,000 3,277,140 
 

แผนงานเคหะและชมุชน 
       
    งาน 

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏกิูล รวม 

 

งบ 
   
     

       
งบบุคลากร 2,838,000 2,838,000  
    เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 2,838,000 2,838,000  
งบดำเนินงาน 1,266,000 1,266,000  
    ค่าตอบแทน 120,000 120,000  
    ค่าใช้สอย 435,000 435,000  
    ค่าวัสดุ 711,000 711,000  
งบลงทุน 3,500,000 3,500,000  
    ค่าครุภัณฑ ์ 3,500,000 3,500,000  

รวม 7,604,000 7,604,000  
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
    งาน 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

งานส่งเสริมและสนับสนนุ
ความเข้มแข็งชุมชน 

รวม 
งบ 

  
    

งบดำเนินงาน 1,000 60,000 61,000 
    ค่าสาธารณูปโภค 1,000 0 1,000 
    ค่าใช้สอย 0 60,000 60,000 
งบเงินอุดหนุน 0 20,000 20,000 
    เงินอุดหนุน 0 20,000 20,000 

รวม 1,000 80,000 81,000 
 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนนัทนาการ  
    งาน 

งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 
งบ 

  
    

งบดำเนินงาน 460,000 520,000 980,000 
    ค่าใช้สอย 350,000 520,000 870,000 
    ค่าวัสดุ 80,000 0 80,000 
    ค่าสาธารณูปโภค 30,000 0 30,000 

รวม 460,000 520,000 980,000 
 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
    งาน 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา 

งานก่อสร้าง รวม 
งบ 

  
    

งบบุคลากร 1,533,920 5,711,370 7,245,290 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 1,533,920 5,711,370 7,245,290 
งบดำเนินงาน 129,000 3,203,000 3,332,000 
    ค่าตอบแทน 16,000 89,000 105,000 
    ค่าใช้สอย 70,000 360,000 430,000 
    ค่าวัสดุ 41,000 2,148,000 2,189,000 
    ค่าสาธารณูปโภค 2,000 606,000 608,000 
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    งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

อุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้าง รวม 

งบ   
งบลงทุน 0 7,390,000 7,390,000 
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 7,390,000 7,390,000 
งบรายจ่ายอื่น 0 240,000 240,000 
    รายจ่ายอื่น 0 240,000 240,000 

รวม 1,662,920 16,544,370 18,207,290 
 

แผนงานการเกษตร        
    งาน 

งานส่งเสริมการเกษตร รวม 

 

งบ 
   
     

       
งบดำเนินงาน 5,000 5,000  
    ค่าใช้สอย 5,000 5,000  

รวม 5,000 5,000  
 

แผนงานการพาณิชย์        
    งาน 

งานตลาดสด รวม 

 

งบ 
   
     

       
งบดำเนินงาน 120,000 120,000  
    ค่าใช้สอย 35,000 35,000  
    ค่าวัสดุ 25,000 25,000  
    ค่าสาธารณูปโภค 60,000 60,000  

รวม 120,000 120,000  
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เทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เทศบาลตำบลนายาง 
อำเภอชะอำ  จังหวัดเพชรบุรี 

        
               โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  อาศัยอำนาจตามความใน
พระราชบัญญัตเิทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาล
ตำบลนายาง และโดยเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุร ี
 ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรยีกว่า เทศบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 ข้อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป 

 ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 152,919,790 
บาท 

 ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จา่ยจากรายไดจ้ัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงิน
อุดหนุน เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 138,688,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี ้

 
แผนงาน ยอดรวม 

ด้านบริหารทั่วไป   

  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 25,592,880 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3,278,470 

ด้านบริการชุมชนและสังคม   

  แผนงานการศึกษา 25,344,830 

  แผนงานสาธารณสุข 5,694,860 

  แผนงานสังคมสงเคราะห ์ 3,277,140 

  แผนงานเคหะและชุมชน 7,604,000 

  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 81,000 

  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 980,000 

ด้านการเศรษฐกิจ   

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 18,207,290 

  แผนงานการเกษตร 5,000 

  แผนงานการพาณิชย์ 120,000 

ด้านการดำเนินงานอื่น   

  แผนงานงบกลาง 48,502,530 

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 138,688,000 
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ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 14,231,790 บาท ดังนี ้ 
 
 

งบ ยอดรวม 
งบกลาง 490,160 
งบบุคลากร 4,273,830 
งบดำเนินงาน 7,616,500 
งบลงทุน 951,300 
งบรายจ่ายอื่น 900,000 

รวมรายจ่าย 14,231,790 
 

 
ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตำบลนายางปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนมุัติให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ
เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

         
ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีตำบลนายางมีหน้าท่ีรักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี ้    

  
ประกาศ ณ วันท่ี ......................................................................    

 
   

 
   

(ลงนาม).............................................. 
   (นายอนุรักษ ์พรสมบรูณศ์ิริ) 
   ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลนายาง 

เห็นชอบ  
    

    

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

  

  

 
 
 
 
 



 
รายงานประมาณการรายรับ 

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 
เทศบาลตำบลนายาง 

อำเภอชะอำ  จังหวัดเพชรบุร ี
 

  รายรับจริง ประมาณการ 
  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 
หมวดภาษีอากร             
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 25,350.00 7,150.00 0.00 0.00 % 0.00 
     ภาษีบำรุงท้องที่ 102,641.80 8,062.70 0.00 0.00 % 0.00 
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรา้ง 727,228.00 917,638.75 700,000.00 614.29 % 5,000,000.00 
     ภาษีปา้ย 1,091,809.00 1,423,076.00 1,000,000.00 0.00 % 1,000,000.00 
     อากรการฆ่าสัตว ์ 16,644.00 11,084.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00 

รวมหมวดภาษีอากร 1,963,672.80 2,367,011.45 1,710,000.00     6,010,000.00 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต             
     ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 4,733.60 6,499.00 6,000.00 0.00 % 6,000.00 
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน 0.00 2,750.00 0.00 100.00 % 2,500.00 
     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 685,340.00 613,100.00 500,000.00 20.00 % 600,000.00 
     ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสม
อาหาร 

11,700.00 1,700.00 2,000.00 -25.00 % 1,500.00 

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบยีนราษฎร 8,130.00 3,300.00 5,000.00 -20.00 % 4,000.00 
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 23,902.00 31,004.00 30,000.00 0.00 % 30,000.00 
     ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำนำ้ 0.00 0.00 0.00 100.00 % 1,000.00 
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบยีนพาณชิย์ 2,160.00 2,150.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00 
     ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 14,120.00 49,620.00 20,000.00 100.00 % 40,000.00 
     ค่าปรับผูก้ระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก 18,240.00 14,550.00 13,000.00 0.00 % 13,000.00 
     ค่าปรับการผิดสัญญา 135,122.50 769,584.50 100,000.00 100.00 % 200,000.00 
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรบักิจการที่เป็นอันตรายต่อสขุภาพ 49,500.00 2,800.00 5,000.00 -60.00 % 2,000.00 
     ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรอืสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ
พื้นที่ใด ซ่ึงมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร 

5,500.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00 

     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 6,030.00 8,570.00 5,000.00 60.00 % 8,000.00 
     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 1,140.00 675.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00 
     รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงลำ้แม่น้ำ 0.00 1,250.00 0.00 0.00 % 0.00 

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรบั และใบอนุญาต 965,618.10 1,507,552.50 690,000.00     912,000.00 
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  รายรับจริง ประมาณการ 

  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน             
     ดอกเบี้ย 2,524,102.46 1,923,510.87 2,000,000.00 25.00 % 2,500,000.00 

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 2,524,102.46 1,923,510.87 2,000,000.00     2,500,000.00 
หมวดรายได้จากสาธารณปูโภค และกจิการพาณิชย์             
     รายได้จากประปา 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ 0.00 0.00 0.00     0.00 
หมวดรายได้เบ็ดเตลด็             
     ค่าจำหน่ายเศษของ 0.00 0.00 0.00 100.00 % 5,000.00 
     เงินที่มีผู้อุทิศให้ 0.00 16,050.03 0.00 0.00 % 0.00 
     ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง 113,500.00 103,000.00 80,000.00 0.00 % 80,000.00 
     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 315,250.00 327,408.34 300,000.00 0.00 % 300,000.00 

รวมหมวดรายได้เบด็เตล็ด 428,750.00 446,458.37 380,000.00     385,000.00 
หมวดรายได้จากทุน             
     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 14,000.00 17,000.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00 

รวมหมวดรายได้จากทุน 14,000.00 17,000.00 1,000.00     1,000.00 
หมวดภาษีจัดสรร             
     ภาษีรถยนต์ 1,354,793.98 1,336,096.76 1,000,000.00 0.00 % 1,000,000.00 
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ 34,267,011.59 33,660,130.34 32,000,000.00 0.00 % 32,000,000.00 
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 8,047,240.53 9,174,912.32 8,000,000.00 0.00 % 8,000,000.00 
     ภาษธีุรกิจเฉพาะ 577,587.16 673,147.66 600,000.00 0.00 % 600,000.00 
     ภาษีสรรพสามิต 14,220,196.45 15,415,741.67 14,000,000.00 0.00 % 14,000,000.00 
     ค่าภาคหลวงแร ่ 207,106.65 257,517.00 150,000.00 33.33 % 200,000.00 
     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 126,200.29 84,875.09 80,000.00 0.00 % 80,000.00 
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนติิกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน 7,025,611.00 9,933,607.00 7,000,000.00 14.29 % 8,000,000.00 

รวมหมวดภาษีจดัสรร 65,825,747.65 70,536,027.84 62,830,000.00     63,880,000.00 
หมวดเงินอุดหนุน             
     เงินอุดหนุนทั่วไป 61,849,993.14 67,036,990.61 66,189,352.00 -1.80 % 65,000,000.00 

รวมหมวดเงินอุดหนุน 61,849,993.14 67,036,990.61 66,189,352.00     65,000,000.00 
รวมทุกหมวด 133,571,884.15 143,834,551.64 133,800,352.00     138,688,000.00 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 
เทศบาลตำบลนายาง 

อำเภอชะอำ  จังหวัดเพชรบุร ี
        

ประมาณการรายรับรวมท้ังสิ้น  138,688,000   บาท  แยกเป็น   

รายได้จัดเก็บเอง 
 หมวดภาษีอากร รวม 6,010,000 บาท 
  ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 5,000,000 บาท 
    ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา   
  ภาษีป้าย จำนวน 1,000,000 บาท 
    ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา   
  อากรการฆ่าสัตว ์ จำนวน 10,000 บาท 
    ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา   
 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 912,000 บาท 
  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสรุา จำนวน 6,000 บาท 
    ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา   
  ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน จำนวน 2,500 บาท 
    ประมาณการตั้งรับปีแรก   
  ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จำนวน 600,000 บาท 
    ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา   

  ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรบัรองการแจ้งสถานท่ีจำหน่ายอาหาร
หรือสะสมอาหาร 

จำนวน 1,500 บาท 

    ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา   
  ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบยีนราษฎร จำนวน 4,000 บาท 
    ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา   
  ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จำนวน 30,000 บาท 
    ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา   
  ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ จำนวน 1,000 บาท 
    ประมาณการตั้งรับปีแรก   
  ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบยีนพาณิชย ์ จำนวน 2,000 บาท 
    ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา   
  ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ จำนวน 40,000 บาท 
    ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา   
  ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก จำนวน 13,000 บาท 
    ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา   
  ค่าปรับการผิดสัญญา จำนวน 200,000 บาท 
    ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา   
  ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จำนวน 2,000 บาท 
    ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา   

  ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจำหนา่ยอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารใน
ครัว หรือพ้ืนท่ีใด ซึ่งมีพ้ืนท่ีเกิน 200 ตารางเมตร 

จำนวน 1,000 บาท 

    ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา   



  ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคมุอาคาร จำนวน 8,000 บาท 
    ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา   
  ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง จำนวน 1,000 บาท 
    ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา   
 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 2,500,000 บาท 
  ดอกเบี้ย จำนวน 2,500,000 บาท 
    ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา   
 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 385,000 บาท 
  ค่าจำหน่ายเศษของ จำนวน 5,000 บาท 
    ประมาณการตั้งรับปีแรก   
  ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 80,000 บาท 

    

ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากพระราชบัญญตัิการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ.2560 ให้ผู้ค้าที่สนใจจะ
เสนอราคากับเทศบาลสามารถดาวน์โหลดเอกสารจากระบบการจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐ (e-GP) 

  

  รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จำนวน 300,000 บาท 
    ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา   
 หมวดรายได้จากทุน รวม 1,000 บาท 
  ค่าขายทอดตลาดทรัพยส์ิน จำนวน 1,000 บาท 
    ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา   

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 หมวดภาษีจัดสรร รวม 63,880,000 บาท 
  ภาษีรถยนต ์ จำนวน 1,000,000 บาท 
    ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา   
  ภาษีมูลคา่เพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ จำนวน 32,000,000 บาท 
    ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา   
  ภาษีมูลคา่เพิ่มตาม พ.ร.บ. จดัสรรรายได้ฯ จำนวน 8,000,000 บาท 
    ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา   
  ภาษีธุรกิจเฉพาะ จำนวน 600,000 บาท 
    ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา   
  ภาษีสรรพสามิต จำนวน 14,000,000 บาท 
    ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา   
  ค่าภาคหลวงแร ่ จำนวน 200,000 บาท 
    ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา   
  ค่าภาคหลวงปิโตรเลยีม จำนวน 80,000 บาท 
    ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา   
  ค่าธรรมเนียมจดทะเบยีนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดนิ จำนวน 8,000,000 บาท 
    ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา   

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 หมวดเงินอุดหนุน รวม 65,000,000 บาท 
  เงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 65,000,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ 
ถ่ายโอน  
ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา 
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รายงานประมาณการรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เทศบาลตำบลนายาง 
อำเภอชะอำ    จังหวัดเพชรบุร ี

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 

แผนงานงบกลาง             

งบกลาง             

  งบกลาง             

  งบกลาง             

    เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 506,093 363,537 600,000 6 % 636,000 

    เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 27,398 27,000 28,500 5.26 % 30,000 

    เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการประปา 7,560,000 7,714,620 7,544,650 18.09 % 8,909,790 

    เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 24,095,400 25,068,900 29,190,000 3.86 % 30,318,000 

    เบี้ยยังชีพความพิการ 4,420,800 4,633,800 5,294,400 0.27 % 5,308,800 

    เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 427,000 429,000 468,000 0 % 468,000 

    เงินสำรองจ่าย 29,670 1,349,700 500,000 -12.46 % 437,700 

    รายจ่ายตามขอ้ผูกพัน             

      เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) 0 0 2,028,330 8.99 % 2,210,640 

      เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.) 0 0 26,300 0 % 26,300 

      ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร 0 0 14,000 7.14 % 14,000 

      ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) 0 0 0 100 % 121,000 

      ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)  186,164.39 119,775.56 0 0 % 0 

      ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) 0 0 120,000 -100 % 0 

      เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ 0 0 2,100 -100 % 0 

      เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ 0 0 954,068 -100 % 0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 

    เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 1,676,840 2,066,820 0 0 % 0 

    เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.) 26,232 26,232 0 0 % 0 

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ 0 2,100 0 0 % 0 

    เงินช่วยพิเศษ             

      เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนกังาน 0 0 5,000 0 % 5,000 

      เงินช่วยค่าทำศพลูกจา้งประจำ 0 0 0 100 % 5,000 

      เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 5,000 

รวมงบกลาง 38,955,597.39 41,801,484.56 46,775,348     48,502,530 

รวมงบกลาง 38,955,597.39 41,801,484.56 46,775,348     48,502,530 

รวมงบกลาง 38,955,597.39 41,801,484.56 46,775,348     48,502,530 

รวมแผนงานงบกลาง 38,955,597.39 41,801,484.56 46,775,348     48,502,530 

แผนงานบริหารงานทั่วไป             

งานบริหารทั่วไป             

  งบบุคลากร             

  เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)             

    เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 756,000 595,548.39 756,000 0 % 756,000 

    ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก 240,000 187,096.78 240,000 0 % 240,000 

    ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 240,000 187,096.78 240,000 0 % 240,000 

    
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรกึษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบล 

216,000 159,096.77 216,000 0 % 216,000 

    
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานกุารสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

1,620,000 1,356,677.43 1,600,000 1.25 % 1,620,000 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,072,000 2,485,516.15 3,052,000     3,072,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 

  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)             

    เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 4,523,361.32 3,860,726.77 4,395,132 -11.2 % 3,903,090 

    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 95,019.35 67,200 122,000 23.93 % 151,200 

    เงินประจำตำแหน่ง 173,019.35 127,248.39 198,000 6.67 % 211,200 

    ค่าจ้างลูกจ้างประจำ 255,840 268,980 285,000 4.63 % 298,200 

    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 931,799.99 1,000,618.07 1,069,000 -22.16 % 832,080 

    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจา้ง 86,286.66 92,806.45 99,000 -27.27 % 72,000 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 6,065,326.67 5,417,579.68 6,168,132     5,467,770 

รวมงบบุคลากร 9,137,326.67 7,903,095.83 9,220,132     8,539,770 

  งบดำเนินงาน             

  ค่าตอบแทน             

    ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชการอันเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 11,700 551,796 300,000 0 % 300,000 

    ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 15,500 -35.48 % 10,000 

    ค่าเช่าบ้าน 39,516.13 85,000 110,000 -1.82 % 108,000 

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร             

      เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจา้งประจำ 0 0 69,600 0.57 % 70,000 

รวมค่าตอบแทน 87,987.13 653,446 495,100     488,000 

  ค่าใช้สอย             
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ             
      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 0 0 0 100 % 354,000 
      ค่าโฆษณาและเผยแพร ่ 92,540 0 30,000 -100 % 0 
      ค่าจ้างเหมาบริการ 42,260 45,320 100,000 -100 % 0 
      ค่าเช่าทรัพย์สิน 73,174.9 68,145.7 98,000 -100 % 0 
      ค่าซักฟอก 9,440 0 20,000 -100 % 0 
      ค่าถ่ายเอกสาร 0 0 2,000 -100 % 0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 

      ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 0 0 5,000 -100 % 0 
    รายจ่ายเกี่ยวกบัการรับรองและพิธกีาร 58,230 7,350 110,100 -9.17 % 100,000 
    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยงบรายจ่ายอื่น ๆ             
      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 0 0 115,000 -100 % 0 
      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 100,478 64,991.5 0 0 % 0 

      
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไป
ราชการต่างประเทศชั่วคราว 

0 0 0 100 % 35,000 

      ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 0 0 230,000 0 % 230,000 
      ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 0 399,509 0 0 % 0 

      
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าบรกิารจอดรถในการเดินทางไปราชการสำหรับ
รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

0 0 0 100 % 2,000 

      ค่าพวงมาลัย  ช่อดอกไม้  กระเช้าดอกไม้  และพวงมาลา 7,600 2,000 0 0 % 0 

      
ค่าพานพุ่มดอกไม้  พานประดับพุ่มดอกไม้ พานพุ่มเงินพุ่มทอง กรวยดอกไม้  
พวงมาลัย ช่อดอกไม้  กระเช้าดอกไม้ หรือพวงมาลา 

0 0 0 100 % 10,000 

      
ค่าพานพุ่มดอกไม้  พานประดับพุ่มดอกไม้ พานพุ่มเงินพุ่มทอง กรวยดอกไม้  
พวงมาลัย ช่อดอกไม้ หรือ พวงมาลา 

0 0 10,000 -100 % 0 

      ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 80,000 25 % 100,000 
      โครงการจัดงานวันเทศบาล 0 0 0 100 % 10,000 
      โครงการจัดงานวันเทศบาล 0 0 10,000 -100 % 0 
      โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรเทศบาล 0 0 100,000 -100 % 0 
      โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรเทศบาล 0 0 0 100 % 400,000 
    ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 251,659.05 211,473.65 648,000 -45.99 % 350,000 

รวมคา่ใช้สอย 635,381.95 798,789.85 1,558,100     1,591,000 
  ค่าวัสด ุ             
    วัสดุสำนักงาน 121,066 141,103 150,000 -20 % 120,000 
    วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ 2,945 44,111.4 50,000 -60 % 20,000 
    วัสดุงานบ้านงานครัว 48,322 44,945 80,000 -37.5 % 50,000 
    วัสดุก่อสร้าง 25,006.05 13,827 50,000 0 % 50,000 
    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 5,100 7,500 50,000 0 % 50,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 

    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 112,331.2 81,952.8 200,000 -25 % 150,000 
    วัสดุการเกษตร 0 0 20,000 -75 % 5,000 
    วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ 9,805 2,605 10,000 0 % 10,000 
    วัสดุคอมพิวเตอร ์ 128,560 114,750 160,000 -6.25 % 150,000 
    วัสดุอื่น 0 0 1,000 0 % 1,000 

รวมค่าวัสด ุ 453,135.25 450,794.2 771,000     606,000 
  ค่าสาธารณูปโภค             
    ค่าไฟฟ้า 844,820.62 770,716.41 900,000 0 % 900,000 
    ค่าบริการโทรศัพท ์ 16,343.08 16,096.54 20,000 -25 % 15,000 
    ค่าบริการไปรษณีย ์ 64,169.8 153,964 250,000 -20 % 200,000 
    ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 174,303 174,303 170,000 0 % 170,000 

รวมค่าสาธารณปูโภค 1,099,636.5 1,115,079.95 1,340,000     1,285,000 
รวมงบดำเนินงาน 2,276,140.83 3,018,110 4,164,200     3,970,000 

  งบลงทุน             
  ค่าครุภัณฑ ์             
    ครุภัณฑ์สำนักงาน             
      เก้าอี้ทำงาน 0 0 4,500 -100 % 0 
      เก้าอี้ทำงาน 4,500 0 0 0 % 0 
      เก้าอี้สำนักงาน 0 4,800 0 0 % 0 

      
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตดิผนัง(ระบบ Inverter) ขนาด 
24,000 บีทียู 

71,800 0 0 0 % 0 

      
เครื่องปรับอากาศแบบแยกสว่นแบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 
24,000 บีทียู 

0 0 37,900 -100 % 0 

      ตู้เก็บเอกสาร 2,800 0 0 0 % 0 
      ตู้เก็บเอกสาร 0 5,600 0 0 % 0 
      ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 0 0 0 100 % 39,900 
      โต๊ะอเนกประสงค์ 60,000 0 0 0 % 0 
      ปั๊มน้ำอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง 0 0 8,000 -100 % 0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 

    ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ             

      
ติดต้ัง / ปรับปรุง ระบบเสียงตามสายและติดตั้งชุดเครื่องรับ
วิทยุกระจายเสียงแบบ   ไร้สาย UHF-FM หมู่ที่ 2 และหมู่ที ่6 ต.ดอนขุน
ห้วย  อ.ชะอำ  จ.เพชรบุร ี  

535,000 0 0 0 % 0 

      
ติดต้ังระบบเสียงตามสายและติดต้ังชุดเครื่องรับวิทยุกระจายเสียง 
แบบไร้สาย UHF-FM หมู่ที่ 1 ต.นายาง  อ.ชะอำ  จ.เพชรบุรี   

417,000 0 0 0 % 0 

    ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่             
      กล้องถ่ายภาพ ระบบดจิิตอล แบบ DSLR 50,700 0 0 0 % 0 
    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส ์             
      เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล 22,500 0 0 0 % 0 

      
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิว้) 

29,500 0 0 0 % 
0 

      เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล 22,000 0 0 0 % 0 
      เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี 29,300 0 0 0 % 0 
      เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA 11,200 0 0 0 % 0 
    ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์             

      
โครงการปรับเปลี่ยนการใช้คลื่นความถี ่420.200 MHz เพื่อการเชื่อมโยง
สำหรับการกระจายเสียงตามสาย (หอกระจายขา่วไร้สาย) ของเทศบาล
ตำบลนายาง 

0 240,000 0 0 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ ์ 1,256,300 250,400 50,400     39,900 
  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง             
    ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง             
      โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลนายาง 0 169,500 0 0 % 0 

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 169,500 0     0 
รวมงบลงทุน 1,256,300 419,900 50,400     39,900 

  งบเงินอุดหนุน             
  เงินอุดหนุน             
    เงินอุดหนุนส่วนราชการ             
      โครงการงานพระนครคีรี - เมืองเพชร 50,000 0 0 0 % 0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 

      โครงการจัดงาน"พระนครคีร-ีเมืองเพชร" 20,000 0 0 0 % 0 
      โครงการจัดงานพระนครคีรี- เมืองเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 0 0 20,000 -100 % 0 
      โครงการสนับสนุนงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ 36 ประจำปี 2566 0 0 0 100 % 50,000 

รวมเงินอุดหนุน 70,000 0 20,000     50,000 
รวมงบเงินอุดหนุน 70,000 0 20,000     50,000 

รวมงานบรหิารทั่วไป 12,739,767.5 11,341,105.83 13,454,732     12,599,670 
งานวางแผนสถิตแิละวิชาการ             
  งบบุคลากร             
  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)             
    เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 632,840 300.25 % 2,532,960 
    เงินประจำตำแหน่ง 0 0 7,000 1,014.29 % 78,000 
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 81,000 300 % 324,000 
    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจา้ง 0 0 9,000 300 % 36,000 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 0 0 729,840     2,970,960 
รวมงบบุคลากร 0 0 729,840     2,970,960 

  งบดำเนินงาน             
  ค่าตอบแทน             
    ค่าเช่าบ้าน 0 0 20,000 350 % 90,000 
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร             
      เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจา้งประจำ 0 0 0 100 % 25,000 

รวมค่าตอบแทน 0 0 20,000     115,000 
  ค่าใช้สอย             
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ             
      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 0 0 0 100 % 202,020 
    รายจ่ายเกี่ยวกบัการรับรองและพิธกีาร 0 0 0 100 % 20,000 
    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยงบรายจ่ายอื่น ๆ             
      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 0 0 8,000 -100 % 0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 

      
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไป
ราชการต่างประเทศชั่วคราว 

0 0 0 100 % 15,000 

      
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าบรกิารจอดรถในการเดินทางไปราชการสำหรับ
รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

0 0 0 100 % 2,000 

      ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 17,000 194.12 % 50,000 
    ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 120,000 66.67 % 200,000 

รวมค่าใช้สอย 0 0 145,000     489,020 
  ค่าวัสด ุ             
    วัสดุสำนักงาน 0 0 20,000 50 % 30,000 
    วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ 0 0 0 100 % 10,000 
    วัสดุคอมพิวเตอร ์ 0 0 0 100 % 50,000 

รวมคา่วัสด ุ 0 0 20,000     90,000 

  ค่าสาธารณูปโภค             
    ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมทีเ่กี่ยวขอ้ง 0 0 5,000 140 % 12,000 

รวมค่าสาธารณปูโภค 0 0 5,000     12,000 
รวมงบดำเนินงาน 0 0 190,000     706,020 

  งบลงทุน             
  ค่าครุภัณฑ ์             
    ครุภัณฑ์สำนักงาน             
      ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 0 0 0 100 % 5,700 

รวมค่าครุภัณฑ ์ 0 0 0     5,700 
รวมงบลงทุน 0 0 0     5,700 

รวมงานวางแผนสถิติและวชิาการ 0 0 919,840     3,682,680 
งานบริหารงานคลัง             
  งบบุคลากร             
  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)             
    เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 4,819,027.09 5,143,200 5,464,520 10.96 % 6,063,490 
    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 67,200 67,200 67,200 0 % 67,200 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 

    เงินประจำตำแหน่ง 103,200 103,200 121,200 0 % 121,200 
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 784,819.34 868,800 875,700 0.68 % 881,640 
    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจา้ง 91,548.38 108,000 108,000 0 % 108,000 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 5,865,794.81 6,290,400 6,636,620     7,241,530 
รวมงบบุคลากร 5,865,794.81 6,290,400 6,636,620     7,241,530 

  งบดำเนินงาน             
  ค่าตอบแทน             
    ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชการอันเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 10,000 1,900 % 200,000 
    ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 109,290 77,040 100,000 0 % 100,000 
    ค่าเช่าบ้าน 114,000 108,000 144,000 0 % 144,000 
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร             

      เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจา้งประจำ 0 0 100,000 0 % 100,000 
      เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้ได้รับบำนาญ 0 0 2,900 72.41 % 5,000 

รวมค่าตอบแทน 264,245 250,690 356,900     549,000 
  ค่าใช้สอย             
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ             
      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 0 0 0 100 % 320,000 
      ค่าโฆษณาและเผยแพร ่ 0 15,100 30,000 -100 % 0 
      ค่าจ้างเหมาบริการ 29,750 0 30,000 -100 % 0 
      ค่าเช่าทรัพย์สิน 145,776 145,776 140,000 -100 % 0 
      ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา 0 0 10,000 -100 % 0 
      ค่าถ่ายเอกสาร 0 0 20,000 -100 % 0 
      ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 0 0 420,000 -100 % 0 
      ค่าเบี้ยประกัน 11,030.63 11,030.63 20,000 -100 % 0 
    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยงบรายจ่ายอื่น ๆ             
      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 110,350 42,828 10,000 -100 % 0 

      
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไป
ราชการต่างประเทศชั่วคราว 

0 0 0 100 % 20,000 

25 



  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 

      ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 120,000 -33.33 % 80,000 
    ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 33,236.76 15,773.71 30,000 233.33 % 100,000 

รวมค่าใช้สอย 330,143.39 230,508.34 830,000     520,000 
  ค่าวัสด ุ             
    วัสดุสำนักงาน 81,127.1 84,901 100,000 50 % 150,000 
    วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ 0 0 10,000 0 % 10,000 
    วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 10,000 0 % 10,000 
    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 11,100 2,100 20,000 0 % 20,000 
    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 42,119.2 36,078 50,000 0 % 50,000 
    วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ 0 0 10,000 0 % 10,000 
    วัสดุคอมพิวเตอร ์ 174,750 188,316 200,000 25 % 250,000 
    วัสดุสำรวจ 0 0 10,000 0 % 10,000 

    วัสดุอื่น 0 0 10,000 0 % 10,000 
รวมคา่วัสด ุ 309,096.3 311,395 420,000     520,000 

  ค่าสาธารณูปโภค             
    ค่าบริการโทรศัพท ์ 4,292.08 3,464.23 10,000 0 % 10,000 
    ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 11,299.4 50,000 0 % 50,000 

รวมค่าสาธารณปูโภค 4,292.08 14,763.63 60,000     60,000 
รวมงบดำเนินงาน 907,776.77 807,356.97 1,666,900     1,649,000 

  งบลงทุน             
  ค่าครุภัณฑ ์             
    ครุภัณฑ์สำนักงาน             
      เครื่องทำลายเอกสาร 18,000 0 0 0 % 0 
      เครื่องพิมพ์เช็ค (เครื่องพิมพ์สมุดบัญชี PASSBOOK PRINTER) 0 0 35,000 -100 % 0 
      ตู้เหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก 19,500 0 0 0 % 0 
      โต๊ะคอมพิวเตอร ์ 5,600 0 0 0 % 0 
      โต๊ะคอมพิวเตอร ์ 0 0 0 100 % 2,800 
      โต๊ะทำงาน 0 0 0 100 % 4,800 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 

      โต๊ะทำงาน   9,600 0 0 0 % 0 
    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส ์             
      เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับสำนักงาน 16,800 0 0 0 % 0 

      
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1(จอแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิว้)  

86,600 0 0 0 % 0 

      
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2   
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกวา่ 19 นิว้) 

59,000 0 0 0 % 0 

      เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 6,200 0 0 0 % 0 
      เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 4,300 0 0 0 % 0 
      เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)  5,200 0 0 0 % 0 
      เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที) 9,800 0 0 0 % 0 

      
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำชนดิ Network แบบที ่2 
(38 หน้า/นาที) 

14,900 0 0 0 % 0 

      เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA 39,200 0 0 0 % 0 
รวมค่าครุภัณฑ ์ 294,700 0 35,000     7,600 

รวมงบลงทุน 294,700 0 35,000     7,600 
  งบรายจ่ายอ่ืน             
  รายจ่ายอ่ืน             
    รายจ่ายอื่น             
      รายจ่ายอื่น 0 0 50,000 0 % 50,000 

รวมรายจา่ยอ่ืน 0 0 50,000     50,000 
รวมงบรายจ่ายอ่ืน 0 0 50,000     50,000 

รวมงานบรหิารงานคลัง 7,068,271.58 7,097,756.97 8,388,520     8,948,130 
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน             
  งบบุคลากร             
  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)             
    เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 178,710 102.79 % 362,400 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 0 0 178,710     362,400 
รวมงบบุคลากร 0 0 178,710     362,400 

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 178,710     362,400 
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 19,808,039.08 18,438,862.8 22,941,802     25,592,880 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน             
งานเทศกิจ             
  งบบุคลากร             
  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)             
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 108,000 108,000 0 0 % 0 
    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจา้ง 12,000 12,000 0 0 % 0 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 120,000 120,000 0     0 
รวมงบบุคลากร 120,000 120,000 0     0 
รวมงานเทศกิจ 120,000 120,000 0     0 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั             
  งบบุคลากร             
  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)             
    เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 571,020 364,200 30,900 2,188.45 % 707,130 
    เงินประจำตำแหน่ง 0 0 0 100 % 18,000 
    ค่าจ้างลูกจ้างประจำ 286,740 300,600 0 0 % 0 
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,261,218.28 1,321,313.38 1,357,200 0.5 % 1,364,040 
    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจา้ง 129,155.34 129,079.25 132,000 0 % 132,000 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 2,248,133.62 2,115,192.63 1,520,100     2,221,170 
รวมงบบุคลากร 2,248,133.62 2,115,192.63 1,520,100     2,221,170 

  งบดำเนินงาน             
  ค่าตอบแทน             
    ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชการอันเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 96,300 59,100 64,800 0 % 64,800 
    ค่าเช่าบ้าน 6,000 0 0 0 % 0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 4,200 0 0 0 % 0 
รวมค่าตอบแทน 106,500 59,100 64,800     64,800 

  ค่าใช้สอย             
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ             
      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 0 12,000 30,000 0 % 30,000 
    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยงบรายจ่ายอื่น ๆ             
      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 0 0 1,000 -100 % 0 

      
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไป
ราชการต่างประเทศชั่วคราว 

0 0 0 100 % 5,000 

      ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 0 0 10,000 -100 % 0 
      ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 4,000 150 % 10,000 

      
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัตกิารจิตอาสาภัยพิบัตปิระจำเทศบาล ตำบลนา
ยาง 

0 0 0 100 % 100,000 

      โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัตกิารจิตอาสาภัยพิบัตปิระจำเทศบาลตำบลนายาง 0 0 100,000 -100 % 0 
      โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัตกิารจิตอาสาภัยพิบัตปิระจำเทศบาลตำบลนายาง 86,295 0 0 0 % 0 

      
โครงการฝึกอบรมทบทวนและศึกษาดูงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝา่ยพล
เรือน (อปพร.) 

0 0 0 100 % 100,000 

      โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย 0 0 0 100 % 10,000 
      โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย 0 0 20,000 -100 % 0 
      โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 21,190 0 0 0 % 0 
      โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภยัและการป้องกันภัยให้แก่ประชาชน 22,640 0 0 0 % 0 
      โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภยัและการป้องกันภัยให้แก่ประชาชน 0 0 30,000 -100 % 0 
      โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภยัและการป้องกันภัยให้แก่ประชาชน 0 0 0 100 % 10,000 
    ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 141,110 98,687.5 200,000 0 % 200,000 

รวมค่าใช้สอย 271,235 110,687.5 395,000     465,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 

  ค่าวัสด ุ             
    วัสดุสำนักงาน 8,128 4,887 10,000 0 % 10,000 
    วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ 0 0 5,000 -80 % 1,000 
    วัสดุงานบ้านงานครัว 22,810 5,176 10,000 0 % 10,000 
    วัสดุก่อสร้าง 0 0 50,000 0 % 50,000 
    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 97,970 25,900 85,000 17.65 % 100,000 
    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 263,202.2 244,285.2 300,000 -16.67 % 250,000 
    วัสดุการเกษตร 0 3,520 0 0 % 0 
    วัสดุเครื่องแต่งกาย 134,000 0 10,000 0 % 10,000 
    วัสดุคอมพิวเตอร ์ 13,890 17,380 20,000 0 % 20,000 

    วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 19,800 162,000 -56.79 % 70,000 
    วัสดุจราจร 0 0 15,000 -100 % 0 
    วัสดุอื่น 0 0 5,000 0 % 5,000 

รวมค่าวัสด ุ 540,000.2 320,948.2 672,000     526,000 
  ค่าสาธารณูปโภค             
    ค่าบริการโทรศัพท ์ 1,263.73 1,232.64 2,000 -25 % 1,500 

รวมคา่สาธารณปูโภค 1,263.73 1,232.64 2,000     1,500 
รวมงบดำเนินงาน 918,998.93 491,968.34 1,133,800     1,057,300 

  งบลงทุน             
  ค่าครุภัณฑ ์             
    ครุภัณฑ์สำนักงาน             

      
เครื่่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตัง้พื้นหรือแบบแขวน  ขนาด  
24,000  บีทียู  

32,000 0 0 0 % 0 

      
เครื่่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตัง้พื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 
บีทีย ู

0 0 32,400 -100 % 0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 

    ครุภัณฑ์ก่อสร้าง             
      เครื่่องอัดลม  ขนาดมอเตอร์ไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า  32,000 0 0 0 % 0 
    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส ์             
      เครื่องพิมพ์  Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี  14,800 0 0 0 % 0 
    ครุภัณฑ์อื่น             
      ข้อแยกทางจ่ายน้ำดับเพลิง 0 22,000 0 0 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ ์ 78,800 22,000 32,400     0 
รวมงบลงทุน 78,800 22,000 32,400     0 

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 3,245,932.55 2,629,160.97 2,686,300     3,278,470 
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 3,365,932.55 2,749,160.97 2,686,300     3,278,470 

แผนงานการศึกษา             
งานบริหารทั่วไปเกีย่วกับการศึกษา             
  งบบุคลากร             
  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)             
    เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 1,330,140 1,615,903.55 2,267,740 18.16 % 2,679,480 
    เงินประจำตำแหน่ง 42,000 42,000 66,000 18.18 % 78,000 
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 324,000 324,000 324,000 0 % 324,000 
    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจา้ง 36,000 36,000 36,000 0 % 36,000 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 1,732,140 2,017,903.55 2,693,740     3,117,480 
รวมงบบุคลากร 1,732,140 2,017,903.55 2,693,740     3,117,480 

  งบดำเนินงาน             
  ค่าตอบแทน             
    ค่าเช่าบ้าน 36,000 18,000 72,000 0 % 72,000 
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร             
      เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจา้งประจำ 0 0 20,000 0 % 20,000 

รวมค่าตอบแทน 48,900 24,500 92,000     92,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 

  ค่าใช้สอย             
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ             
      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 0 0 0 100 % 40,000 
      ค่าโฆษณาและเผยแพร ่ 0 0 30,000 -100 % 0 
      ค่าจ้างเหมาบริการ 0 0 30,000 -100 % 0 
    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยงบรายจ่ายอื่น ๆ             
      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 25,120 7,800 5,000 -100 % 0 

      
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไป
ราชการต่างประเทศชั่วคราว 

0 0 0 100 % 5,000 

      ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 15,000 0 % 15,000 
    ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 10,026.38 44,792.34 20,000 0 % 20,000 

รวมคา่ใช้สอย 35,146.38 52,592.34 100,000     80,000 
  ค่าวัสด ุ             

    วัสดุสำนักงาน 21,075 19,485 30,000 0 % 30,000 
    วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ 0 0 10,000 0 % 10,000 
    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 2,300 10,000 0 % 10,000 
    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 20,010.9 13,232.4 50,000 0 % 50,000 
    วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ 0 0 10,000 0 % 10,000 
    วัสดุคอมพิวเตอร ์ 0 12,240 30,000 0 % 30,000 
    วัสดุอื่น 0 0 5,000 0 % 5,000 

รวมคา่วัสด ุ 41,085.9 47,257.4 145,000     145,000 
รวมงบดำเนินงาน 125,132.28 124,349.74 337,000     317,000 

  งบลงทุน             
  ค่าครุภัณฑ ์             
    ครุภัณฑ์สำนักงาน             
      เก้าอี้ทำงาน 0 1,950 0 0 % 0 
      ตู้เก็บเอกสาร 0 14,000 0 0 % 0 
      โต๊ะทำงาน 0 4,800 0 0 % 0 

32 



 
  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 

    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส ์             

      
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว) 

21,500 0 0 0 % 0 

      
เครื่องพิมพ์ Mutifunction แบบฉีดหมกึพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ ์(Ink Tank 
Printer) 

7,300 0 0 0 % 0 

      เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1kVA 5,600 0 0 0 % 0 
รวมค่าครุภัณฑ ์ 34,400 20,750 0     0 

รวมงบลงทุน 34,400 20,750 0     0 
รวมงานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกบัการศึกษา 1,891,672.28 2,163,003.29 3,030,740     3,434,480 

งานระดับก่อนวัยเรยีนและประถมศึกษา             
  งบบุคลากร             
  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)             
    เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 3,206,820 3,398,460 3,700,000 3.24 % 3,820,000 

    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 35,000 92 % 67,200 
    เงินวิทยฐานะ 42,000 336,000 395,000 42.48 % 562,800 
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,627,827.86 1,653,344.52 1,815,000 3.14 % 1,872,000 
    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจา้ง 175,212.68 176,451.61 204,000 7.84 % 220,000 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 5,051,860.54 5,564,256.13 6,149,000     6,542,000 
รวมงบบุคลากร 5,051,860.54 5,564,256.13 6,149,000     6,542,000 

  งบดำเนินงาน             
  ค่าตอบแทน             
    ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชการอันเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3,100 0 0 0 % 0 
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร             
      เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจา้งประจำ 0 0 40,000 0 % 40,000 

รวมค่าตอบแทน 7,650 4,550 40,000     40,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 

  ค่าใช้สอย             
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ             
      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 0 0 0 100 % 65,000 
               ค่าจ้างเหมาบริการ 0 9,000 0 0 % 0 
      ค่าจ้างเหมาบริการ 0 0 50,000 -100 % 0 
      ค่าเช่าทรัพย์สิน 4,060 0 15,000 -100 % 0 
      ค่าติดต้ังไฟฟ้าเพื่อใช้ในราชการ 0 0 74,000 -100 % 0 
    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยงบรายจ่ายอื่น ๆ             
      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 0 122,300 50,000 -100 % 0 

      
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไป
ราชการต่างประเทศชั่วคราว 

0 0 0 100 % 50,000 

      ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 150,000 0 % 150,000 

      
โครงการเพิ่มศักยภาพของพนกังานครู ผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการ
ศึกษา 

0 0 0 100 % 70,000 

      โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ 0 0 0 100 % 380,000 
      โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ 359,980 0 0 0 % 0 
      โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 2,272,200 2,396,300 2,072,500 15.44 % 2,392,500 
      โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพของพนักงานครูและผู้ดูแลเด็ก 0 0 100,000 -100 % 0 
      โครงการอบรมและประชุม ผูป้กครองนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 0 0 0 100 % 30,000 
    ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 25,041.03 44,010 200,000 -50 % 100,000 

รวมคา่ใช้สอย 2,661,281.03 2,571,610 2,711,500     3,237,500 
  ค่าวัสด ุ             
    วัสดุสำนักงาน 49,855 71,100 75,000 0 % 75,000 
    วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ 5,400 4,550 50,000 0 % 50,000 
    วัสดุงานบ้านงานครัว 149,934 89,854 4,084,600 10.17 % 4,500,000 
    ค่าอาหารเสริม (นม) 3,570,660 3,055,300 0 0 % 0 
    วัสดุก่อสร้าง 17,775 6,572 50,000 0 % 50,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 

    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 1,800 0 20,000 -50 % 10,000 
    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 11,241.1 15,813.9 50,000 -33.9 % 33,050 
    วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์ 21,000 0 20,000 -75 % 5,000 
    วัสดุการเกษตร 2,840 4,100 10,000 0 % 10,000 
    วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ 0 0 10,000 0 % 10,000 
    วัสดุคอมพิวเตอร ์ 31,200 31,200 50,000 0 % 50,000 
    วัสดุอื่น 0 0 10,000 -50 % 5,000 

รวมค่าวัสด ุ 3,861,705.1 3,278,489.9 4,429,600     4,798,050 
  ค่าสาธารณูปโภค             
    ค่าไฟฟ้า 89,722.43 87,545.37 150,000 -33.33 % 100,000 
    ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล 8,228.84 14,212.4 30,000 -66.67 % 10,000 
    ค่าบริการโทรศัพท ์ 8,588.68 12,854.77 20,000 -25 % 15,000 
    ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 89,880 89,880 100,000 0 % 100,000 

รวมค่าสาธารณปูโภค 196,419.95 204,492.54 300,000     225,000 
รวมงบดำเนินงาน 6,727,056.08 6,059,142.44 7,481,100     8,300,550 

  งบลงทุน             
  ค่าครุภัณฑ ์             
    ครุภัณฑ์สำนักงาน             
      เก้าอี้ทำงาน 0 0 4,000 -100 % 0 
      ขาตั้งถังน้ำ 0 0 7,000 -100 % 0 
      เครื่องโทรศัพท์ 9,500 0 0 0 % 0 
      โต๊ะทำงาน 0 0 6,000 -100 % 0 
      โต๊ะพร้อมเก้าอี ้ 0 0 36,000 -100 % 0 
      ถังน้ำ ขนาดความจุ 2,500 ลิตร 0 0 20,000 -100 % 0 
      ปั๊มน้ำอัตโนมัต ิ 0 0 8,000 -100 % 0 
      พัดลมติดผนัง 0 0 10,000 -100 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ ์ 9,500 0 91,000     0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 

  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง             
    ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง             

      
โครงการต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนายาง หมู่ที ่3 ต.นายาง อ.
ชะอำ จ.เพชรบุรี 

0 163,000 0 0 % 0 

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 163,000 0     0 
รวมงบลงทุน 9,500 163,000 91,000     0 

  งบเงินอุดหนุน             
  เงินอุดหนุน             
    เงินอุดหนุนส่วนราชการ             
      โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน 0 0 150,000 -100 % 0 
      โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน 0 0 0 100 % 150,000 
      โครงการแข่งขันสวดมนต์หมู่ ทำนองสรภัญญะ 0 0 0 100 % 80,000 
      โครงการแข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ 50,000 50,000 0 0 % 0 
      โครงการแข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ 0 0 50,000 -100 % 0 
      โครงการเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนในเขตเทศบาล ตำบลนายาง 0 0 0 100 % 170,000 
      โครงการเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลนายาง 0 0 170,000 -100 % 0 
      โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนชาวไร่ 0 0 0 100 % 798,000 
      โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชรฯ 0 0 0 100 % 714,000 
      โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย 0 0 0 100 % 540,000 
      โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านนายาง  0 0 0 100 % 714,000 
      โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านเนินทราย 0 0 0 100 % 147,000 
      โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านร่องระกำ 0 0 0 100 % 546,000 
      โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านหนองเผาถ่าน 0 0 0 100 % 735,000 
      โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านหนองยาว  0 0 0 100 % 1,890,000 
      โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านหบุกะพง 0 0 0 100 % 546,000 
      โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนชาวไร่ 0 0 840,000 -100 % 0 
      โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนชาวไร่ 712,000 756,000 0 0 % 0 
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      โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร 0 0 720,000 -100 % 0 
      โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร 669,080 780,000 0 0 % 0 
      โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านดอน 100,000 40,000 0 0 % 0 
      โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านดอน 0 0 48,000 -100 % 0 
      โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านดอน 0 0 0 100 % 37,800 
      โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย 0 0 567,000 -100 % 0 
      โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย 560,000 540,000 0 0 % 0 
      โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านนายาง 700,000 640,000 0 0 % 0 
      โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านนายาง 0 0 680,000 -100 % 0 
      โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านเนินทราย 0 0 200,000 -100 % 0 
      โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านเนินทราย 160,000 180,000 0 0 % 0 
      โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านร่องระกำ 0 0 520,000 -100 % 0 
      โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านร่องระกำ 500,000 508,000 0 0 % 0 
      โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองเผาถ่าน 0 0 739,200 -100 % 0 
      โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองเผาถ่าน 580,000 600,000 0 0 % 0 
      โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองยาว 2,024,000 2,136,000 0 0 % 0 
      โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองยาว 0 0 2,256,000 -100 % 0 
      โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหบุกะพง 540,000 560,000 0 0 % 0 
      โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหบุกะพง 0 0 580,000 -100 % 0 

รวมเงินอุดหนุน 6,595,080 6,790,000 7,520,200     7,067,800 
รวมงบเงินอุดหนุน 6,595,080 6,790,000 7,520,200     7,067,800 

รวมงานระดบัก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 18,383,496.62 18,576,398.57 21,241,300     21,910,350 
รวมแผนงานการศึกษา 20,275,168.9 20,739,401.86 24,272,040     25,344,830 
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แผนงานสาธารณสุข             
งานบริหารทั่วไปเกีย่วกับสาธารณสุข             
  งบบุคลากร             
  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)             
    เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 1,572,800 1,671,054.67 2,744,070 11.43 % 3,057,720 
    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 86,406.89 91,200 91,200 0 % 91,200 
    เงินประจำตำแหน่ง 109,200 109,200 145,200 0 % 145,200 
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 361,548.38 332,953.03 335,640 0 % 335,640 
    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจา้ง 26,258.7 24,403.22 48,000 0 % 48,000 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 2,156,213.97 2,228,810.92 3,364,110     3,677,760 
รวมงบบุคลากร 2,156,213.97 2,228,810.92 3,364,110     3,677,760 

  งบดำเนินงาน             
  ค่าตอบแทน             
    ค่าเช่าบ้าน 60,000 60,000 72,000 0 % 72,000 
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร             
      เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจา้งประจำ 0 0 3,300 266.67 % 12,100 

รวมค่าตอบแทน 64,200 63,750 75,300     84,100 
  ค่าใช้สอย             
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ             
      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 0 0 0 100 % 60,000 
               ค่าจ้างเหมาบริการ 12,460 28,068 0 0 % 0 
      ค่าโฆษณาและเผยแพร ่ 0 0 20,000 -100 % 0 
      ค่าจ้างเหมาบริการ 0 0 40,000 -100 % 0 
    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยงบรายจ่ายอื่น ๆ             
      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 13,262 0 5,000 -100 % 0 

      
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไป
ราชการต่างประเทศชั่วคราว 

0 0 0 100 % 10,000 
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      ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 15,000 0 % 15,000 
      โครงการคุ้มครองผู้บริโภค 9,880 0 0 0 % 0 

      
โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภยัจากโรคติดต่ออุบัติใหม่ด้าน
การแพทย์และการสาธารณสุข 

0 0 50,000 -100 % 0 

      โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และควบคุมประชากรสุนัขและแมว 0 0 250,000 -100 % 0 
      โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัขและแมว 0 0 0 100 % 300,000 
      โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัขและแมว 207,610 238,510 0 0 % 0 
      โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภาคประชาชน 0 0 0 100 % 200,000 
      โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการร้านอาหาร แผงลอยจำหน่ายอาหาร 0 0 25,000 -100 % 0 
      โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการร้านอาหารแผงลอยจำหน่ายอาหาร 0 0 0 100 % 250,000 
      โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE 0 0 0 100 % 200,000 
      โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE 281,330 0 0 0 % 0 

      โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคในท้องถิ่น 90,785 0 0 0 % 0 
      โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคในท้องถิ่นเทศบาลตำบลนายาง 0 0 0 100 % 100,000 
      โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลนายาง 195,840 0 0 100 % 200,000 
      โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเดจ็ย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม 0 0 0 100 % 70,000 
      โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเดจ็ย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม 0 0 90,000 -100 % 0 
      โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม 88,194 0 0 0 % 0 

      
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพือ่การปอ้งกันตนเอง 

43,244 0 0 0 % 0 

      โครงการอบรมหมอหมู่บา้น ตามพระราชประสงค์ 0 0 140,000 0 % 140,000 
      โครงการอบรมหมอหมู่บา้นตามพระราชประสงค์ 148,604 0 0 0 % 0 
    ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 6,148.71 25,473.66 50,000 0 % 50,000 

รวมค่าใช้สอย 1,097,357.71 292,051.66 685,000     1,595,000 
  ค่าวัสด ุ             
    วัสดุสำนักงาน 29,907 25,637 30,000 0 % 30,000 
    วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ 0 0 5,000 0 % 5,000 
    วัสดุงานบ้านงานครัว 327,440 0 50,000 0 % 50,000 
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    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 17,100 0 30,000 0 % 30,000 
    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 44,893.8 30,394.8 70,000 0 % 70,000 
    วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์ 129,300 321,610 200,000 -50 % 100,000 
    วัสดุการเกษตร 8,672 5,400 10,000 0 % 10,000 
    วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ 0 0 5,000 0 % 5,000 
    วัสดุเครื่องแต่งกาย 0 0 50,000 -90 % 5,000 
    วัสดุคอมพิวเตอร ์ 29,110 23,260 30,000 0 % 30,000 
    วัสดุอื่น 0 0 1,000 0 % 1,000 

รวมคา่วัสด ุ 586,422.8 406,301.8 481,000     336,000 
  ค่าสาธารณูปโภค             
    ค่าบริการโทรศัพท ์ 1,558.32 1,313.96 5,000 -60 % 2,000 

รวมคา่สาธารณปูโภค 1,558.32 1,313.96 5,000     2,000 

รวมงบดำเนินงาน 1,749,538.83 763,417.42 1,246,300     2,017,100 
  งบลงทุน             
  ค่าครุภัณฑ ์             
    ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์             
      เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด 0 18,000 0 0 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ ์ 0 18,000 0     0 
รวมงบลงทุน 0 18,000 0     0 

รวมงานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกบัสาธารณสุข 3,905,752.8 3,010,228.34 4,610,410     5,694,860 
รวมแผนงานสาธารณสขุ 3,905,752.8 3,010,228.34 4,610,410     5,694,860 

แผนงานสังคมสงเคราะห ์             
งานบริหารทั่วไปเกีย่วกับสังคมสงเคราะห์             
  งบบุคลากร             
  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)             
    เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 971,280 1,203,612.81 2,014,040 33.82 % 2,695,140 
    เงินประจำตำแหน่ง 10,500 27,951.61 96,000 0 % 96,000 
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 199,101.89 215,419.35 216,000 0 % 216,000 
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    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจา้ง 22,122.42 23,935.48 24,000 0 % 24,000 
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 1,203,004.31 1,470,919.25 2,350,040     3,031,140 

รวมงบบุคลากร 1,203,004.31 1,470,919.25 2,350,040     3,031,140 
  งบดำเนินงาน             
  ค่าตอบแทน             
    ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 10,000 0 % 10,000 
    ค่าเช่าบ้าน 10,000 0 0 0 % 0 
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร             
      เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจา้งประจำ 0 0 20,000 0 % 20,000 

รวมค่าตอบแทน 12,800 7,556 30,000     30,000 
  ค่าใช้สอย             
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ             
      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 0 0 0 100 % 15,000 
      ค่าจ้างเหมาบริการ 0 0 5,000 -100 % 0 
    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยงบรายจ่ายอื่น ๆ             
      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 7,800 0 5,000 -100 % 0 

      
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไป
ราชการต่างประเทศชั่วคราว 

0 0 0 100 % 5,000 

      ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 15,000 -33.33 % 10,000 
    ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 52,746.92 30,162.77 150,000 -66.67 % 50,000 

รวมค่าใช้สอย 60,546.92 30,162.77 175,000     80,000 
  ค่าวัสด ุ             
    วัสดุสำนักงาน 10,092 26,589 30,000 -33.33 % 20,000 
    วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ 3,588 0 5,000 0 % 5,000 
    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 20,000 -75 % 5,000 
    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 15,947.6 27,544.8 50,000 0 % 50,000 
    วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ 0 0 5,000 -80 % 1,000 
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    วัสดุคอมพิวเตอร ์ 35,650 31,910 100,000 -70 % 30,000 
รวมคา่วัสด ุ 65,277.6 86,043.8 210,000     111,000 

รวมงบดำเนินงาน 138,624.52 123,762.57 415,000     221,000 
  งบลงทุน             
  ค่าครุภัณฑ ์             
    ครุภัณฑ์สำนักงาน             
      โต๊ะอเนกประสงค์ 1,600 0 0 0 % 0 
    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส ์             
      เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสำหรับงานประมวลผล 0 0 22,000 -100 % 0 
      เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี 0 0 15,000 -100 % 0 

      เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) 0 0 2,600 -100 % 0 
      เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA 0 0 5,700 -100 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ ์ 1,600 0 45,300     0 
รวมงบลงทุน 1,600 0 45,300     0 

รวมงานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกบัสังคมสงเคราะห์ 1,343,228.83 1,594,681.82 2,810,340     3,252,140 
งานสวัสดิการสังคมและสงัคมสงเคราะห์             
  งบดำเนินงาน             
  ค่าใช้สอย             
    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยงบรายจ่ายอื่น ๆ             
      โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 0 0 30,000 -83.33 % 5,000 
      โครงการพัฒนาสุขภาพกายจิตเพือ่ชีวิตคนพิการที่สดใส 0 0 20,000 0 % 20,000 

รวมค่าใช้สอย 0 0 50,000     25,000 
รวมงบดำเนินงาน 0 0 50,000     25,000 

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 0 50,000     25,000 
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,343,228.83 1,594,681.82 2,860,340     3,277,140 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 

แผนงานเคหะและชมุชน             
งานบริหารทั่วไปเกีย่วกับเคหะและชมุชน             
  งบบุคลากร             
  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)             
    เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 2,805,270 2,975,731.94 0 0 % 0 
    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 67,200 67,200 0 0 % 0 
    เงินประจำตำแหน่ง 89,700 103,200 0 0 % 0 
    ค่าจ้างลูกจ้างประจำ 300,600 320,640 0 0 % 0 
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 2,551,638.62 2,511,480 0 0 % 0 
    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจา้ง 227,282.06 217,000 0 0 % 0 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 6,041,690.68 6,195,251.94 0     0 
รวมงบบุคลากร 6,041,690.68 6,195,251.94 0     0 

  งบดำเนินงาน             
  ค่าตอบแทน             
    ค่าเช่าบ้าน 42,000 49,000 0 0 % 0 
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 14,500 9,990 0 0 % 0 

รวมค่าตอบแทน 56,500 58,990 0     0 
  ค่าใช้สอย             
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ             
      ค่าจ้างเหมาบริการ 98,225 75,020 0 0 % 0 
      ค่าเช่าทรัพย์สิน 41,764.3 39,106.6 0 0 % 0 
    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยงบรายจ่ายอื่น ๆ             
      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 34,000 0 0 0 % 0 
    ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 324,919.97 312,099.14 0 0 % 0 

รวมค่าใช้สอย 498,909.27 426,225.74 0     0 
  ค่าวัสด ุ             
    วัสดุสำนักงาน 27,320 54,686 0 0 % 0 
    วัสดุงานบ้านงานครัว 1,080 0 0 0 % 0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 

    วัสดุก่อสร้าง 0 17,695 0 0 % 0 
    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 36,650 42,210 0 0 % 0 
    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 358,191.6 461,225.2 0 0 % 0 
    วัสดุการเกษตร 41,705 25,070 0 0 % 0 
    วัสดุเครื่องแต่งกาย 0 3,050 0 0 % 0 
    วัสดุคอมพิวเตอร ์ 39,290 56,660 0 0 % 0 
    วัสดุอื่น 401.25 0 0 0 % 0 

รวมค่าวัสด ุ 504,637.85 660,596.2 0     0 
  ค่าสาธารณูปโภค             
    ค่าไฟฟ้า 809,688.06 572,298.39 0 0 % 0 
    ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล 7,387.51 2,503.8 0 0 % 0 
    ค่าบริการโทรศัพท ์ 1,755.87 1,513.79 0 0 % 0 

รวมคา่สาธารณปูโภค 818,831.44 576,315.98 0     0 
รวมงบดำเนินงาน 1,878,878.56 1,722,127.92 0     0 

  งบลงทุน             
  ค่าครุภัณฑ ์             
    ครุภัณฑ์สำนักงาน             
      ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 11,000 0 0 0 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ ์ 11,000 0 0     0 
รวมงบลงทุน 11,000 0 0     0 

  งบรายจ่ายอ่ืน             
  รายจ่ายอ่ืน             
    รายจ่ายอื่น             
      ค่าไฟฟ้าค้างจ่าย 240,752.17 0 0 0 % 0 
      ค่าไฟฟ้าสาธารณะเกินสิทธิ ์ 0 52,707.64 0 0 % 0 

รวมรายจา่ยอ่ืน 240,752.17 52,707.64 0     0 
รวมงบรายจ่ายอ่ืน 240,752.17 52,707.64 0     0 

รวมงานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกบัเคหะและชุมชน 8,172,321.41 7,970,087.5 0     0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 

งานไฟฟ้าและประปา             
  งบดำเนินงาน             
  ค่าวัสด ุ             
    วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ 490,840 650,000 0 0 % 0 
    วัสดุก่อสร้าง 608,721.64 588,172.3 0 0 % 0 

รวมค่าวัสด ุ 1,099,561.64 1,238,172.3 0     0 
รวมงบดำเนินงาน 1,099,561.64 1,238,172.3 0     0 

  งบลงทุน             
  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง             
    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค             

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางสาวผิว่ ถึงบ้านนาย
มานพ 
หมู่ที่ 8 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

75,000 0 0 0 % 0 

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายมานพถึงบ้านนาง
บังอร 
หมู่ที่ 8 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

52,000 0 0 0 % 0 

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบา้นนางปิ่นรัตน ์
หมู่ที่ 8 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

275,000 0 0 0 % 0 

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบา้นนางแสวง  
หมู่ที่ 2 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

252,000 0 0 0 % 0 

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบา้นนายวิท 
หมู่ที่ 8 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

188,000 0 0 0 % 0 

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบา้นนายหม่อง 
หมู่ที่ 5 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

496,000 0 0 0 % 0 

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,338,000 0 0     0 
รวมงบลงทุน 1,338,000 0 0     0 

รวมงานไฟฟ้าและประปา 2,437,561.64 1,238,172.3 0     0 

 
 

45 



  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล             
  งบบุคลากร             
  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)             
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 2,102,758.08 2,126,337.09 2,160,000 0 % 2,160,000 
    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจา้ง 233,639.77 236,259.67 240,000 182.5 % 678,000 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 2,336,397.85 2,362,596.76 2,400,000     2,838,000 
รวมงบบุคลากร 2,336,397.85 2,362,596.76 2,400,000     2,838,000 

  งบดำเนินงาน             
  ค่าตอบแทน             
    ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 79,800 95,580 100,000 20 % 120,000 

รวมคา่ตอบแทน 79,800 95,580 100,000     120,000 
  ค่าใช้สอย             
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ             
      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 0 0 0 100 % 135,000 
      ค่าจ้างเหมาบริการ 0 0 10,000 -100 % 0 
      ค่าเบี้ยประกัน 34,298.32 0 35,000 -100 % 0 
    ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 231,556.76 207,413.29 320,000 -6.25 % 300,000 

รวมคา่ใช้สอย 265,855.08 207,413.29 365,000     435,000 
  ค่าวัสด ุ             
    วัสดุงานบ้านงานครัว 95,760 69,800 80,000 25 % 100,000 
    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 19,575.75 50,400 130,000 -23.08 % 100,000 
    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 356,841.8 399,033.8 450,000 0 % 450,000 
    วัสดุการเกษตร 0 0 10,000 0 % 10,000 
    วัสดุเครื่องแต่งกาย 35,765.4 142,620 40,000 25 % 50,000 
    วัสดุอื่น 0 0 5,000 -80 % 1,000 

รวมค่าวัสด ุ 507,942.95 661,853.8 715,000     711,000 
รวมงบดำเนินงาน 853,598.03 964,847.09 1,180,000     1,266,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 

  งบลงทุน             
  ค่าครุภัณฑ ์             
    ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง             
      รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 0 0 0 100 % 2,500,000 
    ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว             
      เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 0 0 19,000 -100 % 0 
    ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์             

      
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย 
หมายเลขทะเบยีน 81-3545 เพชรบุร ี

0 0 0 100 % 500,000 

      
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย 
หมายเลขทะเบยีน 81-5758 เพชรบุร ี

0 0 0 100 % 500,000 

รวมค่าครุภัณฑ ์ 0 0 19,000     3,500,000 
รวมงบลงทุน 0 0 19,000     3,500,000 

รวมงานกำจดัขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกลู 3,189,995.88 3,327,443.85 3,599,000     7,604,000 
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 13,799,878.93 12,535,703.65 3,599,000     7,604,000 

แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชมุชน             
งานบริหารทั่วไปเกีย่วกับสรา้งความเขม้แข็งของชมุชน             
  งบดำเนินงาน             
  ค่าสาธารณูปโภค             
    ค่าไฟฟ้า 0 0 5,000 -80 % 1,000 

รวมคา่สาธารณปูโภค 0 0 5,000     1,000 
รวมงบดำเนินงาน 0 0 5,000     1,000 

รวมงานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกบัสร้างความเขม้แข็งของชุมชน 0 0 5,000     1,000 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแขง็ชุมชน             
  งบดำเนินงาน             
  ค่าใช้สอย             
    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยงบรายจ่ายอื่น ๆ             
      โครงการค่ายร่วมใจกันทำดี  เพิ่มพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน 0 0 10,000 -100 % 0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 

      โครงการค่ายร่วมใจกันทำดี  เพิ่มพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน 0 0 0 100 % 10,000 
      โครงการส่งเสริมและจัดหาอาชีพใหแ้ก่สตรีและกลุ่มสตรีในเขตเทศบาล 0 0 0 100 % 50,000 
      โครงการส่งเสริมและจัดหาอาชีพใหแ้ก่สตรีและกลุ่มสตรีในเขตเทศบาล 0 0 50,000 -100 % 0 

รวมค่าใช้สอย 0 0 60,000     60,000 
  ค่าสาธารณูปโภค             
    ค่าไฟฟ้า 75.66 153.81 0 0 % 0 

รวมคา่สาธารณปูโภค 75.66 153.81 0     0 
รวมงบดำเนินงาน 75.66 153.81 60,000     60,000 

  งบเงินอุดหนุน             
  เงินอุดหนุน             
    เงินอุดหนุนส่วนราชการ             

      
โครงการชะอำร่วมใจเสริมสร้างพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด อ.ชะอำ จ.
เพชรบุร ี

0 0 10,000 -100 % 0 

      
โครงการชะอำรวมใจเสริมสร้างพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด อำเภอชะอำ 
จังหวัดเพชรบุร ี

10,000 10,000 0 0 % 0 

      
โครงการชะอำรวมใจเสริมสร้างพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอชะอำ
จังหวัดเพชรบุร ี

0 0 0 100 % 10,000 

      โครงการสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี 0 0 10,000 -100 % 0 

      
โครงการสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอชะอำ 
จังหวัดเพชรบุร ี

0 0 0 100 % 10,000 

      
โครงการสนับสนุนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอชะอำ จังหวัด
เพชรบุร ี

10,000 10,000 0 0 % 0 

รวมเงินอุดหนุน 20,000 20,000 20,000     20,000 
รวมงบเงินอุดหนุน 20,000 20,000 20,000     20,000 

รวมงานส่งเสรมิและสนบัสนุนความเขม้แข็งชุมชน 20,075.66 20,153.81 80,000     80,000 
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชมุชน 20,075.66 20,153.81 85,000     81,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ             
งานกีฬาและนันทนาการ             
  งบดำเนินงาน             
  ค่าใช้สอย             
    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยงบรายจ่ายอื่น ๆ             
      โครงการกีฬาต้านยาเสพติด 0 0 100,000 -100 % 0 
      โครงการกีฬาต้านยาเสพติด 0 0 0 100 % 100,000 
      โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน 0 0 0 100 % 200,000 
      โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน 0 0 100,000 -100 % 0 
    ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 50,000 0 % 50,000 

รวมค่าใช้สอย 0 0 250,000     350,000 
  ค่าวัสด ุ             
    วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ 14,640 0 30,000 0 % 30,000 
    วัสดุกีฬา 29,525 0 50,000 0 % 50,000 

รวมค่าวัสด ุ 44,165 0 80,000     80,000 
  ค่าสาธารณูปโภค             
    ค่าไฟฟ้า 16,546.15 14,964.47 30,000 0 % 30,000 

รวมคา่สาธารณปูโภค 16,546.15 14,964.47 30,000     30,000 
รวมงบดำเนินงาน 60,711.15 14,964.47 360,000     460,000 

  งบลงทุน             
  ค่าครุภัณฑ ์             
    ครุภัณฑ์กีฬา             
      เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง 157,000 0 0 0 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ ์ 157,000 0 0     0 
รวมงบลงทุน 157,000 0 0     0 

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 217,711.15 14,964.47 360,000     460,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น             
  งบดำเนินงาน             
  ค่าใช้สอย             
    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยงบรายจ่ายอื่น ๆ             

      
โครงการจัดงานวันเฉลิม พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หวั 

0 0 150,000 -100 % 0 

      
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ัว 

0 0 0 100 % 100,000 

      โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาต ิ 0 0 0 100 % 50,000 
      โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาต ิ 0 0 100,000 -100 % 0 
      โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ 0 0 100,000 -100 % 0 
      โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ 0 0 0 100 % 50,000 

      โครงการจัดงานวันสงกรานต ์ 0 0 0 100 % 300,000 
      โครงการหล่อเทียนจำนำพรรษา 0 0 0 100 % 20,000 
      โครงการหล่อเทียนจำนำพรรษา 0 0 35,000 -100 % 0 

รวมค่าใช้สอย 0 0 385,000     520,000 
รวมงบดำเนินงาน 0 0 385,000     520,000 

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 0 0 385,000     520,000 
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 217,711.15 14,964.47 745,000     980,000 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา             
งานบริหารทั่วไปเกีย่วกับอุตสาหกรรมและการโยธา             
  งบบุคลากร             
  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)             
    เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 1,088,440 6.53 % 1,159,520 
    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 67,200 0 % 67,200 
    เงินประจำตำแหน่ง 0 0 67,200 0 % 67,200 
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 216,000 0 % 216,000 
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    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจา้ง 0 0 24,000 0 % 24,000 
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 0 0 1,462,840     1,533,920 

รวมงบบุคลากร 0 0 1,462,840     1,533,920 
  งบดำเนินงาน             
  ค่าตอบแทน             
    ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชการอันเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 10,000 -90 % 1,000 
    ค่าเบี้ยประชุม 0 0 5,000 0 % 5,000 
    ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 10,000 -50 % 5,000 
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร             
      เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจา้งประจำ 0 0 5,000 0 % 5,000 

รวมค่าตอบแทน 0 0 30,000     16,000 

  ค่าใช้สอย             
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ             
      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 0 0 0 100 % 45,000 
      ค่าเช่าทรัพย์สิน 0 0 65,000 -100 % 0 
    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยงบรายจ่ายอื่น ๆ             
      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 0 0 6,000 -100 % 0 

      
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไป
ราชการต่างประเทศชั่วคราว 

0 0 0 100 % 5,000 

      ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 8,000 25 % 10,000 
    ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 20,000 -50 % 10,000 

รวมค่าใช้สอย 0 0 99,000     70,000 
  ค่าวัสด ุ             
    วัสดุสำนักงาน 0 0 30,000 -33.33 % 20,000 
    วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 5,000 0 % 5,000 
    วัสดุคอมพิวเตอร ์ 0 0 15,000 0 % 15,000 
    วัสดุอื่น 0 0 5,000 -80 % 1,000 

รวมค่าวัสด ุ 0 0 55,000     41,000 
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  ค่าสาธารณูปโภค             
    ค่าบริการโทรศัพท ์ 0 0 5,000 -60 % 2,000 

รวมคา่สาธารณปูโภค 0 0 5,000     2,000 
รวมงบดำเนินงาน 0 0 189,000     129,000 

รวมงานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกบัอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 1,651,840     1,662,920 
งานก่อสร้าง             
  งบบุคลากร             
  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)             
    เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 2,342,700 6.73 % 2,500,470 
    เงินประจำตำแหน่ง 0 0 36,000 0 % 36,000 
    ค่าจ้างลูกจ้างประจำ 0 0 342,840 5.83 % 362,820 

    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 2,571,732 -0.45 % 2,560,080 
    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจา้ง 0 0 216,000 16.67 % 252,000 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 0 0 5,509,272     5,711,370 
รวมงบบุคลากร 0 0 5,509,272     5,711,370 

  งบดำเนินงาน             
  ค่าตอบแทน             
    ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 10,000 
    ค่าเช่าบ้าน 0 0 100,000 -40 % 60,000 
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร             
      เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจา้งประจำ 0 0 15,000 26.67 % 19,000 

รวมค่าตอบแทน 0 0 115,000     89,000 
  ค่าใช้สอย             
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ             
      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 0 0 0 100 % 140,000 
      ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 0 0 200,000 -100 % 0 
      ค่าเบี้ยประกัน 0 0 40,000 -100 % 0 
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    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยงบรายจ่ายอื่น ๆ             
      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 0 0 2,000 -100 % 0 

      
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไป
ต่างประเทศชั่วคราว 

0 0 0 100 % 10,000 

      ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 47,000 -78.72 % 10,000 
    ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 400,000 -50 % 200,000 

รวมค่าใช้สอย 0 0 689,000     360,000 
  ค่าวัสด ุ             
    วัสดุสำนักงาน 0 0 80,000 -37.5 % 50,000 
    วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ 0 0 600,000 -16.67 % 500,000 
    วัสดุก่อสร้าง 0 0 937,000 6.72 % 1,000,000 

    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 75,000 -33.33 % 50,000 
    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0 0 600,000 -16.67 % 500,000 
    วัสดุการเกษตร 0 0 15,000 -66.67 % 5,000 
    วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ 0 0 5,000 -80 % 1,000 
    วัสดุเครื่องแต่งกาย 0 0 5,000 -80 % 1,000 
    วัสดุคอมพิวเตอร ์ 0 0 35,000 14.29 % 40,000 
    วัสดุจราจร 0 0 40,000 -100 % 0 
    วัสดุอื่น 0 0 10,000 -90 % 1,000 

รวมคา่วัสด ุ 0 0 2,402,000     2,148,000 
  ค่าสาธารณูปโภค             
    ค่าไฟฟ้า 0 0 600,000 0 % 600,000 
    ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล 0 0 6,000 0 % 6,000 

รวมค่าสาธารณปูโภค 0 0 606,000     606,000 
รวมงบดำเนินงาน 0 0 3,812,000     3,203,000 

  งบลงทุน             
  ค่าครุภัณฑ ์             
    ครุภัณฑ์สำนักงาน             
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      โต๊ะทำงานพร้อมเกา้อี้ทำงาน 0 0 7,000 -100 % 0 
รวมค่าครุภัณฑ ์ 0 0 7,000     0 

  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง             
    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ             

      
โครงการก่องสร้างถนน ค.ส.ล สายบ้านนายสุรพล-วงแหวน หมู่ที่ 7  
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

0 0 1,450,000 -100 % 0 

      
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล ซอยตาอาน หมู่ที่ 11 ต.เขาใหญ ่อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุร ี 

0 0 110,000 -100 % 0 

      
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล ซอยบ้านนางหนูแทน หมู่ที ่9 ต.เขาใหญ่  
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี  

0 0 1,150,000 -100 % 0 

      
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล พร้อมวางท่อ ค.ส.ล ซอยข้างยูเนี่ยนเก่า  
หมู่ที่ 3 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

0 0 220,000 -100 % 0 

      
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล สายขา้งระปา หมู่ที ่5 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุร ี 

0 0 865,000 -100 % 0 

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเสาโทรศัพท ์หมู่ที่ 7  
ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

0 0 0 100 % 450,000 

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงเหล็ก ซอย 3 หมู่ที ่7  
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

0 0 0 100 % 1,100,000 

      
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลทต์ิก คอนกรีตสายเลียบคลอง
ชลประทานฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 1 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

0 0 0 100 % 2,500,000 

      
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต  ซอย 8 ตะวันตก  
หมู่ที่ 10 ต.เขาใหญ่   อ.ชะอำ จ.เพชรบรุ ี  

0 0 1,900,000 -100 % 0 

      
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต สายบ้านนายสืบ  
หมู่ที่ 8 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

0 0 600,000 -100 % 0 

      
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านนางหาด หมู่ที่ 4 ต.ดอนขุนห้วย  
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

0 0 120,000 -100 % 0 

      
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังจากนานางชว่ยถึง บา้นม่วง หมู่ที่ 9 ต.นายาง  
อ.ชะอำ  จ.เพชรบุร ี

0 0 0 100 % 100,000 

      
โครงการก่อสร้างทางเท้าถนนบ้านเนินทราย หมู่ที ่5 ต.นายาง อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุร ี 

0 0 1,800,000 -100 % 0 
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โครงการก่อสร้างฝายนำ้ล้น พร้อมวางทอ่ ค.ส.ล ซอย 2 ตะวันตก หมู๋ที่ 8  
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี  

0 0 1,000,000 -100 % 0 

      
โครงการก่อสร้างรางระบายนำ้ ค.ส.ล ซอยบ้านนางอ๊อด หมู่ที่ 6 
ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

0 0 295,000 -100 % 0 

      
โครงการก่อสร้างรางระบายนำ้ ค.ส.ล. ซอยบ้านนายอน ุ หมู่ที ่7 ต.นายาง 
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี  

0 0 350,000 -100 % 0 

      
โครงการก่อสร้างรางระบายนำ้ ค.ส.ล.จากสระน้ำสาธารณประโยชน์ถึงคลอง
ชลประทาน หมู่ที ่1 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

0 0 0 100 % 370,000 

      
โครงการก่อสร้างรางระบายนำ้ ค.ส.ล.ซอยบ้าน นายเพย ดีสะอาด พร้อม
ถนน ค.ส.ล  หมู่ที่ 3 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

0 0 0 100 % 1,200,000 

      
โครงการก่อสร้างรางระบายนำ้ ค.ส.ล.ซอยบ้านนายบญุลือ เกตุมณี หมู่ที่ 3 
ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

0 0 0 100 % 400,000 

      โครงการก่อสร้างห้องสุขาหอประชุมเทศบาลตำบลนายาง (อาคารญาณโมลี) 0 0 400,000 -100 % 0 

      
โครงการก่อสร้างเหมือง ค.ส.ล สายบา้นนายทองถึงบ้านอยู่ใหญ ่หมู่ที่ 8  
ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

0 0 800,000 -100 % 0 

      
โครงการถนนลูกรัง สายหลังประปาหมูท่ี่ 4 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุร ี

0 0 170,000 -100 % 0 

      
โครงการวางท่อ ค.ส.ล.มอก.ชั้น 3 บา้นนางช่วยถึงบ้านนางถิ่น หมู่ที ่9  
ต.นายาง อ.ชะอำ  จ.เพชรบุร ี

0 0 0 100 % 20,000 

      
โครงการสร้างถนน ค.ส.ล เลียบลำห้วยยาง หมู่ที ่1 ต.ดอนขุนหว้ย อ.ชะอำ 
จ.เพชรบุร ี

0 0 1,990,000 -100 % 0 

    ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง             

      
โครงการขุดลอกลำหว้ยประโหมด หมู่ที ่2,3,4,6,7 ต.ดอนขุนห้วย และ 
หมู่ที่ 1,11 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

0 0 0 100 % 800,000 

      
โครงการขุดลอกลำหว้ยยาง หมู่ที ่3,5,8 ต.นายาง หมู่ที่ 1 ต.ดอนขุนห้วย  
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

0 0 480,000 -100 % 0 

      
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตรงข้ามร้านนำ้ดื่มกรวีร์  
หมู่ที่ 9 ต.เขาใหญ่  อ.ชะอำ  จ.เพชรบุร ี

0 0 0 100 % 400,000 

      
โครงการเปลี่ยนฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล ซอยบ้านนางเอียง หมู่ที่ 6  
ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

0 0 200,000 -100 % 0 
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    ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)             

      
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) (ค่ากอ่สร้างสิ่งสาธารณูปโภคและ
สิ่งสาธารณูปการ) 

0 0 50,000 0 % 50,000 

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 13,950,000     7,390,000 
รวมงบลงทุน 0 0 13,957,000     7,390,000 

  งบรายจ่ายอ่ืน             
  รายจ่ายอ่ืน             
    รายจ่ายอื่น             
      รายจ่ายอื่น 0 0 5,000 4,700 % 240,000 

รวมรายจา่ยอ่ืน 0 0 5,000     240,000 
รวมงบรายจ่ายอ่ืน 0 0 5,000     240,000 

รวมงานก่อสร้าง 0 0 23,283,272     16,544,370 
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 24,935,112     18,207,290 

แผนงานการเกษตร             
งานส่งเสริมการเกษตร             
  งบดำเนินงาน             
  ค่าใช้สอย             
    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยงบรายจ่ายอื่น ๆ             
      โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย 0 0 0 100 % 5,000 
      โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย 0 0 30,000 -100 % 0 

รวมค่าใช้สอย 0 0 30,000     5,000 
รวมงบดำเนินงาน 0 0 30,000     5,000 

รวมงานส่งเสรมิการเกษตร 0 0 30,000     5,000 
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ             
  งบลงทุน             
  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง             
    ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง             
      ขุดลอกเหมอืงสาธารณประโยชน์  หมู่ที่ ๗ ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ  จ.เพชรบุร ี 0 46,000 0 0 % 0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 

      
ขุดลอกลำหว้ยประโหมด หมู่ที่ ๒,๓,๔, ๖,๗   ต.ดอนขุนห้วย หมู่ที ่๑,๒,๖  
ต.นายาง และหมู่ที่ ๑๑ ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

0 498,000 0 0 % 0 

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 544,000 0     0 
รวมงบลงทุน 0 544,000 0     0 

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 0 544,000 0     0 
รวมแผนงานการเกษตร 0 544,000 30,000     5,000 

แผนงานการพาณชิย ์             
งานตลาดสด             
  งบดำเนินงาน             
  ค่าใช้สอย             
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ             
      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 0 0 0 100 % 5,000 
            ค่าจ้างเหมาบรกิาร  0 84,100 0 0 % 0 
      ค่าจ้างเหมาบริการ 0 0 130,000 -100 % 0 
    ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 30,000 0 % 30,000 

รวมคา่ใช้สอย 0 84,100 160,000     35,000 
  ค่าวัสด ุ             
    วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ 810 0 20,000 0 % 20,000 
    วัสดุก่อสร้าง 0 19,090 20,000 -75 % 5,000 

รวมค่าวัสด ุ 810 19,090 40,000     25,000 
  ค่าสาธารณูปโภค             
    ค่าไฟฟ้า 54,623.31 51,589.97 60,000 0 % 60,000 

รวมคา่สาธารณปูโภค 54,623.31 51,589.97 60,000     60,000 
รวมงบดำเนินงาน 55,433.31 154,779.97 260,000     120,000 
รวมงานตลาดสด 55,433.31 154,779.97 260,000     120,000 

รวมแผนงานการพาณิชย ์ 55,433.31 154,779.97 260,000     120,000 
รวมทุกแผนงาน 101,746,818.6 101,603,422.25 133,800,352     138,688,000 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เทศบาลตำบลนายาง 
อำเภอชะอำ   จังหวัดเพชรบุร ี

 
ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังสิ้น 138,688,000 บาท แยกเป็น  

แผนงานงบกลาง 
 งบกลาง รวม 48,502,530 บาท 
  งบกลาง รวม 48,502,530 บาท 
   งบกลาง รวม 48,502,530 บาท 
   เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 636,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมกรณีประสบอันตรายหรอืเจ็บป่วย
ทุพพลภาพ ตาย และคลอดบุตร โดยคำนวณในอัตราร้อยละ 5 ของค่าตอบแทน
พนักงานจ้างและเงินเพิ่มตา่ง ๆ ของพนักงานจ้าง ตามพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ.2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน 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 0809.5/81 ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2557 

      

   เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จำนวน 30,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เพื่อให้ความคุ้มครองแก่ลกูจ้างที่
ประสบอันตราย เจ็บป่วย ตาย หรอืสูญหาย อันเนื่องมาจากการทำงานให้แก่
นายจ้าง โดยคำนวณในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างท้ังป ี(มกราคม-ธันวาคม) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิเงินทดแทน พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที ่2) พ.ศ.2561 และหนังสือกรมสง่เสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที ่มท 0808.2/ว 4172 ลงวันท่ี 24 ธันวาคม 2561 

      

   เงินสนับสนนุงบประมาณรายจ่ายกิจการประปา จำนวน 8,909,790 บาท 

      

  

เพื่อตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อช่วยเหลืองบรายจ่ายเฉพาะการกจิการประปา  
เพื่อดำเนินการใหเ้ป็นไปตามนโยบายของเทศบาลตำบลนายาง  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 11 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายเฉพาะการได้ ทั้งนี้ต้องไดร้ับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่นและผู้วา่
ราชการจังหวัดเห็นชอบหรือนายอำเภออนุมัติแล้วแต่กรณตีามที่กำหนดไว้ใน
กฎหมายจดัตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ  ข้อ 12 ในกรณีที่มี
เหตุผลความจำเป็นอาจสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ไปตั้งจา่ยใน
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการหรอืสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 
ไปตั้งจ่ายในงบประมาณรายจ่ายทัว่ไปได ้
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   เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 30,318,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุท่ีได้ขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
ไว้กับเทศบาลตำบลนายางแล้ว 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ มาตรา
50 (7) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (10)  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจา่ยเงินสงเคราะห์เพื่อการ 
ยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4)
พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0810.6/
ว 2130 ลงวันท่ี 12 กรกฎาคม 2565 

      

   เบ้ียยังชีพความพิการ จำนวน 5,308,800 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเบี้ยยังชีพให้แก่คนพิการที่ได้ขึ้นทะเบียนเพื่อขอรบัเงินเบี้ย
ความพิการไว้กับเทศบาลตำบลนายางแล้ว ได้แก่ ผู้พิการอายุ 1-18 ปี
จำนวน 44 คน ๆ ละ 1,000 บาทต่อเดือน เป็นจำนวนเงิน 528,000 บาท ผู้พิการ
อาย ุ19 ปี ขึ้นไป จำนวน 498 คน ๆ ละ 800 บาทต่อเดือน เป็นจำนวน
เงิน 4,780,800 บาท 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ มาตรา
50 (7) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (10)  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจา่ยเงินสงเคราะห์เพื่อการ 
ยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การการจา่ยเงินเบี้ย
ความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 และแก้ไข
เพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0810.6/
ว 2130 ลงวันท่ี 12 กรกฎาคม 2565 

      

   เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 468,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่ได้ขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ย 
ยังชีพไว้กับเทศบาลตำบลนายางแล้ว ได้แก่ ผูป้่วยเอดส์ จำนวน 78คน ๆ ละ 500
บาทต่อเดือน เป็นจำนวนเงิน 468,000 บาท 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ มาตรา
50 (7) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (10)  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจา่ยเงินสงเคราะห์เพื่อการยัง
ชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0810.6/
ว 2130 ลงวันท่ี 12 กรกฎาคม 2565  
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   เงินสำรองจ่าย จำนวน 430,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภยัเกิดขึ้นหรือการบรรเทาปญัหา
ความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านั้น ซึ่งไมส่ามารถคาดการณไ์ด้
ล่วงหน้า เช่น การป้องกันและแกไ้ขปัญหาอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก แผ่นดินถลม่
ภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภัย อัคคภีัย ไฟป่าและหมอกควัน และโรคติดต่อ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน
ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 

      

   รายจ่ายตามข้อผูกพัน       
    ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร จำนวน 14,200 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจรที่ประชาชนได้รับ
ประโยชน์โดยตรง เช่น การทาสเีสน้ สัญญาณไฟจราจร สามเหลี่ยมหยุดตรวจ 
ป้ายจราจร กระจกโค้งจราจร กระบองไฟจราจร กรวยจราจร แผงกัน้จราจร  
แผงพลาสติกใส่น้ำ เสาลม้ลุกจราจร เสื้อจราจร ยางชะลอความเร็ว เป็นต้น 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 3892 ลงวันท่ี 
28 มิถุนายน 2562 

      

    ค่าบำรุงสมาคมสันนบิาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) จำนวน 128,300 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่า
บำรุงสมาคม พ.ศ.2555 และตั้งจา่ยตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 
0313.4/ว 3889 ลงวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2538  
โดยพิจารณาจากรายรับจริงประจำปีท่ีล่วงมาแล้ว ยกเว้นเงินกู้ เงินสะสมและเงิน
อุดหนุนทุกประเภท แต่จะต้องไมน่้อยกว่าร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของรายรับจริง 
ของปีท่ีล่วงมาแล้ว ทั้งนี ้ไม่เกิน 500,000 บาท (ในปีงบประมาณ 2564 เทศบาล 
มีรายรับทั้งสิ้น 143,834,551.64 บาท หักรายรับหมวดเงินอุดหนุนจำนวน
67,036,990.61 บาท คงเหลือรายรับจริงท่ีนำไปคำนวณตั้งจ่ายเป็นค่าบำรุง
สมาคมสันนิบาตเทศบาล จำนวน 76,797,561.03 บาท)  

      

    เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.) จำนวน 26,300 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
(ช.ค.บ.) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 2522 และที่แก้ไขเพิม่เตมิถึง (ฉบับท่ี 17) พ.ศ.2562 

      

    เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิน่ (ก.บ.ท.) จำนวน 2,210,640 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิน่ (กบท.) โดย
คำนวนตั้งจ่ายอัตราร้อยละ 3 ของรายได้ประจำปี (ไมร่วมรายได้จากพันธบัตร
เงินกู้ เงินท่ีมีผู้อุทิศให ้และเงินอุดหนุน) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2500 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 8) พ.ศ.2556 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหนจ็บำนาญข้าราชการ
ท้องถิ่น พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและที่แกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.
2563 

      



- เป็นไปตามกฎกระทรวงการหักเงินจากงบประมาณรายรับในงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี สมทบเขา้เป็นกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น พ.ศ.
2563 
- เป็นไปตามหนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น ที ่มท 0808.5/ว 22 ลงวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2564 

   เงินช่วยพิเศษ       
    เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน จำนวน 7,500 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษ กรณีพนักงานส่วนท้องถิ่น ถึงแก่ความตาย จำนวน
3 เท่าของอัตราค่าตอบแทนก่อนถึงวันแก่ความตาย 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายได้ พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา การจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญและเงิน
อื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0013.4/ว 1765 ลงวันท่ี 3
มิถุนายน 2537 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0312/ว 1095 ลงวันที ่27
กันยายน 2525 เรื่องการจ่ายเงินเดือนและเงินช่วยพิเศษในกรณีพนักงานเทศบาล
ถึงแก่ความตาย 

      

    เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง จำนวน 7,500 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษ กรณีพนักงานจ้างถึงแก่ความตาย จำนวน 3 เท่าของ
อัตราค่าตอบแทนก่อนถึงวันแก่ความตาย 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืนเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายได้ พ.ศ.2559 และที่แก้ไข
เพิ่มเตมิ 
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา การจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญและเงิน
อื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0013.4/ว 1765 ลงวันท่ี 3
มิถุนายน 2537 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0312/ว 1095 ลงวันที ่27
กันยายน 2525 เรื่องการจ่ายเงินเดือนและเงินช่วยพิเศษในกรณีพนักงานเทศบาล
ถึงแก่ความตาย 

      

    เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ จำนวน 7,500 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษ กรณีลกูจ้างประจำ ถึงแก่ความตาย จำนวน 3 เท่าของ
อัตราค่าตอบแทนก่อนถึงวันแก่ความตาย 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืนเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายได้ พ.ศ.2559 และที่แก้ไข
เพิ่มเตมิ 
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา การจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญและเงิน
อื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0013.4/ว 1765 ลงวันท่ี 3
มิถุนายน 2537 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0312/ว 1095 ลง
วันท่ี 27 กันยายน 2525 เรื่องการจ่ายเงินเดือนและเงินช่วยพิเศษในกรณีพนักงาน
เทศบาลถึงแก่ความตาย 
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แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 งานบริหารทั่วไป รวม 12,599,670 บาท 
  งบบุคลากร รวม 8,539,770 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,072,000 บาท 
   เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 756,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี เดือนละ 30,000 บาท และรอง
นายกเทศมนตรี เดือนละ 16,500 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ย
ประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2557 

      

   ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก จำนวน 240,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี เดือนละ
8,000 บาท และรองนายกเทศมนตรี เดือนละ 6,000 บาท ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทน
อย่างอื่นของนายกเทศมนตร ีรองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รอง
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2557 

      

   ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จำนวน 240,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี เดือนละ 8,000 บาท และรอง
นายกเทศมนตรี เดือนละ 6,000 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ย
ประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2557 

      

   ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี  จำนวน 216,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี เดือนละ 10,500 บาท
และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 7,500 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ย
ประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2557 

      

   ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชกิสภา/เลขานกุารสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

จำนวน 1,620,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล เดือนละ 16,500 บาท รอง
ประธานสภาเทศบาล เดือนละ 13,500 บาท และสมาชิกสภาเทศบาล เดือนละ
10,500 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน
และประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ
นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
สภาเทศบาล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2557 
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   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 5,467,770 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิน่ จำนวน 3,903,090 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และตาม
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลตำบลนายาง จำนวน 10 อัตรา 

      

   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิน่ จำนวน 151,200 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนนอกเหนอืจากเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลใน
ตำแหน่งปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) หัวหน้าสำนัก
ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับกลาง) และจ่ายเป็นเงินคา่ตอบแทน
พิเศษให้แก่พนักงานเทศบาลผูไ้ดร้บัเงินเดือนถึงขั้นสูงของตำแหน่ง (เต็มขั้น) ตาม
พระราชบัญญัตริะเบยีบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และตามแผน
อัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลตำบลนายาง  

      

   เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 211,200 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่พนักงานเทศบาลในตำแหน่งปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) รองปลัดเทศบาล (นักบรหิารงานท้องถิ่น
ระดับต้น) หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับกลาง) หัวหน้า
ฝ่ายอำนวยการ (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น) ตามพระราชบัญญตัริะเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของ
เทศบาลตำบลนายาง 

      

   ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 298,200 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งลูกจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำให้แก่
ลูกจ้างประจำ ตามพระราชบัญญตัิระเบียบบรหิารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 และตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลตำบลนายาง จำนวน 1 อัตรา 

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 832,080 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงาน
จ้าง ตามพระราชบัญญตัิระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และ
ตามแผนอตัรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลตำบลนายาง จำนวน 7 อัตรา 

      

   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 72,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวและเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงาน
จ้าง ตามพระราชบัญญตัิระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และ
ตามแผนอตัรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลตำบลนายาง จำนวน 6 อัตรา 

      

  งบดำเนินงาน รวม 3,970,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 488,000 บาท 
   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 300,000 บาท 
      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีใ่นการเลือกตั้ง เงินรางวัล ฯลฯ       
   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้างที่ต้องมาปฏิบตัิราชการในกรณีเร่งด่วนและลักษณะงานท่ีไม่
สามารถดำเนินการตามเวลาปกตไิด้ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
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   ค่าเช่าบ้าน จำนวน 108,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้พนักงานเทศบาลที่มสีิทธิเบิกได้ตามระเบยีบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยคา่เช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไข
เพิ่มเตมิถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2562 

      

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน 70,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศกึษาบุตรของพนักงานเทศบาล 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวสัดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 

      

   ค่าใช้สอย รวม 1,591,000 บาท 
   รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ       
    รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ จำนวน 354,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการบคุคลภายนอกทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าเย็บหนังสือหรือเขา้ปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าซักฟอก  
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าเช่า
เครื่องพิมพ์สำเนาเอกสารดิจติอล ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าใช้จ่าย
ต่าง ๆ ในการติดตั้งโทรศัพท์ และรายจ่ายอื่น ๆ ที่จดัอยู่ในรายจา่ยประเภทนี้ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-
รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 100,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น
การประชุมราชการทางไกลผา่นดาวเทียม และสำหรับกรณีหน่วยงานอ่ืนหรือ
บุคคลภายนอกเข้ามาดูงานหรือเยีย่มชมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกรณี
ตรวจเยีย่มหรือตรวจราชการ การแถลงข่าวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเตรยีมการหรือดำเนินการรับเสดจ็ ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันท่ี 
5 กุมภาพันธ ์2563 

      

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ       
    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปราชการ

ต่างประเทศชั่วคราว 
จำนวน 35,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก ค่าธรรมเนยีมในการใช้
สนามบิน ของผู้บรหิาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจา้งประจำและ
พนักงานจ้าง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงวมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไป
ราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ 
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- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-
รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 2268  
ลงวันท่ี 5 ตุลาคม 2564 

    ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง จำนวน 230,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรณี
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารทอ้งถิ่น พ้นจากตำแหน่งเพราะเหตอุื่นนอกจาก
ครบวาระ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ แบบพิมพ์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ค่าเช่าเต็นท์ เก้าอี้
เครื่องขยายเสียง ไฟฟ้า การประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผูบ้ริหาร
ท้องถิ่น พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-
รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

    ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าบริการจอดรถในการเดินทางไปราชการสำหรับรถยนต์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

จำนวน 2,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าบริการจอดรถในการเดินทางไปราชการ
สำหรับรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-
รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 2268  
ลงวันท่ี 5 ตุลาคม 2564 

      

    ค่าพานพุ่มดอกไม้  พานประดับพุ่มดอกไม้ พานพุ่มเงินพุ่มทอง กรวยดอกไม ้ 
พวงมาลัย ช่อดอกไม ้ กระเช้าดอกไม ้หรือพวงมาลา 

จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าพานพุ่มดอกไม้ พานประดับพุ่มดอกไม้ พานพุ่มเงินพุ่มทอง กรวย
ดอกไม้ พวงมาลยั ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงมาลาสำหรับวางอนุสาวรีย์
หรือใช้ในการจัดงาน การจัดกจิกรรมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสตา่ง ๆ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

      

    ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จำนวน 100,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ.2557 
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    โครงการจัดงานวันเทศบาล จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิโครงการจดังานวันเทศบาลโดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา เช่น ค่าเครื่องไทยธรรม คา่อาหาร ค่า
เครื่องดื่ม ค่าวสัดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้องและจำเป็นในโครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าท่ี 77 ลำดับที่ 2 

      

    โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรเทศบาล จำนวน 400,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร
เทศบาล โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าพิธีการ ค่าวัสดุเครื่องเขียน และ
อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก  
ค่าของสมนาคณุพร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการ
ฝึกอบรม 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสดุ ที ่มท 0808.2/ว 3446 ลง
วันท่ี 19 ตุลาคม 2548 เรื่อง การเดินทางไปราชการต่างประเทศและศึกษาดูงาน
ทั้งในและต่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าท่ี 77 ลำดับที่ 1 

      

   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 350,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกติ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ที ่มท 0808.2/ว 2909 ลงวันท่ี 27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีท่ีเบิกจา่ยในลักษณะ
ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 

      

   ค่าวัสดุ รวม 606,000 บาท 
   วัสดุสำนักงาน จำนวน 120,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดสุำนักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ นำ้ดื่มสำหรับ
บริการประชาชนในสำนักงาน หนงัสือพิมพ ์พวงมาลัย พวงมาลา พานพุ่ม กรวย
ดอกไม้ ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม ้ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
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- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 20,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดไุฟฟ้าและวิทยตุ่าง ๆ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า
สวิตซไ์ฟฟ้า ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 50,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ เช่น ถ้วย ชาม ช้อนส้อม แก้วน้ำ
ถาด ไม้กวาด ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   วัสดุก่อสร้าง จำนวน 50,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ไม้ต่าง ๆ กระเบื้องสังกะสี ตะปู
ทราย ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 50,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่งตา่ง ๆ เช่น แบตเตอรี่ หัวเทียน  
ยางรถยนต์ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909 ลงวันท่ี 
27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบกิจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 150,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่นตา่ง ๆ เช่น น้ำมันดีเซล นำ้มันเบนซิน
น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909 ลงวันท่ี 
27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบกิจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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   วัสดุการเกษตร จำนวน 5,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุการเกษตรต่าง ๆ เช่น พันธุ์พืช ยาป้องกันและกำจัดศัตรูพืช
และสตัว์ สปริงเกลอร์ ปุย๋ จอบหมุน จอบพรวน ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ต่าง ๆ เช่นกระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน
และสี เมมโมรี่การ์ด ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 150,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุคอมพิวเตอรต์า่ง ๆ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก
สำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ เมาส์ แป้นพิมพ ์ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   วัสดุอื่น จำนวน 1,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุอื่น ๆ ที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้จากวัสดุใดในรายการดังกล่าว
ข้างต้น และมีความจำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,285,000 บาท 
   ค่าไฟฟ้า จำนวน 900,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของสำนักงานเทศบาลตำบลนายางและสถานท่ีต่าง ๆ 
ที่อยู่ในความรับผดิชอบของเทศบาล 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 

      

   ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 15,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในการตดิต่อราชการของสำนักงานเทศบาลตำบลนายาง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 

      

   ค่าบริการไปรษณีย์ จำนวน 200,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณตัิ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าธรรมเนียมการ
โอนเงินในระบบการบริหารการเงนิการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนกิส์ (GFMIS) 
ของทุกหน่วยงานในสังกัดเทศบาล 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
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   ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 170,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าเช่าวงจร
(LEASED LINE) เพื่อใช้เป็นเส้นทางในการรับส่งข้อมูลคอมพิวเตอรด์้านการ
ทะเบียนราษฎร และค่าสื่อสารอื่น ๆ ซึ่งหมายรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการโทรคมนาคม 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 

      

  งบลงทุน รวม 39,900 บาท 
   ค่าครุภัณฑ์ รวม 39,900 บาท 
   ครุภัณฑ์สำนกังาน       
    ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 39,900 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 7 ตู้ 
โดยมีคณุลักษณะ ดังนี ้
1) มีมือจับชนิดบิด 
2) มีแผ่นช้ันปรับระดับ 3 ช้ิน 
3) มีคุณสมบตัิตามมาตรฐานผลติภัณฑ์อตุสาหกรรม (มอก.) 
- เป็นไปตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือน
ธันวาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท 
   เงินอุดหนุนส่วนราชการ       
    โครงการสนับสนุนงานพระนครคีรี-เมืองเพชร คร้ังท่ี 36 ประจำปี 2566 จำนวน 50,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ท่ีทำการปกครองอำเภอชะอำ ตามโครงการ
สนับสนุนงานพระนครครีี-เมืองเพชร ครั้งท่ี 36 ประจำปี 2566 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 14) 
พ.ศ.2562 มาตรา 50 (8) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (11) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1/2565
หน้าท่ี 8 ลำดับที ่1 
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 งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 3,682,680 บาท 
  งบบุคลากร รวม 2,970,960 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 2,970,960 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิน่ จำนวน 2,532,960 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และตาม
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลตำบลนายาง จำนวน 6 อัตรา 

      

   เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 78,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่พนักงานเทศบาลในตำแหน่งผูอ้ำนวยการ 
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น) หวัหน้าฝ่าย
แผนงานและงบประมาณ (นักบรหิารงานท่ัวไป ระดับต้น) หัวหน้าฝา่ยบริหารงาน
ทั่วไป (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น) ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลตำบล 
นายาง  

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 324,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และตาม
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลตำบลนายาง จำนวน 3 อัตรา 

      

   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 36,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวและเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงาน
จ้าง ตามพระราชบัญญตัิระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และ
ตามแผนอตัรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลตำบลนายาง จำนวน 3 อัตรา 

      

  งบดำเนินงาน รวม 706,020 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 115,000 บาท 
   ค่าเช่าบ้าน จำนวน 90,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มสีิทธิเบิกได้ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  
และที่แก้ไขเพิม่เตมิถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2562 

      

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน 25,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศกึษาบุตรของพนักงานเทศบาล 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวสัดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 

      

   ค่าใช้สอย รวม 489,020 บาท 
   รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ       
    รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ จำนวน 202,020 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการบคุคลภายนอกทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าปรับปรุงและดูแลเว็บไซต์ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ คา่จัดทำ
วารสาร และรายจ่ายอื่น ๆ ที่จัดอยู่ในรายจ่ายประเภทน้ี ฯลฯ 
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   รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 20,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการขององค์กรปกครองสว่น
ท้องถิ่น การประชุมราชการทางไกลผ่านดาวเทียมหรือผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การ
ประชุมประชาคมท้องถิ่น การประชุมเพื่อบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาหรือเรื่องอื่น
ที่กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสัง่การที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันท่ี 
5 กุมภาพันธ ์2563 

      

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ       

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปราชการ
ต่างประเทศชั่วคราว 

จำนวน 15,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก ค่าธรรมเนยีมการใช้
สนามบินของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-
รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 2268  
ลงวันท่ี 5 ตุลาคม 2564 

      

    ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าบริการจอดรถในการเดินทางไปราชการสำหรับรถยนต์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

จำนวน 2,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าบริการจอดรถในการเดินทางไปราชการ
สำหรับรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 2268  
ลงวันท่ี 5 ตุลาคม 2564 

      

    ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จำนวน 50,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ.2557 

      

   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 200,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกต ิ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
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   ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท 
   วัสดุสำนักงาน จำนวน 30,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดสุำนักงานต่างๆเช่นกระดาษ ปากกา ดินสอ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ต่าง ๆ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน
และสี เมมโมรี่การ์ด ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 50,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุคอมพิวเตอรต์า่ง ๆ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก
สำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ เม้าส์และแป้นพิมพ์ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-
รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 12,000 บาท 
   ค่าเช่าพ้ืนที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จำนวน 12,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าพ้ืนท่ี Server และ Domain name ของ www.nayang.go.th
รายปี และค่าธรรมเนยีมที่เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  งบลงทุน รวม 5,700 บาท 
   ค่าครุภัณฑ์ รวม 5,700 บาท 
   ครุภัณฑ์สำนกังาน       
    ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 5,700 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 1 ตู้ 
โดยมีคณุลักษณะ ดังนี ้
1) มีมือจับชนิดบิด 
2) มีแผ่นช้ันปรับระดับ 3 ช้ิน 
3) มีคุณสมบตัิตามมาตรฐานผลติภัณฑ์อตุสาหกรรม (มอก.) 
- เป็นไปตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือน
ธันวาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 งานบริหารงานคลัง รวม 8,948,130 บาท 
  งบบุคลากร รวม 7,241,530 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 7,241,530 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิน่ จำนวน 6,063,490 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให่แก่พนักงานเทศบาล
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และตาม
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลตำบลนายาง จำนวน 15 อัตรา 

      

   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิน่ จำนวน 67,200 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนนอกเหนอืจากเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลใน
ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง) ตามพระราช 
บัญญัตริะเบยีบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และตามแผนอัตรากำลัง
3 ปี ของเทศบาลตำบลนายาง  

      

   เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 121,200 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่พนักงานเทศบาลในตำแหน่งผูอ้ำนวยการ 
กองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง  
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ (นักบรหิารงานการ
คลัง ระดับต้น) และหัวหน้าฝ่ายแผนท่ีภาษีและทะเบยีนทรัพย์สิน (นักบริหารงาน
การคลัง ระดับต้น) ตามพระราชบญัญัตริะเบยีบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2542 และตามแผนอตัรากำลงั 3 ปี ของเทศบาลตำบลนายาง  

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 881,640 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และตาม
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลตำบลนายาง จำนวน 8 อัตรา 

      

   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 108,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวและเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงาน
จ้าง ตามพระราชบัญญตัิระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และ
ตามแผนอตัรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลตำบลนายาง จำนวน 8 อัตรา 

      

  งบดำเนินงาน รวม 1,649,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 549,000 บาท 
   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 200,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรอืคณะกรรมการที่ไดร้ับการแต่งตั้งตามกฎหมาย
ว่าด้วยการจดัซื้อจัดจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน
ให้กับผู้ที่ทำประโยชน์ให้กับทางราชการนอกเหนือจากท่ีระบไุว้ข้างตน้ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/
ว 2850 ลงวันท่ี 12 กันยายน 2561 
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   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 100,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้างที่ต้องมาปฏิบตัิราชการในกรณีเร่งด่วนและลักษณะงานท่ีไม่
สามารถดำเนินการตามเวลาปกตไิด้ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

      

   ค่าเช่าบ้าน จำนวน 144,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้พนักงานเทศบาลที่มสีิทธิเบิกได้ตามระเบยีบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยคา่เช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไข
เพิ่มเตมิถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2562 

      

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน 100,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศกึษาบุตรของพนักงานเทศบาล 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวสัดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 

      

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้ได้รับบำนาญ จำนวน 5,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศกึษาบุตรของผู้รับบำนาญปกติ ตามกฎหมายว่า
ด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวสัดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 

      

   ค่าใช้สอย รวม 520,000 บาท 
   รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ       
    รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ จำนวน 320,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการบคุคลภายนอกทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าเย็บหนังสือหรือเขา้ปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าโฆษณาและ 
เผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกันค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตาม 
คำพิพากษาค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าเช่าอาคาร ค่าเช่าท่ีดินราชพัสดุให้กับกรม 
ธนารักษ์ กระทรวงการคลัง และคา่เช่าทรัพย์สินอ่ืน ๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติ
ราชการ และรายจา่ยอื่น ๆ ที่จัดอยู่ในรายจ่ายประเภทน้ี ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 

      

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ       

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปราชการ
ต่างประเทศชั่วคราว 

จำนวน 20,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก ค่าธรรมเนยีมในการใช้
สนามบิน ฯลฯ ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561 
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- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 2268 ลง
วันท่ี 5 ตุลาคม 2564 

    ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จำนวน 80,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ.2557 

      

   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 100,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกติ  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 

      

   ค่าวัสดุ รวม 520,000 บาท 
   วัสดุสำนักงาน จำนวน 150,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดสุำนักงานต่าง ๆ เช่นกระดาษ ปากกา ดินสอ น้ำดื่มสำหรับ
บริการประชาชนในสำนักงาน หนงัสือพิมพ ์ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดไุฟฟ้าและวิทยตุ่าง ๆ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า
สวิตซไ์ฟฟ้า ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ เช่น ถ้วย ชาม ช้อนส้อม แก้วน้ำ
ถาด ไม้กวาด ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 20,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่งตา่ง ๆ เช่น แบตเตอรร์ี่ หวัเทียน  
ยางรถยนต์ ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909 ลงวันท่ี 27
เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบกิจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค 
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- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 50,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่นตา่ง ๆ เช่น น้ำมันดีเซล นำ้มันเครื่อง
น้ำมันเบนซิน น้ำมันเชื้อเพลิง ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909 ลงวันท่ี 27
เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบกิจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ต่าง ๆ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน
และสี เมมโมรี่การ์ด ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 250,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุคอมพิวเตอรต์า่ง ๆ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก
สำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ เมาส์ แป้นพิมพ ์ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   วัสดุสำรวจ จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดสุำรวจต่าง ๆ ที่ใช้ในการสำรวจ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   วัสดุอื่น จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุอื่นท่ีไม่สามารถเบิกจ่ายได้จากวัสดุใดในรายการดังกล่าว
ข้างต้น และมีความจำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 60,000 บาท 
   ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในการตดิต่อราชการของสำนักงานเทศบาลตำบลนายาง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
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   ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 50,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต  ค่าเช่าวงจร
(LEASED LINE) เพื่อใช้เป็นเส้นทางในการรับส่งข้อมูลคอมพิวเตอรแ์ละค่าสื่อสาร
ต่าง ๆ ซึ่งหมายรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับการใช้บริการโทรคมนาคม 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

      

  งบลงทุน รวม 7,600 บาท 
   ค่าครุภัณฑ์ รวม 7,600 บาท 
   ครุภัณฑ์สำนกังาน       
    โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 2,800 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว โดยมคีุณลักษณะ ดังนี ้
1) โต๊ะคอมพิวเตอร์ทำจากไม้ (ผิวเมลามีน) 
2) ขนาดความกว้าง 60 ซม. ยาว 120 ซม. สูง 75 ซม. 
ซึ่งไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ แต่เป็นครุภณัฑ์ที่มคีุณภาพเหมาะสมกับ
การใช้งาน เพื่อประโยชน์ของทางราชการ จึงจำเป็นต้องจัดหาตามราคาท้องถิ่น 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

    โต๊ะทำงาน จำนวน 4,800 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว โดยมีคณุลักษณะ ดังนี้ 
1) โต๊ะทำงานทำจากไม้ (ผิวเมลามีน) 
2) ขนาดความกว้าง 75 ซม. สูง 75 ซม. ยาว 150 ซม. 
ซึ่งไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ แต่เป็นครุภณัฑ์ที่มคีุณภาพเหมาะสมกับ
การใช้งาน เพื่อประโยชน์ของทางราชการ จึงจำเป็นต้องจัดหาตามราคาท้องถิ่น 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

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

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ       
 งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 362,400 บาท 
  งบบุคลากร รวม 362,400 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 362,400 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 362,400 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงาน
เทศบาล ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา ตาม
พระราชบัญญัตริะเบยีบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และตามแผน
อัตรากำลัง 3 ปีของเทศบาลตำบลนายาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 
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 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 3,278,470 บาท 
  งบบุคลากร รวม 2,221,170 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 2,221,170 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิน่ จำนวน 707,130 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงาน
เทศบาล  ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายปกครอง (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น)
จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย จำนวน 1 อัตรา ตามพระราชบัญญัตริะเบยีบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 และตามแผนอตัรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลตำบลนายาง 

      

   เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 18,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่พนักงานเทศบาล ตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย
ปกครอง (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น) จำนวน 1 อัตรา  ตามพระราชบัญญตัิ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และตามแผนอัตรากำลัง3 ปี 
ของเทศบาลตำบลนายาง  

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 1,364,040 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงาน
จ้าง  ตามพระราชบัญญตัิระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  
และตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลตำบลนายาง จำนวน 12 อัตรา 

      

   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 132,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวและเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงาน
จ้าง ตามพระราชบัญญตัิระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และ
ตามแผนอตัรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลตำบลนายาง จำนวน 11 อัตรา 

      

  งบดำเนินงาน รวม 1,057,300 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 64,800 บาท 
   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 64,800 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝา่ยพลเรือน 
(อปพร.) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใหแ้ก่อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 

      

   ค่าใช้สอย รวม 465,000 บาท 
   รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ       
    รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ จำนวน 30,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการ คา่เช่าทรัพย์สิน ค่าเบี้ยประกัน ฯลฯ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่อยู่ในประเภทน้ี  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจดัทำประกันภยั
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ.
2564 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
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   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ       

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปราชการ
ต่างประเทศชั่วคราว 

จำนวน 5,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก ฯลฯ ของพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้าง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-
รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 2268  
ลงวันท่ี 5 ตุลาคม 2564 

      

    ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ.2557 

      

    โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลนายาง จำนวน 100,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา 
ภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลนายาง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย คา่สมนาคณุ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอุปกรณ์ในการฝกึปฏิบัติ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้องและจำเปน็ในโครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/
ว 440 ลงวันท่ี 13 กุมภาพันธ ์2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าท่ี 71 ลำดับที่ 1 

      

    โครงการฝึกอบรมทบทวนและศึกษาดูงานอาสาสมัครป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือน  
(อปพร.) 

จำนวน 100,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิโครงการฝึกอบรมทบทวนและศกึษาดูงาน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่า
สมนาคณุวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ
ฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายที่เกีย่วข้องและจำเป็นในโครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 14) 
พ.ศ.2562 มาตรา 50 (1) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายการในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1/2565
หน้าท่ี 8 ลำดับที ่1 
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    โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิโครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย คา่สมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม
และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้องและจำเป็นในโครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 14)
พ.ศ.2562 มาตรา 50 (1)  
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (29) และ (30) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าท่ี 71 ลำดับที่ 2 

      

    โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัยและการป้องกนัภัยให้แก่ประชาชน จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิโครงการส่งเสริมความรู้เกีย่วกับภัยและการ
ป้องกันภัยให้แก่ประชาชน โดยมีคา่ใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าสมนาคณุวิทยากร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมและ
ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้องและจำเปน็ในโครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 14)
พ.ศ.2562 มาตรา 50 (1)  
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (29) และ (30) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที ่1/2565 หน้าท่ี 7 ลำดับที ่1 

      

   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 200,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกติ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909 ลงวันท่ี 27
เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบกิจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค 
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   ค่าวัสดุ รวม 526,000 บาท 
   วัสดุสำนักงาน จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดสุำนักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดไุฟฟ้าและวิทยตุ่าง ๆ เช่นหลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า
สวิตซไ์ฟฟ้า ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ เช่น ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ำ
ถาด ไม้กวาด ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   วัสดุก่อสร้าง จำนวน 50,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ทราย ส ีปูนขาว กระเบื้อง ไม้ต่าง ๆ 
จอบ ชะแลง และอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี ้
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 100,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่งตา่ง ๆ เช่น แบตเตอรี่ หัวเทียน  
ยางรถยนต์ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909 ลงวันท่ี 27
เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบกิจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 250,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่นตา่ง ๆ เช่น น้ำมันดีเซล นำ้มันเบนซิน
น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909 ลงวันท่ี 27
เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบกิจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค 
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- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   วัสดุเคร่ืองแต่งกาย จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุเครื่องแต่งกายต่าง ๆ สำหรับเจ้าหนา้ที่เพื่อสวมใส่ขณะ
ปฏิบัติงานตามหน้าที ่เช่น เครื่องแต่งกาย ชุดปฏิบัติการงานป้องกัน เสื้อ
กางเกง ผ้า และชุดอื่นท่ีจำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวสัดเุครื่องแต่งกาย
ของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ.2560 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 20,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุคอมพิวเตอรต์า่ง ๆ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก
สำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ เมาส์ แป้นพิมพ ์ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   วัสดุเคร่ืองดับเพลิง จำนวน 70,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุเครื่องดับเพลิงต่าง ๆ เช่น ถังดับเพลิง ลูกบอลดบัเพลิง ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   วัสดุอื่น จำนวน 5,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุอื่นท่ีไม่สามารถเบิกจ่ายได้จากวัสดุใดในรายการดังกล่าว
ข้างต้น และมีความจำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,500 บาท 
   ค่าบริการโทรศัพท ์ จำนวน 1,500 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในการตดิต่อราชการของสำนักงานเทศบาลตำบลนายาง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
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แผนงานการศึกษา 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 3,434,480 บาท 
  งบบุคลากร รวม 3,117,480 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 3,117,480 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิน่ จำนวน 2,679,480 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และตาม
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลตำบลนายาง จำนวน 7 อัตรา 

      

   เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 78,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่พนักงานเทศบาลในตำแหน่งผูอ้ำนวยการ
กองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหารงานการศึกษา ระดบัต้น) และหัวหน้าฝ่าย
บริหารการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี
ของเทศบาลตำบลนายาง 

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 324,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และตาม
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลตำบลนายาง จำนวน 3 อัตรา 

      

   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 36,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวและเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงาน
จ้าง ตามพระราชบัญญตัิระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และ
ตามแผนอตัรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลตำบลนายาง จำนวน 3 อัตรา 

      

  งบดำเนินงาน รวม 317,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 92,000 บาท 
   ค่าเช่าบ้าน จำนวน 72,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มสีิทธิไดร้ับตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไข
เพิ่มเตมิถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2562 

      

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน 20,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวสัดิการเกี่ยวกับการ 
ศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 

      

   ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท 
   รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ       
    รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ จำนวน 40,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการ คา่โฆษณาและเผยแพร่กิจกรรมต่าง ๆ และ
รายจ่ายอื่น ๆ ที่จดัอยู่ในรายจา่ยประเภทนี้ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
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- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ       

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปราชการ
ต่างประเทศชั่วคราว 

จำนวน 5,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก ของพนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้าง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-
รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 2268  
ลงวันท่ี 5 ตุลาคม 2564 

      

    ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จำนวน 15,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ.2557 

      

   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 20,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกต ิ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

      

   ค่าวัสดุ รวม 145,000 บาท 
   วัสดุสำนักงาน จำนวน 30,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดสุำนักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดไุฟฟ้าและวิทยตุ่าง ๆ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า
ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่งตา่ง ๆ เช่น แบตเตอรี่ หัวเทียน  
ยางรถยนต์ ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909 ลงวันท่ี 27
เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบกิจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 50,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น ๆ ต่าง ๆ เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน
น้ำมันเครื่อง ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909 ลงวันท่ี 27
เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบกิจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ต่าง ๆ เช่น กระดาษโปสเตอร์ พู่กันและสี
เมมโมรี่การ์ด ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 30,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุคอมพิวเตอรต์า่ง ๆ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก
สำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ เมาส์ แป้นพิมพ ์ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   วัสดุอื่น จำนวน 5,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุอื่นท่ีไม่สามารถเบิกจ่ายได้จากวัสดุประเภทใดในรายการ
ดังกล่าวข้างต้น และมีความจำเปน็ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 21,910,350 บาท 
  งบบุคลากร รวม 6,542,000 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 6,542,000 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 3,820,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานครู
เทศบาล ตามพระราชบัญญตัิระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 และตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลตำบลนายาง จำนวน 11 อัตรา 

      

   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิน่ จำนวน 67,200 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเท่ากับวิทยฐานะทีไ่ด้รบัตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของ
ข้าราชการและลูกจา้งประจำของส่วนราชการ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ท่ี มท 0809.4/ว 
2140 ลงวันท่ี 12 กรกฎาคม 2565 

      

   เงินวิทยฐานะ จำนวน 562,800 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวิทยฐานะให้แก่พนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ท่ี มท 0809.4/ว 
2140 ลงวันท่ี 12 กรกฎาคม 2565 

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 1,872,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และตาม
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลตำบลนายาง จำนวน 16 อัตรา 

      

   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 220,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวและเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงาน
จ้าง พื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให่แก่พนักงาน
เทศบาล ตามพระราชบัญญตัิระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 และตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลตำบลนายาง จำนวน 16 อัตรา 

      

  งบดำเนินงาน รวม 8,300,550 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 40,000 บาท 
   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน 40,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานครูเทศบาล 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวสัดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 

      

   ค่าใช้สอย รวม 3,237,500 บาท 
   รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ       
    รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ จำนวน 65,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการ คา่เช่าทรัพย์สิน ค่าเช่าท่ีดินวัดอัมพาราม (ร้าง)
ตำบลนายาง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อใช้เป็นที่ตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
นายางและรายจ่ายอื่น ๆ ที่จัดอยู่ในรายจ่ายประเภทน้ี ฯลฯ 
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- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ       

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปราชการ
ต่างประเทศชั่วคราว 

จำนวน 50,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก ฯลฯ ของพนักงานครู
เทศบาล ครผูู้ดูแลเด็กเล็ก ผู้ดูแลเด็กและพนักงานจ้าง ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการ
นำบุคลากรส่วนท้องถิ่นและชุมชนไปศึกษาดูงานและ/หรือเข้าร่วมเสวนาทาง
วิชาการในงานมหกรรมการจดัการศึกษาท้องถิ่นและค่าพัฒนาผูป้ระกอบวิชาชีพ
ครูที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-
รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 2268  
ลงวันท่ี 5 ตุลาคม 2564 

      

    ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จำนวน 150,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของพนักงานครูเทศบาล ครูผูดู้แลเด็ก
ผู้ดูแลเด็กและพนักงานจ้าง ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

      

    โครงการเพ่ิมศักยภาพของพนักงานครู ผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 70,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพของพนักงานครู
ผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศกึษา โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าสมนาคณุ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคณุในการศึกษาดูงาน ค่า
เอกสารประกอบการอบรม และคา่ใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้องและจำเป็นในโครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 14)
พ.ศ.2562 มาตรา 50 (6)  
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (9) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าท่ี 58 ลำดับที่ 17 
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    โครงการวันเด็กแห่งชาติ จำนวน 380,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิโครงการวันเด็กแห่งชาติ โดยมีคา่ใช้จ่าย
ประกอบด้วยเงินรางวัลประกวดรอ้งเพลง ค่าถ้วยรางวัลประกวดร้องเพลง ค่าการ
แสดงบนเวที ค่าเครื่องดื่ม ค่าน้ำดืม่ ค่าอาหาร ค่าเช่าเวทีดนตรีโครงเหล็ก ค่า
เครื่องขยายเสียง ค่าป้ายไวนิล ค่าดอกไมส้ดสำหรับพิธีเปดิ ค่าเต็นท ์ค่าเก้าอี ้ค่า
วัสดุอุปกรณ์สำหรับกิจกรรมและคา่ใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้องและจำเป็นในโครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 14)
พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (6) (7) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ มาตรา 16 (9) (10) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าท่ี 57 ลำดับที่ 15 

      

    โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายการบริหารสถานศึกษา จำนวน 2,392,500 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิโครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย
ค่าอาหารกลางวัน ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าใช้จ่ายในการจดัการศกึษาสำหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไดแ้ก ่ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์
การเรยีนและค่าเครื่องแบบนักเรียน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 14)
พ.ศ.2562 มาตรา 50 (6) (7) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (9) 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสดุ ที ่มท 0816.2/ว 5061  
ลงวันท่ี 18 กรกฎาคม 2565 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าท่ี 50 ลำดับที่ 1 

      

    โครงการอบรมและประชุม ผู้ปกครองนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 30,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิโครงการอบรมและประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าสมนาคุณวทิยากร
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะ ค่าสมนาคุณในการศึกษาดู
งาน ค่าเอกสารประกอบการอบรมและคา่ใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้องและจำเป็นใน
โครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 14)
พ.ศ.2562 มาตรา 50 (6)  
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (9) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าท่ี 57 ลำดับที่ 16 
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   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 100,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อใหส้ามารถใช้งานได้ปกต ิ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 

      

   ค่าวัสดุ รวม 4,798,050 บาท 
   วัสดุสำนักงาน จำนวน 75,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดสุำนักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 50,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดไุฟฟ้าและวิทยตุ่าง ๆ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า
ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4,500,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ เช่น ถ้วย ชาม ช้อนส้อม แก้วน้ำ  
ไม้กวาด ฯลฯ  เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กในศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดเทศบาลตำบลนายาง และสำหรับนักเรียนของโรงเรยีนสังกัด สพฐ.ในเขต
เทศบาลตำบลนายาง 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสดุ ที ่มท 0816.2/ ว 5061  
ลงวันท่ี 18 กรกฎาคม 2565  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าท่ี 50 ลำดับที่ 2 

      

   วัสดุก่อสร้าง จำนวน 50,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ไม้ต่าง ๆ กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่งตา่ง ๆ เช่น แบตเตอรี่ หัวเทียน  
ยางรถยนต์ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909 ลง
วันท่ี 27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะคา่ใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค 
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- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 33,050 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่นตา่ง ๆ เช่น น้ำดีเซล น้ำมนัเบนซิน
น้ำมันเครื่อง ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909 ลงวันท่ี 27
เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบกิจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 5,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุวิทยาศาสตร์ตา่ง ๆ เช่น เครื่องวัดอุณหภมูิ แอลกอฮอล์
เวชภัณฑ์ ผ้าพันแผล น้ำยาต่าง ๆ เคมีภณัฑ์ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   วัสดุการเกษตร จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุการเกษตรต่าง ๆ เช่น พันธุ์พืช ยาป้องกันและกำจัดศัตรูพืช
และสตัว์ สปริงเกลอร์ ปุย๋ จอบหมุน จอบพรวน ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ต่าง ๆ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน
และสี เมมโมรี่การ์ด ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 50,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุคอมพิวเตอรต์า่ง ๆ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก
สำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ หมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์แแบบฉีดน้ำหมึก
เมาส์ แป้นพิมพ ์ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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   วัสดุอื่น จำนวน 5,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุอื่นท่ีไม่สามารถเบิกจ่ายได้จากวัสดุประเภทใดในรายการ
ดังกล่าวข้างต้น และมีความจำเปน็ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 225,000 บาท 
   ค่าไฟฟ้า จำนวน 100,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของ
เทศบาลตำบลนายาง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 

      

   ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาในสถานที่ราชการ ที่สาธารณะ และศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 
ที่อยู่ในความรับผดิชอบของเทศบาลตำบลนายาง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 

      

   ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 15,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ในการติดต่อราชการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีอยู่ใน
ความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลนายาง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 

      

   ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 100,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตและค่าสื่อสารอื่น ๆ ซึ่ง
หมายรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการ
โทรคมนาคมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบล 
นายาง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 

      

  งบเงินอุดหนุน รวม 7,067,800 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 7,067,800 บาท 
   เงินอุดหนุนส่วนราชการ       
    โครงการแข่งขันกีฬานกัเรียน จำนวน 150,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แกโ่รงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชรฯ ตามโครงการ
แข่งขันกีฬานักเรียน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าท่ี 56 ลำดับที่ 14 
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    โครงการแข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ จำนวน 80,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แกโ่รงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชรฯ ตามโครงการ
แข่งขันสวดมนหมู่ทำนองสรภญัญะ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าท่ี 56 ลำดับที่ 13 

      

    โครงการเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลนายาง จำนวน 170,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แกโ่รงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชรฯ ตามโครงการ
เปิดบ้านวิชาการโรงเรยีนในเขตเทศบาลตำบลนายาง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าท่ี 61 ลำดับที่ 24 

      

    โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนชาวไร่ จำนวน 798,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แกโ่รงเรียนชาวไร่ ตามโครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนชาวไร ่
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2563 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสดุ ที ่มท 0816.2/ว 5061  
ลงวันท่ี 18 กรกฎาคม 2565 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าท่ี 55 ลำดับที่ 11 

      

    โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชรฯ  จำนวน 714,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แกโ่รงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชรฯ ตามโครงการ
อาหารกลางวันโรงเรียนนคิมสร้างตนเองเขื่อนเพชรฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2563 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสดุ ที ่มท 0816.2/ว 5061  
ลงวันท่ี 18 กรกฎาคม 2565 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าท่ี 54 ลำดับที่ 9 

      

    โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย จำนวน 540,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แกโ่รงเรียนบ้านดอนขุนห้วย ตามโครงการอาหาร
กลางวันโรงเรยีนบ้านดอนขุนห้วย 
 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2563 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสดุ ที ่มท 0816.2/ว 5061  
ลงวันท่ี 18 กรกฎาคม 2565 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าท่ี 52 ลำดับที่ 6 
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    โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านนายาง จำนวน 714,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แกโ่รงเรียนบ้านนายาง ตามโครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านนายาง 
 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2563 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสดุ ที ่มท 0816.2/ว 5061  
ลงวันท่ี 18 กรกฎาคม 2565 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าท่ี 51 ลำดับที่ 4 

      

    โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านเนินทราย จำนวน 147,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แกโ่รงเรียนบ้านเนินทราย ตามโครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านเนินทราย 
 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2563 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สดุ ที ่มท 0816.2/ว 5061  
ลงวันท่ี 18 กรกฎาคม 2565 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าท่ี 53 ลำดับที่ 8 

      

    โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านร่องระกำ จำนวน 546,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แกโ่รงเรียนบ้านร่องระกำ ตามโครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านร่องระกำ 
 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2563 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สดุ ที ่มท 0816.2/ว 5061  
ลงวันท่ี 18 กรกฎาคม 2565 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าท่ี 55 ลำดับที่ 12 

      

    โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองเผาถ่าน จำนวน 735,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แกโ่รงเรียนบ้านหนองเผาถ่าน ตามโครงการอาหาร
กลางวันโรงเรยีนบ้านหนองเผาถ่าน 
 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2563 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสดุ ที ่มท 0816.2/ว 5061  
ลงวันท่ี 18 กรกฎาคม 2565 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าท่ี 54 ลำดับที่ 10 

      

    โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองยาว จำนวน 1,890,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แกโ่รงเรียนบ้านหนองยาว ตามโครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านหนองยาว 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2563 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสดุ ที ่มท 0816.2/ว 5061  
ลงวันท่ี 18 กรกฎาคม 2565 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าท่ี 52 ลำดับที่ 5 
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    โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหุบกะพง จำนวน 546,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แกโ่รงเรียนบ้านหุบกะพง  ตามโครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านหุบกะพง 
 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2563 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสดุ ที ่มท 0816.2/ว 5061  
ลงวันท่ี 18 กรกฎาคม 2565 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าท่ี 53 ลำดับที่ 7 

      

    โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านดอน จำนวน 37,800 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แกโ่รงเรียนบ้านดอน ตามโครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านดอน 
 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2563 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสดุ ที ่มท 0816.2/ว 5061  
ลงวันท่ี 18 กรกฎาคม 2565 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าท่ี 51 ลำดับที่ 3 
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แผนงานสาธารณสุข 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 5,694,860 บาท 
  งบบุคลากร รวม 3,677,760 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 3,677,760 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิน่ จำนวน 3,057,720 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และตาม
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลตำบลนายาง จำนวน 7 อัตรา 

      

   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิน่ จำนวน 91,200 บาท 

      

  

1. เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลใน
ตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุข
ระดับกลาง) 
2. เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการ
สาธารณสุข (พ.ต.ส.) และเงินสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ
ให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มสีิทธิได้รบัตามระเบียบฯ 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และตาม
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลตำบลนายาง 

      

   เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 145,200 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่พนักงานเทศบาลในตำแหน่งผูอ้ำนวยการ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับกลาง) หัวหน้า
ฝ่ายบรหิารงานสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น) หัวหน้าฝ่าย
บริการงานสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุข ระดบัต้น) และเงินประจำ
ตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และตาม
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลตำบลนายาง 

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 335,640 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และตาม
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลตำบลนายาง จำนวน 3 อัตรา 

      

   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 48,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวและเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงาน
จ้าง ตามพระราชบัญญตัิระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และ
ตามแผนอตัรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลตำบลนายาง จำนวน 3 อัตรา 

      

  งบดำเนินงาน รวม 2,017,100 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 84,100 บาท 
   ค่าเช่าบ้าน จำนวน 72,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้พนักงานเทศบาลที่มสีิทธิเบิกได้ตามระเบยีบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยคา่เช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไข
เพิ่มเตมิถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2562 
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   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน 12,100 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศกึษาบุตรของพนักงานเทศบาล 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวสัดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 

      

   ค่าใช้สอย รวม 1,595,000 บาท 
   รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ       
    รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ จำนวน 60,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบุคคลภายนอกทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ค่าจ้างเหมา
บริการตา่ง ๆ ที่จัดอยู่ในประเภทนี้ ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมรับผดิชอบ
รวมถึงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกสำรวจข้อมลูและขึ้นทะเบียนสัตว์ (สุนัขและ
แมว) ตามโครงการสตัว์ปลอดโรค คนปลอดภยัโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน
ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้านางเธอเจ้าฟา้ฯ กรมพระศรสีวางควัฒนวรขัติยราชนาวี ค่า
โฆษณาและเผยแพร่สื่อประชาสมัพันธ์ต่าง ๆ และรายจ่ายอื่น ๆ ที่จดัอยู่ใน
รายจ่ายประเภทน้ี ฯลฯ 

      

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ       

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปราชการ
ต่างประเทศชั่วคราว 

จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก ค่าธรรมเนยีมการใช้
สนามบินของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-
รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 2268  
ลงวันท่ี 5 ตุลาคม 2564 

      

    ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จำนวน 15,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ.2557 

      

    โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนขัและแมว จำนวน 300,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และควบคมุ
ประชากรสุนัขและแมว โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย คา่วัสดเุวชภัณฑ์ ค่าวัคซีนค่า
สื่อประชาสัมพันธ์ ค่าจัดอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกีย่วข้องและ
จำเป็นในโครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 14) 
พ.ศ.2562 มาตรา 50 (4) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (19) 
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- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2535 มาตรา 17 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิโรคตดิต่อ พ.ศ.2558 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสดุ ที่มท 0810.5/ว 0120  
ลงวันท่ี 12 มกราคม 2560  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0810.5/ว 1745  
ลงวันท่ี 31 สิงหาคม 2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าท่ี 67 ลำดับที่ 3 

    โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภาคประชาชน จำนวน 200,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิโครงการพัฒนาระบบสุขภาพภาคประชาชน
โดยมีคา่ใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าพธิีการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม คา่
สมนาคณุวิทยากร ค่าเช่าท่ีพัก ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น 
ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในโครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 14) 
พ.ศ.2562 มาตรา50 (6) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (16) และ (19) 
- เป็นไปตามมาตรฐานงานสาธารณสุขมลูฐานกรมส่งเสรมิการปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าท่ี 66 ลำดับที่ 2 

      

    โครงการเพ่ิมศักยภาพผู้ประกอบการร้านอาหารแผงลอยจำหน่ายอาหาร จำนวน 250,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิโครงการเพิม่ศักยภาพผู้ประกอบการ
ร้านอาหาร แผงลอยจำหนา่ยอาหาร โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะ ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์และคา่ใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้องและจำเป็นในโครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 14) 
พ.ศ.2562 มาตรา50 (9) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (19) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิการสาธารณสุข พ.ศ.2535 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าท่ี 75 ลำดับที่ 1 

      

    โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จำนวน 200,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด TO BE NUMBER ONE โดยมคี่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคณุวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืน่ท่ีเกี่ยวข้อง
และจำเป็นในโครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 14) 
พ.ศ.2562 มาตรา50 (6) 
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- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (19) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิการสาธารณสุข พ.ศ.2535 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าท่ี 69 ลำดับที่ 8 

    โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคในท้องถิ่นเทศบาลตำบลนายาง จำนวน 100,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคใน
ท้องถิ่น  
โดยมีคา่ใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพิธีการ  
ค่าสมนาคณุวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสื่อประชาสัมพันธ์และค่าใช้จ่ายอื่นท่ี
เกี่ยวข้องและจำเป็นในโครงการ 
- 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 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าท่ี 66 ลำดับที่ 1 

      

    โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลนายาง จำนวน 200,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิโครงการส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอายเุทศบาล
ตำบลนายาง โดยมคี่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าสมนาคณุวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้องและจำเป็นใน
โครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 14) 
พ.ศ.2562 มาตรา 50 (7) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (10) 
- เป็นไปตามมาตรฐานการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าท่ี 67 ลำดับที่ 4 

      

    โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม จำนวน 70,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิโครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเดจ็ย่า
ต้านภัยมะเร็งเต้านม โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย คา่อาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าสมนาคณุวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้องและ
จำเป็นในโครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 14) 
พ.ศ.2562 มาตรา 50 (6) 
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- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (19) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิการสาธารณสุข พ.ศ.2535 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้ง 1/2565
หน้าท่ี 8 ลำดับที ่7 

    โครงการอบรมหมอหมู่บ้านตามพระราชประสงค์ จำนวน 140,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิโครงการอบรมหมอหมู่บ้านตามพระราช
ประสงค์ โดยมีคา่ใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
ค่าสมนาคณุวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้องและจำเป็นใน
โครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 14) 
พ.ศ.2562 มาตรา50 (6) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (19) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิการสาธารณสุข พ.ศ.2535 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าท่ี 69 ลำดับที่ 7 

      

   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 50,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกติ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 

      

   ค่าวัสดุ รวม 336,000 บาท 
   วัสดุสำนักงาน จำนวน 30,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดสุำนักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดไุฟฟ้าและวิทยตุ่าง ๆ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า
สวิตซไ์ฟฟ้า ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-
รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 50,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ เช่น ถ้วย ชาม ช้อนส้อม แก้วน้ำ  
ไม้กวาด ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-
รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 30,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่งตา่ง ๆ เช่น แบตเตอรี่ หัวเทียน  
ยางรถยนต์ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909 ลงวันท่ี 27
เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบกิจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 70,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่นตา่ง ๆ เช่น น้ำมันดีเซล นำ้มันเบนซิน
น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909 ลงวันท่ี 27
เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบกิจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 100,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ต่าง ๆ เช่น แอลกอฮอล์ เวชภัณฑ์
สำลี ผ้าพันแผล น้ำยาต่าง ๆ วสัดอุุปกรณ์ต่าง ๆ เคมีภณัฑ์ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   วัสดุการเกษตร จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุการเกษตรต่าง ๆ เช่น พันธุ์พืช ยาป้องกันและกำจัดศัตรูพืช
และสตัว์ สปริงเกลอร์ ปุย๋ จอบหมุน จอบพรวน ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ต่าง ๆ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน
และสี เมมโมรี่การ์ด ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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   วัสดุเคร่ืองแต่งกาย จำนวน 5,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุเครื่องแต่งกายต่าง ๆ เช่น เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า  
ชุดป้องกันทางการแพทย ์ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 30,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุคอมพิวเตอรต์า่ง ๆ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก
สำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ เมาส์ แป้นพิมพ ์ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   วัสดุอื่น จำนวน 1,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุอื่นท่ีไม่สามารถเบิกจ่ายได้จากวัสดุใดในรายการดังกล่าว
ข้างต้น และมีความจำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 2,000 บาท 
   ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 2,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในการตดิต่อราชการของสำนักงานเทศบาลตำบลนายาง
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
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แผนงานสังคมสงเคราะห ์
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 3,252,140 บาท 
  งบบุคลากร รวม 3,031,140 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 3,031,140 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิน่ จำนวน 2,695,140 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542และตามแผน
อัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลตำบลนายาง จำนวน 7 อัตรา 

      

   เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 96,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่พนักงานเทศบาลในตำแหน่งผูอ้ำนวยการ
กองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น) หัวหน้าฝ่ายพัฒนา
ชุมชน (นักบริหารงานสวัสดิการสงัคม ระดับต้น) หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์  
(นักบริหารงานสวสัดิการสังคม ระดับต้น) และหัวหน้าฝ่ายสวสัดิการเด็กและ
เยาวชน (นักบริหารงานสวสัดิการสังคม ระดับต้น) ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของ
เทศบาลตำบลนายาง 

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 216,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และตาม
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลตำบลนายาง จำนวน 2 อัตรา 

      

   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 24,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวและเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงาน
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และตาม
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลตำบลนายาง จำนวน 2 อัตรา 

      

  งบดำเนินงาน รวม 221,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท 
   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้างที่ต้องมาปฏิบตัิราชการในกรณีเร่งด่วนและลักษณะงานท่ีไม่
สามารถดำเนินการตามเวลาปกติ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

      

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน 20,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวสัดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 
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   ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท 
   รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ       
    รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ จำนวน 15,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการบคุคลภายนอกทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ค่าจ้าง
เหมาบริการต่าง ๆ และรายจ่ายอื่น ๆ ที่จัดอยู่ในรายจ่ายประเภทนี้ ฯลฯ 

      

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ       

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปราชการ
ต่างประเทศชั่วคราว 

จำนวน 5,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก ฯลฯ ของพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้าง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-
รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 2268  
ลงวันท่ี 5 ตุลาคม 2564 

      

    ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง
ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ.2557 

      

   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 50,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกติ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   ค่าวัสดุ รวม 111,000 บาท 
   วัสดุสำนักงาน จำนวน 20,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดสุำนักงานต่าง ๆ เช่นกระดาษ ปากกา ดินสอ ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดไุฟฟ้าและวิทยตุ่าง ๆ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า
ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 5,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่งตา่ง ๆ เช่น แบตเตอรี่ หัวเทียน  
ยางรถยนต์ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909 ลงวันท่ี 27
เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบกิจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 50,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่นตา่ง ๆ เช่น น้ำมันดีเซล นำ้มันเบนซิน
น้ำมันเครื่อง ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909 ลงวันท่ี 27
เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบกิจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ต่าง ๆ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน
และสี เมมโมรี่การ์ด ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 30,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุคอมพิวเตอรต์า่ง ๆ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก
สำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ เมาส์ แป้นพิมพ ์ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 25,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 25,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 25,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ       
    โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน 5,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริม
และพัฒนาคณุภาพชีวิต โดยใช้จ่ายงบประมาณช่วยเหลือประชาชนตามที่
กระทรวงมหาดไทยกำหนดหรือหลักเกณฑ์ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์โดยอนุโลม 
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- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (10) การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิจัดสวสัดิการสังคม พ.ศ.2546 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อการช่วยเหลือ
ประชาชนตามอำนาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าท่ี 65 ลำดับที่ 3 

    โครงการพัฒนาสุขภาพกายจิตเพ่ือชีวิตคนพิการที่สดใส จำนวน 20,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิโครงการพัฒนาสุขภาพกายจติเพื่อชีวิตคน
พิการที่สดใส โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และคา่ใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้องและจำเป็นในโครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี
14) พ.ศ.2562 มาตรา 50 (70) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าท่ี 64 ลำดับที่ 2 
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แผนงานเคหะและชมุชน 
 งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏกิูล รวม 7,604,000 บาท 
  งบบุคลากร รวม 2,838,000 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 2,838,000 บาท 
   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 2,160,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และตาม
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลตำบลนายาง จำนวน 20 อัตรา 

      

   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 678,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวและเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงาน
จ้าง ตามพระราชบัญญตัิระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และ
ตามแผนอตัรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลตำบลนายาง จำนวน 20 อัตรา 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืนเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ (ฉบับ 2) พ.ศ. 2564 
- เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.3/ว 2061  
ลงวันท่ี 16 กันยายน 2564  

      

  งบดำเนินงาน รวม 1,266,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท 
   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 120,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้างที่ต้องมาปฏิบตัิราชการในกรณีเร่งด่วนและลักษณะงานท่ีไม่
สามารถดำเนินการตามเวลาปกตไิด้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 

      

   ค่าใช้สอย รวม 435,000 บาท 
   รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ       
    รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ จำนวน 135,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการต่าง ๆ ค่าธรรมเนยีมตา่ง ๆ ค่าเบี้ยประกันสำหรับ
รถราชการ ตามนระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทำ
ประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และรายจ่าย
อื่น ๆ ที่จัดอยู่ในรายจ่ายประเภทนี้ ฯลฯ ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รับผิดชอบ 

      

   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 300,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกติ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
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   ค่าวัสดุ รวม 711,000 บาท 
   วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 100,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ เช่น ถังรองรับขยะ ไม้กวาด บุ้งกี ๋
น้ำยาทำความสะอาด ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 100,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่งตา่ง ๆ เช่น แบตเตอรี่ หัวเทียน  
ยางรถยนต์ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909 ลงวันท่ี 27
เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบกิจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 450,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่นตา่ง ๆ เช่น น้ำมันดีเซล นำ้มันเครื่อง
น้ำมันเบนซิน น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันไฮดรอลิก จารบ ีฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909 ลงวันท่ี 27
เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบกิจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   วัสดุการเกษตร จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุการเกษตรต่าง ๆ เช่น พันธุ์พืช ยาป้องกันและกำจัดศัตรูพืช
และสตัว์ สปริงเกลอร์ ปุย๋ จอบหมุน จอบพรวน ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   วัสดุเคร่ืองแต่งกาย จำนวน 50,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุเครื่องแต่งกายต่าง ๆ เช่น เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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   วัสดุอื่น จำนวน 1,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุอื่นท่ีไม่สามารถเบิกจ่ายได้จากวัสดุใดในรายการข้างต้น และมี
ความจำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  งบลงทุน รวม 3,500,000 บาท 
   ค่าครุภัณฑ์ รวม 3,500,000 บาท 
   ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง       
    รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 2,500,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อรถบรรทุกขยะ  
ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ  
ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซ ีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสดุไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์  
แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน 
โดยมีคณุลักษะดังนี ้
- แบบอัดท้าย 
1. ตู้บรรทุกมลูฝอย มีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร และ
สามารถรับน้ำหนักมูลฝอยได้ไม่นอ้ยกว่า 5,000 กิโลกรัม 
2. ตัวถังทำด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร พื้นหนาไม่น้อยกว่า 4.50
มิลลเิมตร 
3. รถรับน้ำหนักบรรทุกไมต่่ำกว่า 6,000 กิโลกรัม และน้ำหนักของรถรวมน้ำหนัก
บรรทุก ไมต่่ำกว่า 12,000 กิโลกรมั 
4. ชุดอัดท้ายทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถผลิตแรงดันสูงสดุ ไม่น้อย
กว่า 2,500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว 
5. มีโคมไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือง 1 ดวง 
- เป็นไปตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนัก
งบประมาณ ธันวาคม 2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1/2565
หน้าท่ี 12 ลำดับที ่1 

      

   ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์       

    โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย 
หมายเลขทะเบียน 81-3545 เพชรบุรี 

จำนวน 500,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย
หมายเลขทะเบียน 81-3545 เพชรบุรี ให้ใช้งานได้ปกติ โดยทำการปรับปรุง
ซ่อมแซม ดังนี ้
1. พื้นตู้บรรทุกขยะ  
2. ผนังด้านข้างตู้บรรทุกขยะบรเิวณด้านล่าง ทั้ง 2 ข้าง  
3. ที่รองรับขยะท้ายรถ (กระพ้อ)  
4. ถังรองรับน้ำขยะ จำนวน 3 ถัง  
5. บังโคลนล้อหลัง ทั้ง 2 ข้าง  
6. อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อเนื่องกับรายการข้างต้น 
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- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-
รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1/2565
หน้าท่ี 9 ลำดับที ่1 

    โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย 
หมายเลขทะเบียน 81-5758 เพชรบุรี 

จำนวน 500,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นปรบัปรุงซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย
หมายเลขทะเบียน 81-5758 เพชรบุรี ให้ใช้งานได้ปกต ิ
โดยทำการปรับปรุงซ่อมแซม ดังนี ้
1. พื้นตู้บรรทุกขยะ 
2. ผนังด้านข้างตู้บรรทุกขยะบรเิวณด้านล่าง ทั้ง 2 ข้าง 
3. ที่รองรับขยะท้ายรถ (กระพ้อ)  
4. ถังรองรับน้ำขยะ จำนวน 2 ถัง  
5. บังโคลนล้อหลัง ทั้ง 2 ข้าง  
6. ระบบไฮดรอลิกอัดขยะและดันขยะทิ้ง 
7. อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อเนื่องกับรายการข้างต้น 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-
รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที ่1/2565 หน้าท่ี 9 ลำดับที ่2 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 1,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 1,000 บาท 
   ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,000 บาท 
   ค่าไฟฟ้า จำนวน 1,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าศาลาชุมชน/ศาลาอเนกประสงค์และสถานท่ีอื่น ๆ ที่
อยู่ในความรับผดิชอบของเทศบาลตำบลนายาง (กองสวัสดิการสังคม) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

      

 งานส่งเสริมและสนับสนนุความเข้มแข็งชุมชน รวม 80,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 60,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ       
    โครงการค่ายร่วมใจกันทำดีเพ่ิมพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิโครงการค่ายร่วมใจกันทำดี เพิ่มพื้นที่
สร้างสรรคส์ำหรับเด็กและเยาวชน โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวสัดุเครื่องเขียนและ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวขอ้งและจำเป็นในโครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง  
(ฉบับท่ี 14) พ.ศ.2562 มาตรา 50 (7) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (1) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนแหง่ชาต ิพ.ศ.
2550 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าท่ี 62 ลำดับที่ 2 

      

    โครงการส่งเสริมและจัดหาอาชีพให้แก่สตรีและกลุ่มสตรีในเขตเทศบาล จำนวน 50,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิโครงการส่งเสริมและจัดหาอาชีพให้แก่สตรี
และกลุม่สตรีในเขตเทศบาล โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคณุวิทยากร ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นท่ี
เกี่ยวข้องและจำเป็นในโครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง  
(ฉบับท่ี 14) พ.ศ.2562 มาตรา 50 (7) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (6)  
- เป็นไปตามมาตรฐานการส่งเสรมิอาชีพ,มาตรฐานการส่งเสรมิการพัฒนาสตรีของ
กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2565 (พ.ศ.2566-
2570) หน้าท่ี 8 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 ตามโครงการชะอำ
ร่วมใจเสริมสร้างพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด อ.ชะอำ จ.เพชรบรุี 
ประจำปี 2566 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง  
(ฉบับท่ี 14) พ.ศ.2562 มาตรา 50 (1) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (30) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1/2565
หน้าท่ี 6 ลำดับที ่1 

      

    โครงการสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอชะอำ จังหวัด
เพชรบุรี 

จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ท่ีทำการปกครองอำเภอชะอำ ตามโครงการ
สนับสนุนป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพตดิ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ประจำปี 2566 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง  
(ฉบับท่ี 14) พ.ศ.2562 มาตรา 50 (1) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (30) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1/2565
หน้าท่ี 7 ลำดับที ่2 
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนนัทนาการ 
 งานกีฬาและนันทนาการ รวม 460,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 460,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 350,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ       
    โครงการกีฬาต้านยาเสพติด จำนวน 100,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิโครงการกีฬาต้านยาเสพตดิ โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าตอบแทนผู้ตดัสิน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจำสนาม ค่าเงิน
รางวัล ค่าเช่าเต็นท ์ค่าเช่าเครื่องขยายเสยีง ค่าถ้วยรางวัล ค่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
แข่งขัน ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้องและจำเป็นในโครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (14) 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัด
กิจกรรมสาธารณะ การส่งเสรมิกฬีา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าท่ี 60 ลำดับที่ 22 

      

    โครงการแข่งขันกีฬาชมุชน จำนวน 200,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิโครงการแข่งขันกีฬาชุมชน โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าเช่าเต็นท ์ค่าเช่าเก้าอ้ี ค่าแพรป้าย ค่าดอกไม้สด ค่าอาหารและ
เครื่องดื่มสำหรบันักกีฬา ค่าเช่าเครื่องขยายเสยีงตลอดการจดังาน ค่าป้าย
ประชาสมัพันธ์ ค่าอุปกรณ์การแขง่ขัน ค่าถ้วยรางวัล ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้องและจำเปน็ในโครงการ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัด
กิจกรรมสาธารณะ การส่งเสรมิกฬีา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าท่ี 59 ลำดับที่ 21 

      

   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 50,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ปกต ิ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

      

   ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท 
   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 30,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดไุฟฟ้าและวิทยตุ่าง ๆ เช่น หลอดไฟฟ้า ฟิวส์ สายไฟฟ้า  
ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-
รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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   วัสดุกีฬา จำนวน 50,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุกีฬาต่าง ๆ เช่น ลูกฟุตบอล ลูกตะกร้อ ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-
รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 30,000 บาท 
   ค่าไฟฟ้า จำนวน 30,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของลานกีฬา/สนามกีฬาท่ีอยู่ในความรบัผิดชอบของ
เทศบาลตำบลนายาง (กองการศึกษา) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

      

 งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 520,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 520,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 520,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ       

    โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี 
ศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

จำนวน 100,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิโครงการจดังานวันเฉลมิ พระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรสีินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลา้
เจ้าอยู่หัว โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าเช่าเครื่องขยายเสียงพรอ้มประดับไฟ
ค่าพลุสี ค่าดอกไม้ ค่าเช่าเก้าอี้และผ้าคลุม ค่าดอกไมส้ด พานธูปเทยีนแพร ค่า
เทียน ค่าเครื่องดืม่ ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้องและจำเป็นในโครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 14) 
พ.ศ.2562 มาตรา 50 (8) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (11) 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัด
กิจกรรมสาธารณะ การส่งเสรมิกฬีา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1/2565
หน้าท่ี 4 ลำดับที ่1 

      

    โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ จำนวน 50,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิโครงการจดังานวันพ่อแห่งชาติ โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าเช่าเครื่องขยายเสียงพร้อมประดับไฟ ค่าพลสุี ค่าดอกไม้ไฟ ค่า
เช่าเก้าอี้และผ้าคลุม ค่าดอกไมส้ด พานธูปเทียนแพร ค่าเทียน ค่ากรวยเทียน ค่า
พันธ์ุปลา ค่าเครื่องดืม่ ค่าใช้จ่ายอืน่ท่ีเกี่ยวข้องและจำเป็นในโครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (11) 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัด
กิจกรรมสาธารณะ การส่งเสรมิกฬีา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1/2565
หน้าท่ี 5 ลำดับที ่2 
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    โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ จำนวน 50,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิโครงการจดังานวันแม่แห่งชาติ โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าเช่าเครื่องขยายเสียงพร้อมประดับไฟ ค่าพลสุี ค่าดอกไม้ไฟ ค่า
เช่าเก้าอี้และผ้าคลุม ค่าดอกไมส้ด พานธูปเทียนแพร ค่าเทียน ค่ากรวยเทียน ค่า
เครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้องและจำเป็นในโครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (11) 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัด
กิจกรรมสาธารณะ การส่งเสรมิกฬีา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1/2565
หน้าท่ี 5 ลำดับที ่3 

      

    โครงการจัดงานวันสงกรานต์ จำนวน 300,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิโครงการจดังานวันสงกรานต์ โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย เงินรางวัลการประกวดขบวนแห่สงกรานต์ เงินรางวัลประกวดก่อ
พระเจดีย์ทราย ค่าอาหารและเครือ่งดื่ม ค่าเช่าเครื่องขยายเสยีง ค่าเช่าบริการ
เต็นท์และเก้าอี ้ค่าทรายละเอียด ค่าจ้างตกแตง่รถขบวนแหส่งกรานต์ของเทศบาล
ค่าพลุในพิธีเปิด ค่าทำพวงมาลยัและดอกไม้สำหรับรดน้ำพระและผูสู้งอายุ
ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้องและจำเปน็ในโครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (11) 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัด
กิจกรรมสาธารณะ การส่งเสรมิกฬีา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าท่ี 59 ลำดับที่ 19 

      

    โครงการหล่อเทียนจำนำพรรษา จำนวน 20,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิโครงการหล่อเทียนจำนำพรรษา โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับหล่อเทียน ค่าตกแต่งเทียนพาน
แว่นฟ้า รถขบวนแห่เทียน ค่าน้ำดืม่และน้ำแข็ง ค่าสปอร์ต
ประชาสมัพันธ์ ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้องและจำเป็นในโครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (11) 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัด
กิจกรรมสาธารณะ การส่งเสรมิกฬีา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าท่ี 59 ลำดับที่ 20 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 1,662,920 บาท 
  งบบุคลากร รวม 1,533,920 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 1,533,920 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิน่ จำนวน 1,159,520 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542และตาม
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลตำบลนายาง จำนวน 3 อัตรา 

      

   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิน่ จำนวน 67,200 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนนอกเหนอืจากเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล ใน
ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง) ตามพระราช 
บัญญัตริะเบยีบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และตามแผนอัตรากำลัง
3 ปี ของเทศบาลตำบลนายาง  

      

   เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 67,200 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่พนักงานเทศบาล ในตำแหน่งผู้อำนวยการ 
กองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง) ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลตำบลนายาง  

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 216,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และตาม
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลตำบลนายาง จำนวน 2 อัตรา 

      

   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 24,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวและเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงาน
จ้าง ตามพระราชบัญญตัิระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และ
ตามแผนอตัรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลตำบลนายาง จำนวน 2 อัตรา 

      

  งบดำเนินงาน รวม 129,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 16,000 บาท 
   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 1,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคล หรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้ตาม
กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจดัจ้างและการบริหารพัสดภุาครัฐ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/
ว 2850 ลงวันท่ี 12 กันยายน 2561 

      

   ค่าเบ้ียประชุม จำนวน 5,000 บาท 
      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการฯ ตามที่กฎหมายกำหนด       
   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 5,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้าง ที่ต้องมาปฏิบัตริาชการในกรณีเร่งด่วน และลักษณะงานท่ีไม่
สามารถดำเนินการตามเวลาปกตไิด้ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
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   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน 5,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวสัดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 

      

   ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท 
   รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ       
    รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ จำนวน 45,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร และค่าเช่าทรัพย์สินตา่ง ๆ ที่จำเป็นต่อการ
ปฏิบัติงาน ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ และรายจ่ายอื่น ๆ ที่จดัอยู่ในรายจ่าย
ประเภทนี ้ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 

      

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ       

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปราชการ
ต่างประเทศชั่วคราว 

จำนวน 5,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก ฯลฯ ของพนักงาน
เทศบาล และพนักงานจ้าง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-
รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 2268  
ลงวันท่ี 5 ตุลาคม 2564 

      

    ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ.2557 

      

   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกต ิ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

      

   ค่าวัสดุ รวม 41,000 บาท 
   วัสดุสำนักงาน จำนวน 20,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดสุำนักงานต่าง ๆ เช่นกระดาษ ปากกา ดินสอ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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   วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ เช่น ถ้วย ชาม ช้อนส้อม แก้วน้ำ
ถาด ไม้กวาด เข่ง น้ำยาดับกลิ่น ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-
รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 15,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุคอมพิวเตอรต์า่ง ๆ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก
สำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ เมาส์ แป้นพิมพ ์ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-
รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   วัสดุอื่น จำนวน 1,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุอื่นท่ีไม่สามารถเบิกจ่ายได้จากวัสดุประเภทใดในรายการ
ดังกล่าวข้างต้น และมีความจำเปน็ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-
รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 2,000 บาท 
   ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 2,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในการตดิต่อราชการของเทศบาลตำบลนายาง ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 

      

 งานก่อสร้าง รวม 16,544,370 บาท 
  งบบุคลากร รวม 5,711,370 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 5,711,370 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิน่ จำนวน 2,500,470 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และตาม
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลตำบลนายาง จำนวน 7 อัตรา 

      

   เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 36,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่พนักงานเทศบาลในตำแหน่งหวัหน้าฝ่าย 
การโยธา (นักบริหารงานช่าง ระดบัต้น) หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและกอ่สร้าง  
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) ตามพระราชบัญญตัิระเบียบบรหิารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 และตามแผนอตัรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลตำบลนายาง  

      

   ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 362,820 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งลูกจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำให้แก่
ลูกจ้างประจำ ตามพระราชบัญญตัิระเบียบบรหิารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 และตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลตำบลนายาง จำนวน 1 อัตรา 
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   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 2,560,080 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และตาม
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลตำบลนายาง จำนวน 21 อัตรา 

      

   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 252,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวและเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงาน
จ้าง ตามพระราชบัญญตัิระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และ
ตามแผนอตัรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลตำบลนายาง จำนวน 19 อัตรา 

      

  งบดำเนินงาน รวม 3,203,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 89,000 บาท 
   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 10,000 บาท 
   ค่าเช่าบ้าน จำนวน 60,000 บาท 

      

  

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

      

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน 19,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศกึษาบุตรของพนักงานเทศบาล 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวสัดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 

      

   ค่าใช้สอย รวม 360,000 บาท 
   รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ       
    รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ จำนวน 140,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการต่าง ๆ ค่ารังวัดสอบเขตทีส่าธารณะ
ประโยชน์ ค่าจ้างออกแบบ เช่น คา่จ้างท่ีปรึกษา ค่ารับรองแบบ ค่าเบี้ยประกัน
สำหรับรถราชการ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจดัทำประกนัภัยทรัพยส์ิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  และคา่ใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จัดอยู่ในรายจา่ยประเภทน้ี ฯลฯ 

      

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ       

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปราชการ
ต่างประเทศชั่วคราว 

จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก ค่าธรรมเนยีมการใช้
สนามบินของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-
รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 2268  
ลงวันท่ี 5 ตุลาคม 2564 
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    ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของพนักงานและพนักงานจ้าง ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ.2557 

      

   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 200,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกติ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 

      

   ค่าวัสดุ รวม 2,148,000 บาท 
   วัสดุสำนักงาน จำนวน 50,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดสุำนักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ธงชาติ  
และธงตราสัญญลักษณ์ ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-
รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 500,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดไุฟฟ้าและวิทยตุ่าง ๆ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า
สวิตซไ์ฟฟ้า ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-
รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1,000,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ไม้ต่าง ๆ กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 50,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่งตา่ง ๆ เช่น แบตเตอรี่ หัวเทียน  
ยางรถยนต์ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909 ลงวันท่ี 27
เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบกิจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 500,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น ๆ ต่าง ๆ เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน
น้ำมันเครื่อง ฯลฯ 
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- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909 ลงวันท่ี 27
เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบกิจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   วัสดุการเกษตร จำนวน 5,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุการเกษตรต่าง ๆ เช่น พันธุ์พืช สารเคมีป้องกันและกำจดั
ศัตรูพืชและสัตว์ สปริงเกลอร์ ปุ๋ย จอบหมุน จอบพรวน ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-
รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ต่าง ๆ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน
และสี เมมโมรี่การ์ด ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-
รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   วัสดุเคร่ืองแต่งกาย จำนวน 1,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุเครื่องแต่งกายต่าง ๆ เช่น เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-
รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 40,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุคอมพิวเตอรต์า่ง ๆ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก
สำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ เมาส์ แป้นพิมพ ์ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-
รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   วัสดุอื่น จำนวน 1,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุอื่น ๆ ที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้จากวัสดุใดในรายการดังกล่าว
ข้างต้น และมีความจำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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   ค่าสาธารณูปโภค รวม 606,000 บาท 
   ค่าไฟฟ้า จำนวน 600,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของสำนักงานเทศบาลตำบลนายางและสถานท่ีต่าง ๆ 
ที่อยู่ในความรับผดิชอบของเทศบาล ได้แก่ โรงสูบน้ำด้วยไฟฟ้า สวนสุขภาพ
สวนสาธารณะ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 

      

   ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล จำนวน 6,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาในสถานที่ราชการและทีส่าธารณะที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของเทศบาลตำบลนายาง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

      

  งบลงทุน รวม 7,390,000 บาท 
   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 7,390,000 บาท 
   ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ       
    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเสาโทรศัพท์ หมู่ที่ 7  

ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 
จำนวน 450,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร
ระยะทางยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีทำการไม่น้อยกว่า 520 
ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนายาง ที ่กช 29/65 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 14)
พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (2)  
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (2) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  หน้าท่ี 43 ลำดับที่ 8 

      

    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงเหล็ก ซอย 3 หมู่ที่ 7  
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

จำนวน 1,100,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร
ระยะทางยาว 238 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีทำการไม่น้อยกว่า 1,415
ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนายาง ที ่กช 31/65 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 14)
พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (2)  
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (2) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  หน้าท่ี 46 ลำดับที่ 2 

      

    โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีตสายเลียบคลองชลประทาน
ฝ่ังตะวันตก หมู่ที่ 1 ต.ดอนขุนหว้ย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

จำนวน 2,500,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรตี ผิวจราจรกว้าง 6.00
เมตร ระยะทางยาว 640 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนท่ีทำการไม่น้อยกว่า
3,900 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนายาง ที ่กช 26/65 
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- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 14)
พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (2)  
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (2) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  หน้าท่ี 41 ลำดับที่ 2 

    โครงการก่อสร้างถนนลูกรังจากนานางช่วยถึง บ้านม่วง หมู่ที่ 9 ต.นายาง  
อ.ชะอำ  จ.เพชรบุรี 

จำนวน 100,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรัง ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว
322 เมตร หนา 0.2 เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 966 ตารางเมตร ตาม
แบบแปลนของเทศบาลตำบลนายาง ที ่กช 24/65 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 14)
พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (2)  
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (2) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  หน้าท่ี 38 ลำดับที่ 21 

      

    โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.จากสระน้ำสาธารณประโยชน์ถึงคลอง
ชลประทาน หมู่ท่ี 1 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

จำนวน 370,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. กว้าง 0.30 เมตร ระยะทางยาว
100 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.70 เมตร  ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนายาง
ที ่กช 25/65 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 14)
พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (2)  
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (2) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งท่ี 1/2565
หน้าท่ี 1 ลำดับที ่1 

      

    โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยบ้าน นายเพย ดีสะอาด  
พร้อมถนน ค.ส.ล  หมู่ที่ 3 ต.ดอนขนุห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

จำนวน 1,200,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมถนน ค.ส.ล รางระบายน้ำ
กว้าง 0.30 เมตร ยาว 245 เมตร ลึกเฉลีย่ 0.70 เมตร ถนน ค.ส.ล.ผวิจราจร
กว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ทำการ 
ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร  ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนายาง
ที ่กช 28/65 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 14)
พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (2)  
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (2) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าท่ี 42 ลำดับที่ 5 
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    โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยบ้านนายบุญลือ เกตุมณี หมู่ที่ 3  
ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

จำนวน 400,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. กว้าง 0.30 เมตร ระยะทางยาว
100 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.70 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนายาง ที ่ 
กช30/65 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 14)
พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (2)  
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (2) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  แก้ไข ครั้งท่ี 1/2565
หน้าท่ี 2 ลำดับที ่ 2 

      

    โครงการวางท่อ ค.ส.ล.มอก.ชั้น 3 บ้านนางช่วยถึงบ้านนางถิ่น หมู่ที่ 9  
ต.นายาง อ.ชะอำ  จ.เพชรบุรี 

จำนวน 20,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อ ค.ส.ล.มอก.ช้ัน 3 dia 0.30 เมตร จำนวน 8 ท่อน  ตาม
แบบแปลนของเทศบาลตำบลนายาง ที ่กช 33/65 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 14)
พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (2)  
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (2) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  หน้าท่ี 79 ลำดับที่ 5 

      

   ค่าปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง       

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

จำนวน 800,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าขดุลอกลำห้วยประโหมด หมู่ที ่2,3,4,6,7 ต.ดอนขุนห้วย และหมู่
ที ่1,11 ต.เขาใหญ่  กว้าง 5.00-10.00 เมตร ระยะทางยาว 9,200 เมตร ตาม
แบบแปลนของเทศบาลตำบลนายาง ที ่กช 27/65 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 14)
พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (2)  
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (2) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  หน้าท่ี 42 ลำดับที่ 4 

      

    โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตรงข้ามร้านน้ำด่ืมกรวีร์ หมู่ที่ 9  
ต.เขาใหญ่  อ.ชะอำ  จ.เพชรบุรี 

จำนวน 400,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ระยะทางยาว 73 เมตร หนา  0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีทำการไม่น้อยกว่า 
438 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนายาง ที ่กช 32/65 
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- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที ่14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (2)  
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (2) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  หน้าท่ี 46 ลำดับที่ 3 

   ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได ้(ค่า K)       

    ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) (ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคและสิ่ง
สาธารณูปการ) 

จำนวน 50,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสดุ ที ่มท 0808.2/ว 3749  
ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2564  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-
รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  งบรายจ่ายอื่น รวม 240,000 บาท 
   รายจ่ายอื่น รวม 240,000 บาท 
   รายจ่ายอื่น       
    รายจ่ายอื่น จำนวน 240,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสาธารณะเกนิสิทธิให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคสาขาชะอำ 
(ค่าไฟฟ้าค้างจ่าย) 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/
ว 1846 ลงวันท่ี 12 กันยายน 2560 

      

แผนงานการเกษตร 
 งานส่งเสริมการเกษตร รวม 5,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 5,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 5,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ       
    โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย จำนวน 5,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มรีายได้
น้อย โดยใช้จ่ายงบประมาณช่วยเหลือประชาชนตามหลักเกณฑ์ของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์การเกษตรโดยอนุโลม 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อการช่วยเหลือ
ประชาชนตามอำนาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ ว 7798 ลงวันท่ี 29
ธันวาคม 2563 เรื่องค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือเกษตรกรผูม้ีรายได้นอ้ยตามอำนาจ
หน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าท่ี 63 ลำดับที่ 1 
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แผนงานการพาณิชย์ 
 งานตลาดสด รวม 120,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 120,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 35,000 บาท 
   รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ       
    รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ จำนวน 5,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการต่าง ๆ และรายจ่ายอื่น ๆ ที่จัดอยู่ในรายจ่าย
ประเภทนี ้ฯลฯ 

      

   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 30,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อใหส้ามารถใช้งานได้
ตามปกติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

      

   ค่าวัสดุ รวม 25,000 บาท 
   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 20,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดไุฟฟ้าและวิทยตุ่าง ๆ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า
สวิตซไ์ฟฟ้า ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-
รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   วัสดุก่อสร้าง จำนวน 5,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ไม้ต่าง ๆ กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-
รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 60,000 บาท 
   ค่าไฟฟ้า จำนวน 60,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของตลาดสดเทศบาลที่อยู่ในความรับผดิชอบของ 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

เทศบาลตําบลนายาง
อําเภอชะอํา  จังหวัดเพชรบุรี
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คำแถลงงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ (ประปา) 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เทศบาลตำบลนายาง 
อำเภอชะอำ  จังหวัดเพชรบุรี 

 

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ    

รายรับ 
รายรับจริง ประมาณการ 

2563 2564 2565 2566 
หมวดรายได้         
  ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ 5,080,235 .00 10,813,369.00 5,000,000.00 5,000,000.00 
  ค่าจำหน่ายน้ำจากท่อธาร 100.00 1,900.00 1,000.00 2,000.00 
  เงินผลประโยชน์จากกิจการประปา 205,146.00 422,137.00 200,000.00 200,000.00 
  ดอกเบี้ย   

   

  ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 208,777.49 175,524.33 100,000.00 100,000.00 
  รายได้เบ็ดเตล็ด 11,200.00 12,900.00 10,000.00 10,000.00 
  เงินสนับสนุนจากงบประมาณ

รายจ่ายทั่วไป 
7,560,000.00 7,714,620.00 7,544,650.00 8,909,790.00 

  รายได้อื่น ๆ 51,705.00 68,150.00 10,000.00 10,000.00 
รวมรายรับ 13,117,163.49 19,208,600.33 12,865,650.00 14,231,790.00      

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ    

รายจ่าย 
รายจ่ายจริง ประมาณการ 

2563 2564 2565 2566 
งบกลาง 404,200.40 421,575.40 460,130.00 490,160.00 
งบบุคลากร 2,852,898.92 2,705,764.34 4,213,320.00 4,273,830.00 
งบดำเนินงาน 5,274,347.01 6,299,813.62 7,204,000.00 7,616,500.00 
งบลงทุน 78,900.00 379,700.00 988,200.00 951,300.00 
งบเงินอุดหนุน - - 0.00 0.00 
งบรายจ่ายอื่น - - 0.00 900,000.00 

รวมรายจ่าย 8,610,346.33 9,806,853.36 12,865,650.00 14,231,790.00 
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม
จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวนรำยได้อ่ืน ๆ 10,000 บำท
ประมำณกำรเท่ำกับปีท่ีแล้ว

เงินสนับสนุนจำกงบประมำณรำยจ่ำยท่ัวไป 8,909,790 บำท
ประมำณกำรเพ่ิมข้ึนจำกปีท่ีแล้ว

รำยได้เบ็ดเตล็ด 10,000 บำท
ประมำณกำรเท่ำกับปีท่ีแล้ว

ดอกเบ้ียเงินฝำกธนำคำร 100,000 บำท
ประมำณกำรน้อยกว่ำปีท่ีแล้ว

ประมำณกำรเท่ำกับปีท่ีแล้ว
ดอกเบ้ีย 100,000 บำท

ประมำณกำรเพ่ิมข้ึนจำกปีท่ีแล้ว
เงินผลประโยชน์จำกกิจกำรประปำ 200,000 บำท

ประมำณกำรเท่ำกับปีท่ีแล้ว
ค่ำจ ำหน่ำยน้ ำจำกท่อธำร 2,000 บำท

อ ำเภอชะอ ำ  จังหวัดเพชรบุรี
ประมาณการรายรับท้ังส้ิน 14,231,790 บาท แยกเป็น
รายได้  เป็นเงิน 14,231,790 บาท

ค่ำจ ำหน่ำยน้ ำจำกมำตรวัดน้ ำ 5,000,000 บำท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการประปา

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566
เทศบำลต ำบลนำยำง
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 
กิจการประปา 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
เทศบาลตำบลนายาง 

อำเภอชะอำ   จังหวัดเพชรบุร ี
        

              

ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังสิ้น  14,231,790 บาท แยกเป็น 
งบกลาง  เป็นเงิน 490,160 บาท 
 งบกลาง รวม 490,160 บาท 
  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 99,600 บาท 

    

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมกรณีประสบอันตรายหรอื
เจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย และคลอดบุตร โดยคำนวณในอัตราร้อยละ
5 ของค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง  
- ตามพระราชบัญญตัิประกันสังคม พ.ศ.2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2558 

   

  รายจ่ายตามข้อผูกพัน รวม 390,560 บาท 
   เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิน่ (ก.บ.ท.) จำนวน 159,660 บาท 

    

เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิน่
(กบท.) โดยคำนวนตั้งจ่ายอัตราร้อยละ 3 ของรายได้ประจำปี (ไมร่วม
รายได้จากพันธบัตรเงินกู้ เงินท่ีมีผูอุ้ทิศให ้และเงินอุดหนุน) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2500 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิถึง (ฉบับท่ี 8) พ.ศ.2556 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหนจ็บำนาญ
ข้าราชการท้องถิ่น พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2563 
- เป็นไปตามกฎกระทรวงการหักเงินจากงบประมาณรายรับใน
งบประมาณรายจ่ายประจำปี สมทบเข้าเป็นกองทุนบำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการท้องถิ่น พ.ศ.2563 
- เป็นไปตามหนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น ที ่มท 0808.5/ว 22 ลงวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2564 

   

   เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ จำนวน 230,900 บาท 

    

เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จให้แก่ลูกจ้างประจำ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบำเหนจ็ลูกจ้างของ
หน่วยการบรหิารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
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งบบุคลากร  เป็นเงิน 4,273,830 บาท 
 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 4,273,830 บาท 
  เงินเดือนพนักงาน จำนวน 2,223,750 บาท 

    

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงาน
เทศบาล ตามพระราชบัญญตัิระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 และตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลตำบลนายาง
จำนวน 6 อัตรา 

   

  เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 78,000 บาท 

    

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองการประปา (นักบริหารงานประปา ระดับต้น) หัวหน้า
ฝ่ายผลิต (นักบรหิารงานประปา ระดับต้น) และหัวหน้าฝ่ายการเงินและ
บัญช ี(นักบริหารงานคลัง ระดับตน้) ตามพระราช บัญญัตริะเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี
ของเทศบาลตำบลนายาง 

   

  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 1,792,080 บาท 

    

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง ตามพระราชบญัญัตริะเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2542 และตามแผนอตัรากำลงั 3 ปี ของเทศบาลตำบลนายาง 
จำนวน 16 อัตรา 

   

  เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 180,000 บาท 

    

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวและเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่
พนักงานจ้าง ตามพระราชบญัญัตริะเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2542 และตามแผนอตัรากำลงั 3 ปี ของเทศบาลตำบลนายาง
จำนวน 15 อัตรา 

   

งบดำเนินงาน  เป็นเงิน 7,616,500 บาท 
 ค่าตอบแทน รวม 45,000 บาท 
  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน จำนวน 10,000 บาท 

    

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรอืคณะกรรมการที่ไดร้ับการแต่งตั้งตาม
กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจดัจ้างและการบริหารพัสดภุาครัฐ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด
ที ่มท 0808.2/ว 2850 ลงวันท่ี 12 กันยายน 2561 
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับผู้ทีท่ำประโยชน์ให้กับทางราชการ
นอกเหนือจากที่ระบไุว้ข้างต้น ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2562 

   

  ค่าเบ้ียประชุม จำนวน 10,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการฯ ตามที่กฎหมายกำหนด    
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  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 10,000 บาท 

    

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้างที่ต้องมาปฏิบัติราชการในกรณเีร่งด่วนและ
ลักษณะงานท่ีไม่สามารถดำเนินการตามเวลาปกติได ้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2559 

   

  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 15,000 บาท 

    
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศกึษาบุตรของพนักงานเทศบาล 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวสัดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 

   

 ค่าใช้สอย รวม 918,000 บาท 
  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ จำนวน 508,000 บาท 

    

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าจ้างเหมาบุคคล ภายนอกทำ
การอย่างใดอย่างหนึ่ง ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าทรัพย์สินค่าธรรมเนียม
ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จัดอยู่ในรายจ่ายประเภทนี ้ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

   

  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ รวม 10,000 บาท 
   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 10,000 บาท 

    

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพักค่าธรรมเนยีมการ
ใช้สนามบิน ค่าลงทะเบยีนในการฝึกอบรมต่าง ๆ ฯลฯ ของพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้าง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 
1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภท
รายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจา่ยประจำปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 2268 ลงวันท่ี 5 ตุลาคม 2564 

   

  ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 400,000 บาท 

    
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินใหส้ามารถใช้งานได้
ตามปกติ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

   

 ค่าวัสดุ รวม 1,352,000 บาท 
  วัสดุสำนักงาน จำนวน 50,000 บาท 

    

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดสุำนักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนก
ประเภทรายรับ-รายจา่ยงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
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  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10,000 บาท 

    

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดไุฟฟ้าและวิทยตุ่าง ๆ เช่น หลอดไฟฟ้า
สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวติซ์ไฟฟ้า ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนก
ประเภทรายรับ-รายจา่ยงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

   

  วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10,000 บาท 

    

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ เช่น ถ้วย
จาน ชาม ช้อนส้อม แก้วน้ำ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนก
ประเภทรายรับ-รายจา่ยงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

   

  วัสดุก่อสร้าง จำนวน 350,000 บาท 

    

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา
ต่าง ๆ ยางมะตอย ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนก
ประเภทรายรับ-รายจา่ยงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

   

  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 30,000 บาท 

    

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่งตา่ง ๆ เช่น แบตเตอรี่  
หัวเทียน ยางรถยนต์ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909  
ลงวันท่ี 27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีท่ีเบิกจ่ายในลักษณะ
ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนก
ประเภทรายรับ-รายจา่ย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

   

  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 100,000 บาท 

    

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น ๆ ต่าง ๆ เช่น น้ำมันดีเซลน้ำมัน
เบนซิน น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครือ่ง ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909  
ลงวันท่ี 27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะคา่ใช้สอย วัสดุ และ
ค่าสาธารณูปโภค 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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  วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 500,000 บาท 

    

เพื่อจ่ายเป็นค่าเคมีภณัฑ์ เช่น สารส้ม คลอรีน ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-
รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   

  วัสดุการเกษตร จำนวน 2,000 บาท 

    

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุการเกษตรต่าง ๆ เช่น พันธุ์พืช จอบหมุน จอบพรวน ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-
รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   

  วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 100,000 บาท 

    

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุคอมพิวเตอรต์า่ง ๆ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก
สำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ เมาส์ แป้นพิมพ ์ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-
รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   

  วัสดุอื่น จำนวน 200,000 บาท 

    

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุอื่นท่ีไม่สามารถเบิกจ่ายได้จากวัสดุใดในรายการดังกล่าว
ข้างต้น และมีความจำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น มิเตอร์น้ำ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-
รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   

 ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,301,500 บาท 
  ค่าไฟฟ้า จำนวน 5,300,000 บาท 

    

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของกิจการประปาเทศบาล  ตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบกิค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 

   

  ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 1,500 บาท 

    

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในการตดิต่อราชการของกองการประปา ตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบกิค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 

   

งบลงทุน  เป็นเงิน 951,300 บาท 
 ค่าครุภัณฑ์ รวม 23,000 บาท 
  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส ์ จำนวน 23,000 บาท 

    

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่
ยาว จำนวน 1 เครื่อง 
โดยมีคณุลักษณะพื้นฐาน ดังนี ้
- มีจำนวนหัวพิมพ์ไม่น้อยกว่า 24 เข็มพิมพ ์
- มีความกว้างในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 136 คอลัมน์(Column) 
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- มีความเร็วขณะพิมพ์รา่งความเรว็สูง ขนาด 10 ตัวอักษรต่อนิ้ว ไดไ้ม่น้อย
กว่า 400 ตัวอักษรต่อวินาที 
- มีความละเอียดในการพมิพ์ไม่นอ้ยกว่า 360x360 dpi 
- มีหน่วยความจำ แบบ Input Buffer ไม่น้อยกว่า 128 KB 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 1.1 หรือดีกว่า จำนวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง 
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 

 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 928,300 บาท 
  ค่าปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 920,000 บาท 

    

1. โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำประปา (โรงท่ี 1) หมู่ที ่5 ต.เขาใหญ่  
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี งบประมาณ 500,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรุงคุณภาพน้ำประปา (โรงที ่1)โดยทำการ
ติดตั้งระบบเตมิสารเคมีแบบอัตโนมัติ ติดตั้งตู้ควบคุมสารเคมตีิดตั้งปัม๊จ่าย
สารเคมี ติดตั้งมอเตอร์กวนสารเคมี ติดตั้งถัง PE และอุปกรณ์ประกอบ แท่นวาง
ระบบสารเคมี ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนายาง ที ่กช 35/2565 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 14)
พ.ศ.2562 มาตรา 50 (2) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1/2565
หน้าท่ี 2 ลำดับที ่1 
2. โครงการปรับปรุงท่อประปา หมู่ที ่9 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุรี งบประมาณ 420,000 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงท่อประปา โดยทำการวางท่อ HDPE dia. 200 มม.
ระยะทางยาว 250 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนายาง ที ่กช 34/2565 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 14)
พ.ศ.2562 มาตรา 50 (2) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1/2565
หน้าท่ี 2 ลำดับที ่2 

   

  ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จำนวน 8,300 บาท 

    

เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสดุ ที ่มท 0808.2/ว 3749  
ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-
รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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งบรายจ่ายอื่น  เป็นเงิน 900,000 บาท 
 รายจ่ายอื่น รวม 900,000 บาท 
  รายจ่ายอื่น จำนวน 900,000 บาท 

    

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้น้ำจากชลประทาน ตามพระราชบัญญตัิกรมชลประทาน
หลวง พ.ศ.2485  
- เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระค่าใช้เขตทางหลวง ตามกฎกระทรวงกำหนดคา่ใช้เขต 
ทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงชนบท และทางหลวงสมัปทาน พ.ศ.
2564 

   

 



636,000 636,000
30,000 30,000

8,909,790 8,909,790
30,318,000 30,318,000
5,308,800 5,308,800

468,000 468,000
430,000               430,000

2,210,640 2,210,640

26,300 26,300
14,200 14,200

128,300 128,300

7,500 7,500
7,500 7,500
7,500 7,500

756,000 756,000
240,000 240,000
240,000 240,000

216,000 216,000

1,620,000 1,620,000

12,861,940 707,130 6,499,480 3,057,720 2,695,140 3,659,990 29,481,400

218,400 67,200 91,200 67,200 444,000

410,400 18,000 78,000 145,200 96,000 103,200 850,800
298,200 362,820 661,020

2,037,720 1,364,040 2,196,000 335,640 216,000 2,160,000 2,776,080 11,085,480
216,000 132,000 256,000 48,000 24,000 678,000 276,000 1,630,000

562,800 562,800

500,000 64,800 1,000 565,800

110,000 10,000 120,000 15,000 255,000
342,000 72,000 72,000 60,000 546,000

195,000 60,000 12,100 20,000 24,000 311,100

5,000 5,000
5,000 5,000

876,020 30,000 105,000 60,000 15,000 135,000 185,000 5,000 1,411,020
120,000 120,000

70,000 5,000 55,000 10,000 5,000 5,000 150,000

230,000 230,000

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานงบกลาง
แผนงานบริหารงาน

ท่ัวไป
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา
 วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

แผนงาน
การเกษตร

แผนงานการพาณิชย์ รวม
แผนงาน

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ

เงินส ารองจ่าย

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการประปา

เบ้ียยังชีพความพิการ

เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน
 (ก.บ.ท.)
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบ านาญ (ช.ค.บ.)

ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร
ค่าบ ารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 
(ส.ท.ท.)
เงินช่วยพิเศษ

เงินช่วยค่าท าศพข้าราชการ/พนักงาน

เงินช่วยค่าท าศพลูกจ้างประจ า

เงินช่วยค่าท าศพพนักงานจ้าง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่าย
การเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก

ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ท่ีปรึกษา
นายกเทศมนตรี
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน

เงินประจ าต าแหน่ง

ค่าจ้างลูกจ้างประจ า

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

เงินวิทยฐานะ

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ค่าเช่าบ้าน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจ า

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้ได้รับบ านาญ

ค่าเบ้ียประชุม

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ

รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
หรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศช่ัวคราว
ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
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4,000 4,000

10,000 10,000

230,000 10,000 165,000 15,000 10,000 20,000 450,000
10,000 10,000

400,000 400,000
650,000 200,000 120,000 50,000 50,000 300,000 210,000 30,000 1,660,000

100,000 100,000

100,000 100,000

10,000 10,000

10,000 10,000

70,000 70,000

380,000 380,000
2,392,500 2,392,500

30,000 30,000

300,000 300,000

200,000 200,000

250,000 250,000

200,000 200,000

100,000 100,000

200,000 200,000

70,000 70,000

140,000 140,000

5,000 5,000

20,000 20,000

10,000

50,000

100,000
200,000

100,000

50,000
50,000

300,000
20,000

10,000 10,000

5,000 5,000
300,000 10,000 105,000 30,000 20,000 70,000 535,000
30,000 1,000 60,000 5,000 5,000 500,000 20,000 651,000

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าบริการจอดรถในการเดินทาง
ไปราชการส าหรับรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ค่าพานพุ่มดอกไม้  พานประดับพุ่มดอกไม้ พานพุ่มเงิน
พุ่มทอง กรวยดอกไม้ พวงมาลัย ช่อดอกไม้  กระเช้า
ดอกไม้ หรือพวงมาลา

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม

โครงการจัดงานวันเทศบาล

โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรเทศบาล

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 50,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ า
เทศบาล ต าบลนายาง
โครงการฝึกอบรมทบทวนและศึกษาดูงานอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพงานป้องกันและ
บรรเทา สาธารณภัย
โครงการส่งเสริมความรู้เก่ียวกับภัยและการป้องกันภัย
ให้แก่ประชาชน
โครงการเพ่ิมศักยภาพของพนักงานครู ผู้ดูแลเด็ก และ
บุคลากรทางการศึกษา
โครงการวันเด็กแห่งชาติ

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

โครงการอบรมและประชุม ผู้ปกครองนักเรียนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากร
สุนัขและแมว
โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภาคประชาชน
โครงการเพ่ิมศักยภาพผู้ประกอบการร้านอาหารแผง
ลอยจ าหน่ายอาหาร
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO 
BE NUMBER ONE
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคในท้องถ่ิน
เทศบาลต าบลนายาง
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเทศบาลต าบลนายาง

โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จย่าต้านภัย
มะเร็งเต้านม

โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน ตามพระราชประสงค์
โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
โครงการพัฒนาสุขภาพกายจิตเพ่ือชีวิตคนพิการท่ีสดใส

โครงการค่ายร่วมใจกันท าดี  เพ่ิมพ้ืนท่ีสร้างสรรค์
ส าหรับเด็กและเยาวชน

10,000

โครงการส่งเสริมและจัดหาอาชีพให้แก่สตรีและกลุ่มสตรี
ในเขตเทศบาล

50,000

โครงการกีฬาต้านยาเสพติด 100,000
โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน 200,000
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาว
ชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

100,000

โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ 50,000
โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ 50,000
โครงการจัดงานวันสงกรานต์ 300,000
โครงการหล่อเทียนจ าน าพรรษา 20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
หรือการเดินทางไปต่างประเทศช่ัวคราว
โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย

ค่าวัสดุ

วัสดุส านักงาน

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 30,000
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60,000 10,000 4,500,000 50,000 100,000 5,000 4,725,000
50,000 50,000 50,000 1,000,000 5,000 1,155,000
70,000 100,000 20,000 30,000 5,000 100,000 50,000 375,000

200,000 250,000 83,050 70,000 50,000 450,000 500,000 1,603,050
5,000 10,000 10,000 10,000 5,000 40,000

30,000 20,000 5,000 1,000 1,000 57,000
450,000 20,000 80,000 30,000 30,000 55,000 665,000
10,000 10,000
11,000 5,000 10,000 1,000 1,000 2,000 30,000

10,000 5,000 50,000 1,000 66,000
70,000 70,000

5,000 100,000 105,000
50,000

900,000 100,000 600,000 60,000 1,691,000
25,000 1,500 15,000 2,000 2,000 45,500

200,000 200,000
220,000 100,000 320,000
12,000 12,000

10,000 6,000 16,000

45,600 45,600
2,800 2,800
4,800 4,800

2,500,000 2,500,000

500,000 500,000

500,000 500,000

450,000 450,000

1,100,000 1,100,000

2,500,000 2,500,000

100,000 100,000

370,000 370,000

1,200,000 1,200,000

400,000 400,000

20,000 20,000

งบด าเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุก่อสร้าง

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน

วัสดุการเกษตร

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วัสดุคอมพิวเตอร์

วัสดุส ารวจ

วัสดุอ่ืน

วัสดุเคร่ืองแต่งกาย

วัสดุเคร่ืองดับเพลิง

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

วัสดุกีฬา 50,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 1,000 30,000
ค่าบริการโทรศัพท์

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม

ค่าเช่าพ้ืนท่ีเว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวข้อง

ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส านักงาน

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน

โต๊ะคอมพิวเตอร์

โต๊ะท างาน

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 
6 ล้อ แบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 81-3545 
เพชรบุรี

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 
6 ล้อ แบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 81-5758 
เพชรบุรี

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเสา
โทรศัพท์ หมู่ท่ี 7 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงเหล็ก
 ซอย 3 หมู่ท่ี 7 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต
สายเลียบคลองชลประทานฝ่ังตะวันตก หมู่ท่ี 1       
ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังจากนานางช่วยถึงบ้านม่วง 
หมู่ท่ี 9 ต.นายาง อ.ชะอ า  จ.เพชรบุรี

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.จากสระน้ า
สาธารณประโยชน์ถึงคลองชลประทาน หมู่ท่ี 1       ต.
นายาง อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าค.ส.ล.ซอยบ้านนายเพย 
ดีสะอาด พร้อมถนน ค.ส.ล  หมู่ท่ี 3 ต.ดอนขุนห้วย อ.
ชะอ า จ.เพชรบุรี

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.ซอยบ้านนายบุญ
ลือ เกตุมณี หมู่ท่ี 3 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอ า       จ.
เพชรบุรี

โครงการวางท่อ ค.ส.ล.มอก.ช้ัน 3 บ้านนางช่วยถึงบ้าน
นางถ่ิน หมู่ท่ี 9 ต.นายาง อ.ชะอ า  จ.เพชรบุรี
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800,000 800,000

400,000 400,000

50,000 50,000

50,000 50,000

150,000 150,000
80,000 80,000

170,000 170,000

798,000 798,000

714,000 714,000

540,000 540,000
714,000 714,000
147,000 147,000
546,000 546,000
735,000 735,000

1,890,000 1,890,000
546,000 546,000
37,800 37,800

10,000

10,000

50,000 240,000 290,000
48,502,530 25,592,880 3,278,470 25,344,830 5,694,860 3,277,140 7,604,000 18,207,290 5,000 120,000 138,688,000

งบลงทุน

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

ค่าปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

โครงการขุดลอกล าห้วยประโหมด หมู่ท่ี 2,3,4,6,7    
ต.ดอนขุนห้วย และหมู่ท่ี 1,11 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอ า    จ.
เพชรบุรี

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตรงข้าม
ร้านน้ าด่ืมกรวีร์ หมู่ท่ี 9 ต.เขาใหญ่  อ.ชะอ า      จ.
เพชรบุรี

ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) (ค่าก่อสร้าง
ส่ิงสาธารณูปโภคและส่ิงสาธารณูปการ)

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการสนับสนุนงานพระนครคีรี-เมืองเพชร คร้ังท่ี 36
 ประจ าปี 2566

โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน

โครงการแข่งขันสวดมนต์หมู่ ท านองสรภัญญะ
โครงการเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนในเขตเทศบาล 
ต าบลนายาง
โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนชาวไร่

โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเข่ือน
เพชร  (พิบูลสงเคราะห์ 1)

โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย

โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านนายาง
โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านเนินทราย

โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านร่องระก า

โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านหนองเผาถ่าน

โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านหนองยาว

รวม 81,000 980,000

โครงการชะอ ารวมใจเสริมสร้างพลังแผ่นดินเอาชนะยา
เสพติดอ าเภอชะอ าจังหวัดเพชรบุรี

10,000

โครงการสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายา 
เสพติด อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี

10,000

งบเงินอุดหนุน

งบรายจ่ายอ่ืน รายจ่ายอ่ืน รายจ่ายอ่ืน

โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านหุบกะพง

โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านดอน
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