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คำแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจา่ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนายาง 
           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลตำบลนายาง จะไดเ้สนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภา
เทศบาลตำบลนายางอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิน่เทศบาลตำบลนายาง จึงขอช้ีแจงให้ท่านประธานและสมาชิก 
ทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้  

1. สถานะการคลัง   

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป                 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้    

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 263,493,337.96 บาท    

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 330,702,039.04 บาท    

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 95,948,723.47 บาท    

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไมไ่ด้เบิกจ่าย จำนวน 2 โครงการ รวม 3,637,600.00 บาท    

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 26 โครงการ รวม 9,298,959.90 บาท   

1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 0.00 บาท  
2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   

2.1 รายรับจริง จำนวน 133,571,884.15 บาท ประกอบด้วย    

หมวดภาษีอากร จำนวน 1,963,672.80 บาท    

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ
ใบอนุญาต 

จำนวน 965,618.10 บาท 
   

หมวดรายได้จากทรัพยส์ิน จำนวน 2,524,102.46 บาท    

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค 
และกิจการพาณิชย ์

จำนวน 0.00 บาท 
   

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จำนวน 428,750.00 บาท    

หมวดรายได้จากทุน จำนวน 14,000.00 บาท    

หมวดภาษีจดัสรร จำนวน 65,825,747.65 บาท    

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 61,849,993.14 บาท   

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 127,885.00 บาท   

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 101,746,818.60 บาท ประกอบด้วย    

งบกลาง จำนวน 38,955,597.39 บาท    

งบบุคลากร จำนวน 35,892,562.45 บาท    

งบดำเนินงาน จำนวน 16,791,526.59 บาท    

งบลงทุน จำนวน 3,181,300.00 บาท    

งบเงินอุดหนุน จำนวน 6,685,080.00 บาท    

งบรายจ่ายอื่น จำนวน 240,752.17 บาท   

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 127,885.00 บาท   

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนนิการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 12,826,655.45 บาท   

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท   

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท 
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  3. งบเฉพาะการ 
      ประเภทกิจการประปา 
   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
    รายรับจริง     จำนวน  13,174,067.49 บาท 
     รายจ่ายจริง     จำนวน    8,667,250.33 บาท 
     กู้เงินจากธนาคาร/อื่นๆ    จำนวน                0.00 บาท 
     ยืมเงินสะสม     จำนวน               0.00 บาท 
     กำไรสะสม     จำนวน         0.00 บาท 
     เงินสะสม      จำนวน   17,764,735.16 บาท 
     ทุนสำรองเงินสะสม     จำนวน     8,371,276.71 บาท 
     เงินฝากธนาคาร     จำนวน   27,149,551.57 บาท 
    ทรัพย์รับจำนำ     จำนวน          0.00 บาท 
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คำแถลงงบประมาณ 
  

ประกอบงบประมาณรายจา่ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เทศบาลตำบลนายาง 

อำเภอชะอำ  จังหวัดเพชรบุร ี
1. รายรับ 

   

        

รายรับ 
รายรับจริง 
ปี  2563 

ประมาณการ 
ปี 2564 

ประมาณการ 
ปี 2565 

รายได้จัดเก็บเอง       

  หมวดภาษีอากร 1,963,672.80 1,320,000.00 1,710,000.00 

  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 965,618.10 743,000.00 690,000.00 

  หมวดรายได้จากทรัพยส์ิน 2,524,102.46 2,200,000.00 2,000,000.00 

  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 428,750.00 380,000.00 380,000.00 

  หมวดรายได้จากทุน 14,000.00 1,000.00 1,000.00 

  รวมรายได้จัดเก็บเอง 5,896,143.36 4,644,000.00 4,781,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  หมวดภาษีจดัสรร 65,825,747.65 64,250,000.00 62,830,000.00 

  รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

65,825,747.65 64,250,000.00 62,830,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

      

  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 61,849,993.14 63,644,760.00 66,189,352.00 

  รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

61,849,993.14 63,644,760.00 66,189,352.00 

รวม 133,571,884.15 132,538,760.00 133,800,352.00 
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คำแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เทศบาลตำบลนายาง 

อำเภอชะอำ  จังหวัดเพชรบุรี  

2. รายจ่าย 

รายจ่าย 
รายจ่ายจริง 

ปี 2563 
ประมาณการ 

ปี 2564 
ประมาณการ 

ปี 2565 

จ่ายจากงบประมาณ       

  งบกลาง 38,955,597.39 43,188,320.00 45,624,180.00 

  งบบุคลากร 35,892,562.45 41,476,940.00 44,595,772.00 

  งบดำเนินงาน 16,791,526.59 25,161,400.00 22,048,800.00 

  งบลงทุน 3,181,300.00 14,419,100.00 13,651,400.00 

  งบเงินอุดหนุน 6,685,080.00 8,243,000.00 7,590,200.00 

  งบรายจ่ายอื่น 240,752.17 50,000.00 290,000.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 101,746,818.60 132,538,760.00 133,800,352 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ส่วนที่ 2 
 
 
 

เทศบัญญัติ 
เรื่อง 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 
 
 
 
 
 
 
 

ของ 
เทศบาลตำบลนายาง 

อำเภอชะอำ  จังหวัดเพชรบุรี 
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บันทึกหลกัการและเหตุผล 
ประกอบร่างเทศบญัญตัิ งบประมาณรายจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตำบลนายาง 
อำเภอชะอำ  จังหวัดเพชรบุร ี

        
      

ด้าน รวม 
ด้านบริหารทั่วไป   

  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 23,245,520 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,841,300 

ด้านบริการชุมชนและสังคม   

  แผนงานการศึกษา 24,346,440 

  แผนงานสาธารณสุข 5,088,460 

  แผนงานสังคมสงเคราะห ์ 3,220,340 

  แผนงานเคหะและชุมชน 3,599,000 

  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 65,000 

  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 945,000 

ด้านการเศรษฐกิจ   

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 24,535,112 

  แผนงานการเกษตร 30,000 

  แผนงานการพาณิชย์ 260,000 

ด้านการดำเนินงานอื่น   

  แผนงานงบกลาง 45,624,180 

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 133,800,352 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
เทศบาลตำบลนายาง 

อำเภอชะอำ  จังหวัดเพชรบุรี 
แผนงานงบกลาง     
    งาน 

งบกลาง รวม งบ 
  
    

      

งบกลาง 45,624,180 45,624,180 
    งบกลาง 45,624,180 45,624,180 
                              รวม 45,624,180 45,624,180 

 
แผนงานบริหารงานทั่วไป              
    งาน 

งานบริหารทั่วไป 
งานวางแผนสถิติ

และวิชาการ 
งานบริหารงานคลัง 

งานควบคุมภายใน
และการตรวจสอบ

ภายใน 
รวม งบ 

  
    

      

งบบุคลากร 10,292,140 342,840 6,946,620 355,320 17,936,920 
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,072,000 0 0 0 3,072,000 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 7,220,140 342,840 6,946,620 355,320 14,864,920 
                              รวม 13,996,740 412,840 8,485,620 355,320 23,250,520 
งบดำเนินงาน 3,641,600 70,000 1,454,000 0 5,165,600 
    ค่าตอบแทน 405,600 60,000 354,000 0 819,600 
    ค่าใช้สอย 1,270,000 10,000 620,000 0 1,890,000 
    ค่าวัสด ุ 721,000 0 420,000 0 1,151,000 
    ค่าสาธารณูปโภค 1,245,000 0 60,000 0 1,305,000 
งบลงทุน 8,000 0 35,000 0 43,000 
    ค่าครุภัณฑ์ 8,000 0 35,000 0 43,000 
งบเงินอุดหนุน 50,000 0 0 0 50,000 
    เงินอุดหนุน 50,000 0 0 0 50,000 
งบรายจ่ายอ่ืน 0 0 50,000 0 50,000 
    รายจ่ายอื่น 0 0 50,000 0 50,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
    งาน 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั รวม งบ 
  
    

      
งบบุคลากร 1,787,100 1,787,100 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 1,787,100 1,787,100 
                              รวม 2,841,300 2,841,300 
งบดำเนินงาน 1,021,800 1,021,800 
    ค่าตอบแทน 64,800 64,800 
    ค่าใช้สอย 425,000 425,000 
    ค่าวัสด ุ 530,000 530,000 
    ค่าสาธารณูปโภค 2,000 2,000 
งบลงทุน 32,400 32,400 
    ค่าครุภัณฑ์ 32,400 32,400 

แผนงานการศึกษา  
    งาน 

งานบริหารทั่วไปเกีย่วกับ
การศึกษา 

งานระดับก่อนวัยเรยีนและ
ประถมศึกษา 

รวม งบ 
  
    

      
งบบุคลากร 2,968,140 6,114,000 9,082,140 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 2,968,140 6,114,000 9,082,140 
                              รวม 3,305,140 21,041,300 24,346,440 
งบดำเนินงาน 337,000 7,407,100 7,744,100 
    ค่าตอบแทน 92,000 40,000 132,000 
    ค่าใช้สอย 100,000 2,637,500 2,737,500 
    ค่าวัสด ุ 145,000 4,429,600 4,574,600 
    ค่าสาธารณูปโภค 0 300,000 300,000 
งบเงินอุดหนุน 0 7,520,200 7,520,200 
    เงินอุดหนุน 0 7,520,200 7,520,200 

แผนงานสาธารณสุข 
    งาน 

งานบริหารทั่วไปเกีย่วกับ
สาธารณสุข 

รวม งบ 
  
    

      
งบบุคลากร 3,512,160 3,512,160 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 3,512,160 3,512,160 
                              รวม 5,088,460 5,088,460 
งบดำเนินงาน 1,576,300 1,576,300 
    ค่าตอบแทน 75,300 75,300 
    ค่าใช้สอย 1,015,000 1,015,000 
    ค่าวัสด ุ 481,000 481,000 
    ค่าสาธารณูปโภค 5,000 5,000 

 
 
 
 
 



8 
แผนงานสังคมสงเคราะห ์  
    งาน 

งานบริหารทั่วไปเกีย่วกับสังคม
สงเคราะห ์

งานสวัสดิการสังคมและสงัคม
สงเคราะห ์

รวม งบ 
  
    

      

งบบุคลากร 2,915,340 0 2,915,340 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 2,915,340 0 2,915,340 
                              รวม 3,170,340 50,000 3,220,340 
งบดำเนินงาน 255,000 50,000 305,000 
    ค่าตอบแทน 30,000 0 30,000 
    ค่าใช้สอย 75,000 50,000 125,000 
    ค่าวัสด ุ 150,000 0 150,000 

แผนงานเคหะและชมุชน 
    งาน 

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม งบ 
  
    

      

งบบุคลากร 2,400,000 2,400,000 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 2,400,000 2,400,000 
                              รวม 3,599,000 3,599,000 
งบดำเนินงาน 1,180,000 1,180,000 
    ค่าตอบแทน 100,000 100,000 
    ค่าใช้สอย 435,000 435,000 
    ค่าวัสด ุ 645,000 645,000 
งบลงทุน 19,000 19,000 
    ค่าครุภัณฑ์ 19,000 19,000 
แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชมุชน          
    งาน 

งานบริหารทั่วไปเกีย่วกับ
สร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชน 

งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน 

รวม งบ 
  
    

      
งบดำเนินงาน 5,000 40,000 45,000 
    ค่าสาธารณูปโภค 5,000 0 5,000 
    ค่าใช้สอย 0 40,000 40,000 
งบเงินอุดหนุน 0 20,000 20,000 
    เงินอุดหนุน 0 20,000 20,000 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  
    งาน 

งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม งบ 
  
    

      

งบดำเนินงาน 360,000 585,000 945,000 
    ค่าใช้สอย 250,000 585,000 835,000 
    ค่าวัสด ุ 80,000 0 80,000 
    ค่าสาธารณูปโภค 30,000 0 30,000 
                              รวม 360,000 585,000 945,000 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา          
    งาน 

งานบริหารทั่วไปเกีย่วกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา 

งานก่อสร้าง รวม งบ 
  
    

      

งบบุคลากร 1,452,840 5,509,272 6,962,112 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 1,452,840 5,509,272 6,962,112 
                              รวม 1,632,840 22,902,272 24,535,112 
งบดำเนินงาน 180,000 3,596,000 3,776,000 
    ค่าตอบแทน 30,000 315,000 345,000 
    ค่าใช้สอย 90,000 545,000 635,000 
    ค่าวัสด ุ 55,000 2,130,000 2,185,000 
    ค่าสาธารณูปโภค 5,000 606,000 611,000 
งบลงทุน 0 13,557,000 13,557,000 
    ค่าครุภัณฑ์ 0 7,000 7,000 
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 13,550,000 13,550,000 
งบรายจ่ายอ่ืน 0 240,000 240,000 
    รายจ่ายอื่น 0 240,000 240,000 

แผนงานการเกษตร 
    งาน 

งานส่งเสริมการเกษตร รวม งบ 
  
    

      

งบดำเนินงาน 30,000 30,000 
    ค่าใช้สอย 30,000 30,000 
                              รวม 30,000 30,000 

แผนงานการพาณชิย ์
    งาน 

งานตลาดสด รวม งบ 
  
    

      

งบดำเนินงาน 260,000 260,000 
    ค่าใช้สอย 160,000 160,000 
    ค่าวัสด ุ 40,000 40,000 
    ค่าสาธารณูปโภค 60,000 60,000 
                              รวม 260,000 260,000 
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เทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลตำบลนายาง 
อำเภอชะอำ  จังหวัดเพชรบุรี 

        

               โดยที่เป็นการสมควรตัง้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  อาศัยอำนาจตามความในพระราชบญัญตัิ
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลนายาง และโดย
เห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี 
 ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรยีกว่า เทศบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 ข้อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 146,666,002 บาท 

 ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จา่ยจากรายไดจ้ัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป 
เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 133,800,352 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไดด้ังนี้ 

        

แผนงาน ยอดรวม 
ด้านบริหารทั่วไป   
  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 23,245,520 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,841,300 
ด้านบริการชุมชนและสังคม   
  แผนงานการศึกษา 24,346,440 
  แผนงานสาธารณสุข 5,088,460 

  แผนงานสังคมสงเคราะห ์ 3,220,340 
  แผนงานเคหะและชุมชน 3,599,000 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 65,000 

  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 945,000 
ด้านการเศรษฐกิจ   
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 24,535,112 

  แผนงานการเกษตร 30,000 
  แผนงานการพาณิชย์ 260,000 
ด้านการดำเนินงานอื่น   
  แผนงานงบกลาง 45,624,180 

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 133,800,352 
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  รายรับจริง ประมาณการ 
  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

หมวดภาษีอากร             
     ภาษีโรงเรือนและทีด่ิน 5,114,591.65 25,350.00 0.00 0.00 % 0.00 

     ภาษีบำรุงท้องที่ 628,753.70 102,641.80 0.00 0.00 % 0.00 
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 0.00 727,228.00 300,000.00 133.33 % 700,000.00 
     ภาษีป้าย 1,279,737.01 1,091,809.00 1,000,000.00 0.00 % 1,000,000.00 

     อากรการฆ่าสัตว ์ 17,710.00 16,644.00 20,000.00 -50.00 % 10,000.00 
รวมหมวดภาษีอากร 7,040,792.36 1,963,672.80 1,320,000.00     1,710,000.00 

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต             
     ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 6,634.80 4,733.60 6,000.00 0.00 % 6,000.00 

     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 614,080.00 685,340.00 500,000.00 0.00 % 500,000.00 
     ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรอง
การแจ้งสถานท่ีจำหน่ายอาหารหรอืสะสม
อาหาร 

13,100.00 11,700.00 12,000.00 -83.33 % 2,000.00 

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบยีนราษฎร 8,020.00 8,130.00 8,000.00 -37.50 % 5,000.00 
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 10,831.00 23,902.00 30,000.00 0.00 % 30,000.00 
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบยีนพาณิชย ์ 1,980.00 2,160.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00 

     ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 10,100.00 14,120.00 10,000.00 100.00 % 20,000.00 
     ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก 18,200.00 18,240.00 15,000.00 -13.33 % 13,000.00 

     ค่าปรับการผิดสัญญา 451,308.00 135,122.50 100,000.00 0.00 % 100,000.00 
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับ
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

60,900.00 49,500.00 45,000.00 -88.89 % 5,000.00 

     ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจำหน่ายอาหาร
หรือสถานท่ีสะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด 
ซึ่งมีพ้ืนท่ีเกิน 200 ตารางเมตร 

14,500.00 5,500.00 10,000.00 -90.00 % 1,000.00 

     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 6,680.00 6,030.00 3,000.00 66.67 % 5,000.00 
     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้
เครื่องขยายเสียง 

1,335.00 1,140.00 2,000.00 -50.00 % 1,000.00 

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ  
และใบอนุญาต 

1,217,668.80 965,618.10 743,000.00     690,000.00 
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  รายรับจริง ประมาณการ 
  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน             
     ดอกเบี้ย 2,526,445.39 2,524,102.46 2,200,000.00 -9.09 % 2,000,000.00 

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 2,526,445.39 2,524,102.46 2,200,000.00     2,000,000.00 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด             

     ค่าขายเอกสารการจดัซื้อจัดจา้ง 91,500.00 113,500.00 80,000.00 0.00 % 80,000.00 
     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 354,050.00 315,250.00 300,000.00 0.00 % 300,000.00 

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 445,550.00 428,750.00 380,000.00     380,000.00 

หมวดรายได้จากทุน             
     ค่าขายทอดตลาดทรัพยส์ิน 1,800.00 14,000.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00 

รวมหมวดรายได้จากทุน 1,800.00 14,000.00 1,000.00     1,000.00 
หมวดภาษีจัดสรร             

     ภาษีรถยนต์ 1,288,097.43 1,354,793.98 1,000,000.00 0.00 % 1,000,000.00 
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนด
แผนฯ 

36,884,052.82 34,267,011.59 35,000,000.00 -8.57 % 32,000,000.00 

     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จดัสรร
รายได้ฯ 

8,209,003.69 8,047,240.53 8,000,000.00 0.00 % 8,000,000.00 

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 831,003.67 577,587.16 950,000.00 
-

36.84 
% 600,000.00 

     ภาษีสรรพสามิต 16,276,174.74 14,220,196.45 14,000,000.00 0.00 % 14,000,000.00 

     ค่าภาคหลวงแร ่ 209,004.01 207,106.65 200,000.00 
-

25.00 
% 150,000.00 

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลยีม 143,274.01 126,200.29 100,000.00 
-

20.00 
% 80,000.00 

     ค่าธรรมเนียมจดทะเบยีนสิทธิและนิติ
กรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน 

9,209,543.00 7,025,611.00 5,000,000.00 40.00 % 7,000,000.00 

รวมหมวดภาษีจัดสรร 73,050,153.37 65,825,747.65 64,250,000.00     62,830,000.00 

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป             
     เงินอุดหนุนทั่วไป 56,848,187.23 61,849,993.14 63,644,760.00 4.00 % 66,189,352.00 

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 56,848,187.23 61,849,993.14 63,644,760.00     66,189,352.00 
รวมทุกหมวด 141,130,597.15 133,571,884.15 132,538,760.00     133,800,352.00 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 
เทศบาลตำบลนายาง 

อำเภอชะอำ  จังหวัดเพชรบุร ี
ประมาณการรายรับรวมท้ังสิ้น  133,800,352   บาท  แยกเป็น   

รายได้จัดเก็บเอง 
 หมวดภาษีอากร รวม 1,710,000 บาท 
  ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 700,000 บาท 

    
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งรบัโดยประมาณการเพิม่ขึ้น 400,000 บาท
จาก 10% ของราคาประเมินท่ีคาดว่าจะจดัเก็บได้ ตามมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันท่ี 2 มิถุนายน 2563 

  

  ภาษีป้าย จำนวน 1,000,000 บาท 

    
ภาษีป้าย จำนวน 1,000,000 บาท ตั้งรับเท่ากับปีท่ีแล้ว โดยประมาณการจาก
รายรับจริงในปีท่ีผ่านมา 

  

  อากรการฆ่าสัตว ์ จำนวน 10,000 บาท 

    
อากรฆ่าสตัว์ จำนวน 10,000 บาท ตั้งรับลดลง 10,000 บาท โดยประมาณ
การจากรายรับจริงในปีท่ีผ่านมา 

  

 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 690,000 บาท 
  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จำนวน 6,000 บาท 

    
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสรุา จำนวน 6,000 บาท ตั้งรับเท่ากับ 
ปีท่ีแล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงในปีท่ีผ่านมา 

  

  ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมลูฝอย จำนวน 500,000 บาท 

    
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมลูฝอย จำนวน 500,000 บาท  
ตั้งรับเท่ากับปีท่ีแล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงในปีท่ีผ่านมา 

  

  ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือ
สะสมอาหาร 

จำนวน 2,000 บาท 

    
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรบัรองการแจ้งสถานท่ีจำหน่ายอาหารหรือ
สะสมอาหาร จำนวน 2,000 บาท ตั้งรับลดลง10,000 บาท โดยประมาณการ
จากรายรับจริงในปีท่ีผ่านมา 

  

  ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร จำนวน 5,000 บาท 

    
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบยีนราษฎร จำนวน 5,000 บาท ตั้งรับ
ลดลง 3,000 บาท โดยประมาณการจากรายรับจริงในปีท่ีผ่านมา 

  

  ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จำนวน 30,000 บาท 

    
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จำนวน 30,000 บาท ตั้งรับเท่ากับ 
ปีท่ีแล้ว โดยประมาณการจากราบรับจริงในปีท่ีผ่านมา 

  

  ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จำนวน 2,000 บาท 

    
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบยีนพาณิชย์ จำนวน 2,000 บาท ตั้งรับเท่ากับปีท่ี
แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงในปีท่ีผ่านมา 
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  ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ จำนวน 20,000 บาท 

    
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ จำนวน 20,000 บาท ตั้งรับเพิ่มขึ้น
10,000 บาท โดยประมาณการจากรายรับจริงในปีท่ีผ่านมา 

  

  ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก จำนวน 13,000 บาท 

    
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก จำนวน 13,000 บาท  
ตั้งรับลดลง 2,000 บาท โดยประมาณการจากรายรับจริงในปีท่ีผ่านมา 

  

  ค่าปรับการผิดสัญญา จำนวน 100,000 บาท 

    
ค่าปรับการผิดสัญญา จำนวน 100,000 บาท ตั้งรับเท่ากับ 
ปีท่ีแล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงในปีท่ีผ่านมา 

  

  ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จำนวน 5,000 บาท 

    
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
จำนวน 5,000 บาท ตั้งรับลดลง 40,000 บาท โดย ประมาณการจาก 
รายรับจริงในปีท่ีผ่านมา 

  

  ค่าใบอนุญาตจัดต้ังสถานที่จำหนา่ยอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว 
หรือพ้ืนที่ใด ซ่ึงมีพ้ืนที่เกิน 200 ตารางเมตร 

จำนวน 1,000 บาท 

    
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจำหนา่ยหรือสถานท่ีสะสมอาหารในครัว หรือ 
พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นท่ีเกิน 200 ตารางเมตร จำนวน1,000 บาท ตั้งรับลดลง
9,000 บาท โดยประมาณการจากรายรับจริงในปีท่ีผ่านมา 

  

  ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จำนวน 5,000 บาท 

    
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคมุอาคาร จำนวน 5,000 บาท ตั้งรับ
เพิ่มขึ้น 2,000 บาท โดยประมารการรายรับจริงในปีท่ีผ่านมา 

  

  ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เคร่ืองขยายเสียง จำนวน 1,000 บาท 

    
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงจำนวน 1,000 บาท 
ตั้งรับลดลง 1,000 บาท โดยประมาณการจากรายรับจริงในปีท่ีผ่านมา 

  

 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 2,000,000 บาท 
  ดอกเบี้ย จำนวน 2,000,000 บาท 

    

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จำนวน 1,800,000 บาท ตั้งรับ
ลดลง 200,000 บาท โดยประมาณการจากรายรับจริงในปีท่ีผ่านมา  
ดอกเบี้ยเงินฝาก ก.ส.ท. จำนวน 200,000 บาท ตั้งรับเท่ากับปีท่ี
แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงในปีท่ีผ่านมา 

  

 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 380,000 บาท 
  ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 80,000 บาท 

    
ค่าขายแบบแปลน จำนวน 80,000 บาท 
ตั้งรับเท่ากับปีท่ีแล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงในปีท่ีผ่านมา 

  

  รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จำนวน 300,000 บาท 

    

ค่าวางของขายในตลาด จำนวน 290,000 บาท ตั้งรับเท่ากับปีท่ี
แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงในปีท่ีผ่านมา 
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จำนวน 10,000 บาท ตั้งรับเท่ากับปีท่ี
แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงในปีท่ีผ่านมา 
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 หมวดรายได้จากทุน รวม 1,000 บาท 
  ค่าขายทอดตลาดทรัพยส์ิน จำนวน 1,000 บาท 

    
ค่าขายทอดตลาดทรัพยส์ิน จำนวน 1,000 บาท ตั้งรับเท่ากับ 
ปีท่ีแล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงในปีท่ีผ่านมา 

  

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 หมวดภาษีจัดสรร รวม 62,830,000 บาท 
  ภาษีรถยนต์ จำนวน 1,000,000 บาท 

    
ภาษีและคา่ธรรมเนียมรถยนต์ จำนวน 1,000,000 บาท ตั้งรับเท่ากับ 
ปีท่ีแล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงในปีท่ีผ่านมา 

  

  ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ จำนวน 32,000,000 บาท 

    
ภาษีมูลคา่เพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ จำนวน 32,000,000บาท 
 ตั้งรับลดลง 3,000,000 บาท โดยประมาณการจากรายรับจริงในปีท่ีผ่านมา 

  

  ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จำนวน 8,000,000 บาท 

    
ภาษีมูลคา่เพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ จำนวน 8,000,000 บาท ตั้งรับ
เท่ากับปีท่ีแล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงในปีท่ีผ่านมา 

  

  ภาษีธุรกิจเฉพาะ จำนวน 600,000 บาท 

    
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จำนวน 600,000 บาท ตั้งรับลดลง 350,000 บาท  
โดยประมารการจากรายรับจริงในปีท่ีผ่านมา 

  

  ภาษีสรรพสามิต จำนวน 14,000,000 บาท 

    
ภาษีสรรพสามิต จำนวน 14,000,000 บาท ตั้งรับเท่ากับปีท่ีแล้ว 
โดยประมาณการจากรายรับจริงในปีท่ีผ่านมา 

  

  ค่าภาคหลวงแร่ จำนวน 150,000 บาท 

    
ค่าภาคหลวงแร่ จำนวน 150,000 บาท ตั้งรับลดลง 
50,000 บาท โดยประมาณการจากรายรับจริงในปีท่ีผ่านมา 

  

  ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จำนวน 80,000 บาท 

    
ค่าภาคหลวงปิโตเลียม จำนวน 80,000 บาท ตั้งรับลดลง
20,000 บาท โดยประมาณการจากรายรับจริงในปีท่ีผ่านมา 

  

  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล 
กฎหมายที่ดิน 

จำนวน 7,000,000 บาท 

    
ค่าธรรมเนียมจดทะเบยีนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน จำนวน 7,000,000 บาท ตั้งรับเพิ่มขึ้น 2,000,000 บาทโดยประมาณ
การจากรายรับจริงในปีท่ีผ่านมา 

  

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 66,189,352 บาท 
  เงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 66,189,352 บาท 

    
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน
เลือกทำ จำนวน 66,189,352.00 บาท ตั้งรับเพิ่มขึ้น2,544,592.00 บาท  
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รายงานประมาณการรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลตำบลนายาง 
อำเภอชะอำ    จังหวัดเพชรบุรี 

 
  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2565 

แผนงานงบกลาง             
งบกลาง             
  งบกลาง             

    เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 547,186 506,093 613,420 -2.19 % 600,000 
    เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 26,820 27,398 28,500 0 % 28,500 

    
เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการ
ประปา 

13,923,000 7,560,000 7,714,620 -2.2 % 7,544,650 

    เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 22,816,500 24,095,400 27,033,600 7.98 % 29,190,000 

    เบี้ยยังชีพความพิการ 4,224,800 4,420,800 5,484,000 -3.46 % 5,294,400 
    เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 412,500 427,000 450,000 4 % 468,000 

    เงินสำรองจ่าย 78,060 29,670 300,000 0 % 300,000 
    รายจ่ายตามข้อผูกพัน             

      
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) 

0 0 0 100 % 2,028,330 

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุรผู้รับ
บำนาญ  

0 0 0 100 % 5,000 

      
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ 
(ช.ค.บ.) 

0 0 0 100 % 26,300 

      ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร 0 0 14,200 -1.41 % 14,000 

      
ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาล
แห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)  

140,632.43 186,164.39 140,800 -100 % 0 

      
ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาล
แห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) 

0 0 0 100 % 120,000 

    
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 

1,659,140 1,676,840 2,066,820 -100 % 0 

    เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.) 26,232 26,232 26,300 -100 % 0 
    เงินช่วยพิเศษ             

      
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/
พนักงาน 

0 0 0 100 % 5,000 

รวมงบกลาง 43,881,870.43 38,955,597.39 43,877,260     45,624,180 
รวมงบกลาง 43,881,870.43 38,955,597.39 43,877,260     45,624,180 

รวมแผนงานงบกลาง 43,881,870.43 38,955,597.39 43,877,260     45,624,180 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

แผนงานบริหารงานทั่วไป             
งานบริหารทั่วไป             

  งบบุคลากร             
  เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)             

    
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

756,000 756,000 756,000 0 % 756,000 

    
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/
รองนายก 

240,000 240,000 240,000 0 % 240,000 

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

    
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตำบล 

216,000 216,000 216,000 0 % 216,000 

    

ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิกสภา/
เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

1,620,000 1,620,000 1,620,000 0 % 1,620,000 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,072,000 3,072,000 3,072,000     3,072,000 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)             

    
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น 

4,606,680 4,523,361.32 4,452,060 18.76 % 5,287,140 

    
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรอื
พนักงานส่วนท้องถิ่น 

151,200 95,019.35 151,200 -0.79 % 150,000 

    เงินประจำตำแหน่ง 229,200 173,019.35 247,200 -2.91 % 240,000 

    ค่าจ้างลูกจ้างประจำ 246,240 255,840 271,900 4.82 % 285,000 
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 999,400.5 931,799.99 1,033,000 11.33 % 1,150,000 

    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 100,597.82 86,286.66 96,440 11.99 % 108,000 
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 6,333,318.32 6,065,326.67 6,251,800     7,220,140 

รวมงบบุคลากร 9,405,318.32 9,137,326.67 9,323,800     10,292,140 

  งบดำเนินงาน             
  ค่าตอบแทน             

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเปน็
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

4,500 11,700 750,000 -73.33 % 200,000 

    
ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอก
เวลาราชการ 

0 0 20,000 0 % 20,000 

    ค่าเช่าบ้าน 78,000 39,516.13 85,000 62.35 % 138,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร             

      
เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตรข้าราชการ/
พนักงาน/ลูกจ้างประจำ 

0 0 0 100 % 47,600 

รวมค่าตอบแทน 112,250 87,987.13 885,000     405,600 
  ค่าใช้สอย             

    รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ             
      ค่าโฆษณาและเผยแพร ่ 0 92,540 100,000 -70 % 30,000 

      ค่าจ้างเหมาบริการ 0 42,260 100,000 0 % 100,000 
      ค่าเช่าทรัพย์สิน 0 73,174.9 98,000 0 % 98,000 

      ค่าซักฟอก 0 9,440 20,000 0 % 20,000 
      ค่าถ่ายเอกสาร 0 0 2,000 0 % 2,000 
      ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 0 0 5,000 0 % 5,000 

    
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ 

118,550 58,230 235,000 27.66 % 300,000 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะ
รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 

            

      

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

114,784.48 100,478 100,000 -80.00 % 15,000 

      
ค่าลงทะเบียนในการ
ฝึกอบรม 

0 0 0 100 % 80,000 

      
โครงการจดังานวัน
เทศบาล 

5,549 0 15,000 -33.33 % 10,000 

      
โครงการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพบุคลากร
เทศบาล 

344,655 0 400,000 -50 % 200,000 

    ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 175,606.02 251,659.05 400,000 0 % 400,000 

รวมค่าใช้สอย 1,038,045.62 635,381.95 2,385,000     1,260,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

  ค่าวัสดุ             

    วัสดุสำนักงาน 449,260.65 121,066 150,000 0 % 160,000 
    วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ 9,710 2,945 50,000 0 % 50,000 
    วัสดุงานบ้านงานครัว 49,895 48,322 60,000 0 % 60,000 

    วัสดุก่อสร้าง 43,447.57 25,006.05 50,000 0 % 50,000 
    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 48,600 5,100 50,000 0 % 50,000 

    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 114,899.61 112,331.2 200,000 0 % 200,000 
    วัสดุการเกษตร 1,155.6 0 20,000 0 % 20,000 
    วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ 5,923 9,805 10,000 0 % 10,000 

    วัสดุคอมพิวเตอร ์ 59,360 128,560 115,000 13.04 % 130,000 
    วัสดุอื่น 0 0 1,000 0 % 1,000 

รวมคา่วัสดุ 782,251.43 453,135.25 706,000     731,000  
  ค่าสาธารณูปโภค             

    ค่าไฟฟ้า 859,706.57 844,820.62 1,000,000 -10 % 900,000 
    ค่าบริการโทรศัพท ์ 17,203.72 16,343.08 30,000 -33.33 % 20,000 
    ค่าบริการไปรษณีย ์ 45,944 64,169.8 160,000 -6.25 % 150,000 

    
ค่าบริการสื่อสารและ
โทรคมนาคม 

168,899.5 174,303 175,000 0 % 175,000 

รวมค่าสาธารณูปโภค 1,091,753.79 1,099,636.5 1,365,000     1,245,000 
รวมงบดำเนินงาน 3,024,300.84 2,276,140.83 5,341,000     3,646,600 

  งบลงทุน             

  ค่าครุภัณฑ์             
    ครุภณัฑ์สำนักงาน             

      
ปั๊มน้ำอัตโนมตัิ จำนวน 
1 เครื่อง 

0 0 0 100 % 8,000 

รวมค่าครุภัณฑ์ 1,301,600 1,256,300 243,000     8,000 
  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง             

    
ค่าปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

            

      
โครงการปรับปรุงภมูิ
ทัศน์อาคารสำนักงาน
เทศบาลตำบลนายาง 

0 0 170,000 -100 % 0 

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 170,000     0 
รวมงบลงทุน 1,301,600 1,256,300 413,000     8,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

  งบเงินอุดหนุน             
  เงินอุดหนุน             

    เงินอุดหนุนส่วนราชการ             

      
โครงการงานพระนครครีี - 
เมืองเพชร 

40,000 50,000 50,000 0 % 50,000 

      
โครงการจดังาน"พระนคร
คีรี-เมืองเพชร" 

0 20,000 20,000 -100 % 0 

รวมเงินอุดหนุน 40,000 70,000 70,000     50,000 
รวมงบเงินอุดหนุน 40,000 70,000 70,000     50,000 

รวมงานบริหารทั่วไป 13,771,219.16 12,739,767.5 15,147,800     13,991,740 
งานวางแผนสถิติและวิชาการ             

  งบบุคลากร             
  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)             

    
เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น 

0 0 0 100 % 342,840 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 0 0 0     342,840 

รวมงบบุคลากร 0 0 0     342,840 
  งบดำเนินงาน             
  ค่าตอบแทน             

    ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 100 % 60,000 
รวมคา่ตอบแทน 0 0 0     60,000 

  ค่าใช้สอย             

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

            

      
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร 

0 0 0 100 % 2,000 

      
ค่าลงทะเบียนในการ
ฝึกอบรม 

0 0 0 100 % 8,000 

รวมค่าใช้สอย 0 0 0     10,000 

รวมงบดำเนินงาน 0 0 0     70,000 
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0 0 0     412,840 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

งานบริหารงานคลัง             
  งบบุคลากร             

  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)             

    
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น 

4,310,152.62 4,819,027.09 5,200,000 11.05 % 5,774,520 

    
เงนิเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรอื
พนักงานส่วนท้องถิ่น 

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

    เงินประจำตำแหน่ง 103,200 103,200 121,200 0 % 121,200 
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 748,306.45 784,819.34 868,800 0.79 % 875,700 

    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 83,145.16 91,548.38 108,000 0 % 108,000 
รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจำ) 5,312,004.23 5,865,794.81 6,365,200     6,946,620 

รวมงบบุคลากร 5,312,004.23 5,865,794.81 6,365,200     6,946,620 
  งบดำเนินงาน             
  ค่าตอบแทน             

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเปน็
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

0 0 0 100 % 10,000 

    
ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลา
ราชการ 

74,380 109,290 100,000 0 % 100,000 

    ค่าเช่าบ้าน 96,000 114,000 144,000 0 % 144,000 

    เงนิช่วยเหลือการศึกษาบตุร             

      
เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร
ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ 

0 0 0 100 % 100,000 

รวมค่าตอบแทน 200,980 264,245 344,000     354,000 

  ค่าใช้สอย             
    รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ             
      รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 163,643.93 0 0 0 % 0 

      ค่าโฆษณาและเผยแพร ่ 0 0 30,000 0 % 30,000 
      ค่าจ้างเหมาบริการ 0 29,750 30,000 0 % 30,000 

      ค่าเช่าทรัพย์สิน 0 145,776 180,000 66.67 % 300,000 

      
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำ
พิพากษา 

0 0 5,000 100 % 10,000 

      ค่าถ่ายเอกสาร 0 0 20,000 0 % 20,000 
      ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 0 0 10,000 0 % 10,000 

      ค่าเบี้ยประกัน 0 11,030.63 20,000 0 % 20,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

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

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

            

      
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร 

180,559 110,350 200,000 -90 % 20,000 

      
ค่าลงทะเบียนในการ
ฝึกอบรม 

0 0 0 100 % 80,000 

    ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 4,105.07 33,236.76 200,000 -50 % 100,000 

รวมค่าใช้สอย 348,308 330,143.39 695,000     620,000 
  ค่าวัสดุ             
    วัสดุสำนักงาน 61,776.3 81,127.1 200,000 -50 % 100,000 

    วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ 0 0 5,000 100 % 10,000 
    วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 5,000 100 % 10,000 

    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 11,100 36,500 -45.21 % 20,000 
    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 45,486.8 42,119.2 100,000 -50 % 50,000 
    วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ 0 0 5,000 100 % 10,000 

    วัสดุคอมพิวเตอร ์ 155,450 174,750 200,000 0 % 200,000 
    วัสดุสำรวจ 0 0 5,000 100 % 10,000 

    วัสดุอื่น 0 0 5,000 100 % 10,000 
รวมค่าวัสดุ 262,713.1 309,096.3 561,500     420,000 

  ค่าสาธารณูปโภค             
    ค่าบริการโทรศัพท ์ 3,272.45 4,292.08 10,000 0 % 10,000 
    ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0 13,500 270.37 % 50,000 

รวมค่าสาธารณูปโภค 3,272.45 4,292.08 23,500     60,000 
รวมงบดำเนินงาน 815,273.55 907,776.77 1,624,000     1,454,000 

  งบลงทุน             
  ค่าครุภัณฑ์             
    ครุภณัฑ์สำนักงาน             

      เครื่องทำลายเอกสาร 0 18,000 0 0 % 0 

      
เครื่องพิมพ์เช็ค (เครื่องพิมพ์
สมุดบญัชี PASSBOOK 
PRINTER) 

0 0 0 100 % 35,000 

      ตู้เหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก 0 19,500 0 0 % 0 
      โต๊ะคอมพิวเตอร ์ 0 5,600 0 0 % 0 

      โต๊ะทำงาน   0 9,600 0 0 % 0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

    
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส ์

            

      
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One 
สำหรับสำนักงาน 

0 16,800 0 0 % 0 

      
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 1(จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  

0 86,600 0 0 % 0 

      

เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 2   
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว) 

0 59,000 0 0 % 0 

      
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 
(Inkjet Printer) สำหรับ
กระดาษขนาด A3 

0 6,200 0 0 % 0 

      
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ ์(Ink Tank 
Printer) 

0 4,300 0 0 % 0 

      
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED 
ขาวดำ (18 หน้า/นาที)  

0 5,200 0 0 % 0 

      
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี 
ชนิด Network แบบท่ี 1 (18 
หน้า/นาที) 

0 9,800 0 0 % 0 

      
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED 
ขาวดำชนิด Network แบบท่ี 2 
(38 หน้า/นาที) 

0 14,900 0 0 % 0 

      
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 
kVA 

0 39,200 0 0 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 294,700 0     35,000 

รวมงบลงทุน 0 294,700 0     35,000 
  งบรายจ่ายอื่น             
  รายจ่ายอื่น             

    รายจ่ายอื่น             
      รายจ่ายอื่น 0 0 50,000 0 % 50,000 

รวมรายจ่ายอื่น 0 0 50,000     50,000 
รวมงบรายจ่ายอื่น 0 0 50,000     50,000 

รวมงานบริหารงานคลัง 6,127,277.78 7,068,271.58 8,039,200     8,485,620 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน             
  งบบุคลากร             

  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)             

    
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น 

0 0 0 100 % 355,320 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 0 0 0     355,320 
รวมงบบุคลากร 0 0 0     355,320 

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบ
ภายใน 

0 0 0     355,320 

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 19,898,496.94 19,808,039.08 23,187,000     23,250,520 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน             

งานเทศกิจ             
  งบบุคลากร             
  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)             

    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 107,119.35 108,000 108,000 -100 % 0 
    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 11,902.15 12,000 12,000 -100 % 0 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 119,021.5 120,000 120,000     0 
รวมงบบุคลากร 119,021.5 120,000 120,000     0 
รวมงานเทศกิจ 119,021.5 120,000 120,000     0 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย             
  งบบุคลากร             

  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)             

    
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น 

541,385.48 571,020 826,000 
-

63.93 
% 297,900 

    ค่าจ้างลูกจ้างประจำ 273,480 286,740 300,840 -100 % 0 
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,231,740.38 1,261,218.28 1,341,360 1.18 % 1,357,200 

    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 132,546.69 129,155.34 138,060 -4.39 % 132,000 
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 2,179,152.55 2,248,133.62 2,606,260     1,787,100 

รวมงบบุคลากร 2,179,152.55 2,248,133.62 2,606,260     1,787,100 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

  งบดำเนินงาน             
  ค่าตอบแทน             

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอัน
เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

154,600 96,300 75,000 -13.6 % 64,800 

    ค่าเช่าบ้าน 36,000 6,000 0 0 % 0 

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 4,200 4,200 10,000 -100 % 0 
รวมคา่ตอบแทน 194,800 106,500 85,000     64,800 

  ค่าใช้สอย             
    รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ             

      รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 0 0 30,000 0 % 30,000 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

            

      
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร 

0 0 30,000 
-

96.67 
% 1,000 

      
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
สัมมนา 

0 0 0 100 % 10,000 

      
ค่าลงทะเบียนในการ
ฝึกอบรม 

0 0 0 100 % 4,000 

      
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภยั 

0 0 20,000 -100 % 0 

      
โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจำเทศบาลตำบลนายาง 

0 86,295 0 100 % 100,000 

      
โครงการฝึกอบรมและพัฒนา
ศักยภาพงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

0 21,190 50,000 0 % 50,000 

      
โครงการส่งเสริมความรู้
เกี่ยวกับภัยและการป้องกัน
ภัยให้แก่ประชาชน 

21,100 22,640 30,000 0 % 30,000 

    ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 68,870 141,110 200,000 0 % 200,000 
รวมคา่ใช้สอย 89,970 271,235 360,000     425,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

  ค่าวัสดุ             

    วัสดุสำนักงาน 5,110 8,128 10,000 0 % 10,000 
    วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ 0 0 5,000 0 % 5,000 
    วัสดุงานบ้านงานครัว 4,820 22,810 10,000 0 % 10,000 

    วัสดุก่อสร้าง 0 0 0 100 % 50,000 
    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 11,220 97,970 100,000 0 % 100,000 

    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 270,601.4 263,202.2 300,000 0 % 300,000 
    วัสดุการเกษตร 0 0 5,000 -100 % 0 
    วัสดุเครื่องแต่งกาย 14,000 134,000 10,000 0 % 10,000 

    วัสดุคอมพิวเตอร ์ 2,630 13,890 20,000 0 % 20,000 
    วัสดุเครื่องดับเพลิง 19,200 0 20,000 0 % 20,000 

    วัสดุอื่น 0 0 2,000 150 % 5,000 
รวมค่าวัสดุ 327,581.4 540,000.2 482,000     530,000 

  ค่าสาธารณูปโภค             
    ค่าบริการโทรศัพท ์ 1,268.6 1,263.73 2,000 0 % 2,000 

รวมคา่สาธารณูปโภค 1,268.6 1,263.73 2,000     2,000 

รวมงบดำเนินงาน 613,620 918,998.93 929,000     1,021,800 
  งบลงทุน             

  ค่าครุภัณฑ์             
    ครุภณัฑ์สำนักงาน             

      
เครื่่องปรับอากาศ แบบแยก
ส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบ
แขวน  ขนาด  24,000  บีทียู  

0 32,000 0 0 % 0 

      
เครื่่องปรับอากาศ แบบแยก
ส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบ
แขวน ขนาด 24,000 บีทียู 

0 0 0 100 % 32,400 

    ครุภณัฑ์ก่อสร้าง             

      
เครื่่องอัดลม  ขนาดมอเตอร์
ไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า  

0 32,000 0 0 % 0 

    ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว             
      ตู้ทำน้ำเย็น 3,500 0 0 0 % 0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

    
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส ์

            

      

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ
งานประมวลผล แบบท่ี 2 
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว) 

29,500 0 0 0 % 0 

      
เครื่องพิมพ์  Multifunction 
เลเซอร์หรือ LED ส ี 

0 14,800 0 0 % 0 

      
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 
KVA 

5,600 0 0 0 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 38,600 78,800 0     32,400 
รวมงบลงทุน 38,600 78,800 0     32,400 

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2,831,372.55 3,245,932.55 3,535,260     2,841,300 
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,950,394.05 3,365,932.55 3,655,260     2,841,300 

แผนงานการศึกษา             
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา             
  งบบุคลากร             

  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)             

    
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น 

1,256,280 1,330,140 2,300,000 10.01 % 2,530,140 

    เงินประจำตำแหน่ง 42,000 42,000 78,000 0 % 78,000 

    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 324,000 324,000 324,000 0 % 324,000 
    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 36,000 36,000 36,000 0 % 36,000 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 1,658,280 1,732,140 2,738,000     2,968,140 

รวมงบบุคลากร 1,658,280 1,732,140 2,738,000     2,968,140 
  งบดำเนินงาน             

  ค่าตอบแทน             
    ค่าเช่าบ้าน 56,000 36,000 72,000 0 % 72,000 
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร             

      
เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร
ข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจำ 

0 0 0 100 % 20,000 

รวมค่าตอบแทน 69,200 48,900 102,000     92,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

  ค่าใช้สอย             
    รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ             

      
รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่ง
บริการ 

21,000 0 0 0 % 0 

      ค่าจ้างเหมาบริการ 0 0 20,000 -100 % 0 
      ค่าโฆษณาและเผยแพร ่ 0 0 20,000 50 % 30,000 
      ค่าจ้างเหมาบริการ 0 0 0 100 % 30,000 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะ
รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 

            

      

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

24,840 25,120 75,000 -93.33 % 5,000 

      
ค่าลงทะเบียนในการ
ฝึกอบรม 

0 0 0 100 % 15,000 

    ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 3,912.9 10,026.38 70,000 -71.43 % 20,000 
รวมคา่ใช้สอย 49,752.9 35,146.38 185,000     100,000 

  ค่าวัสดุ             
    วัสดุสำนักงาน 17,222 21,075 30,000 0 % 30,000 

    วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ 0 0 5,000 100 % 10,000 
    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 10,000 0 % 10,000 
    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 35,653.7 20,010.9 50,000 0 % 50,000 

    วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ 0 0 5,000 100 % 10,000 
    วัสดุคอมพิวเตอร ์ 19,590 0 30,000 0 % 30,000 

    วัสดุอื่น 0 0 1,000 400 % 5,000 
รวมคา่วัสดุ 72,465.7 41,085.9 131,000     145,000 

รวมงบดำเนินงาน 191,418.6 125,132.28 418,000     337,000 

  งบลงทุน             
  ค่าครุภัณฑ์             

    ครุภณัฑ์สำนักงาน             
      เก้าอี้ทำงาน 0 0 5,000 -100 % 0 

      ตู้เก็บเอกสาร 0 0 15,000 -100 % 0 
      โต๊ะทำงาน 0 0 5,000 -100 % 0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

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

    
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส ์

            

      

เครื่องคอมพิวเตอร์
สำหรับประมวลผล 
แบบท่ี 1 (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 
นิ้ว) 

0 21,500 0 0 % 0 

      

เครื่องพิมพ์ 
Mutifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมตดิตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) 

0 7,300 0 0 % 0 

      
เครื่องสำรองไฟฟ้า 
ขนาด 1kVA 

0 5,600 0 0 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 34,400 25,000     0 

รวมงบลงทุน 0 34,400 25,000     0 
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

การศึกษา 
1,849,698.6 1,891,672.28 3,181,000     3,305,140 

งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 

            

  งบบุคลากร             
  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)             

    
เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น 

3,023,527.42 3,206,820 3,540,000 4.52 % 3,700,000 

    เงินวิทยฐานะ 59,500 42,000 375,000 5.33 % 395,000 

    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,520,513.22 1,627,827.86 1,787,400 1.54 % 1,815,000 

    
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ
พนักงานจ้าง 

156,697.58 175,212.68 205,620 -0.79 % 204,000 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 4,760,238.22 5,051,860.54 5,908,020     6,114,000 

รวมงบบุคลากร 4,760,238.22 5,051,860.54 5,908,020     6,114,000 
  งบดำเนินงาน             
  ค่าตอบแทน             

    

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิ
ราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

0 3,100 0 0 % 0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร             

      
เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตรข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจำ 

0 0 0 100 % 40,000 

รวมค่าตอบแทน 9,200 7,650 28,200     40,000 

  ค่าใช้สอย             
    รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ             

      
รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่ง
บริการ 

4,788 0 0 0 % 0 

               ค่าจ้างเหมาบริการ 0 0 20,000 -100 % 0 

      ค่าจ้างเหมาบริการ 0 0 0 100 % 50,000 
      ค่าเช่าทรัพย์สิน 0 4,060 15,000 0 % 15,000 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

            

      
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร 

33,490 0 250,000 -80 % 50,000 

      
ค่าลงทะเบียนในการ
ฝึกอบรม 

0 0 0 100 % 150,000 

      
โครงการเพิม่ประสิทธิภาพ
คณะกรรมการบรหิารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

0 0 30,000 -100 % 0 

      
โครงการเพิม่ศักยภาพของ
พนักงานครูและผู้ดูแลเด็ก 

99,900 0 100,000 -100 % 0 

      โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ 356,280 359,980 360,000 -100 % 0 

      
โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

2,341,570 2,272,200 2,649,000 -21.76 % 2,072,500 

      
โครงการอบรมเพิ่ม
ศักยภาพของพนักงานครู
และผูดู้แลเด็ก 

0 0 0 100 % 100,000 

      
โครงการอบรมและประชุม
ผู้ปกครองในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

0 0 30,000 -100 % 0 

    ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 0 25,041.03 50,000 300 % 200,000 
รวมคา่ใช้สอย 2,836,028 2,661,281.03 3,504,000     2,637,500 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

  ค่าวัสดุ             

    วัสดุสำนักงาน 49,362 49,855 75,000 0 % 75,000 
    วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ 22,601 5,400 40,000 25 % 50,000 
    วัสดุงานบ้านงานครัว 97,554 149,934 100,000 3,984.6 % 4,084,600 

    ค่าอาหารเสรมิ (นม) 2,506,756 3,570,660 4,056,000 -100 % 0 
    วัสดุก่อสร้าง 0 17,775 50,000 0 % 50,000 

    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 1,800 10,000 100 % 20,000 
    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0 11,241.1 50,000 0 % 50,000 

    
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 

0 21,000 20,000 0 % 20,000 

    วัสดุการเกษตร 3,242.1 2,840 10,000 0 % 10,000 

    วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ 0 0 10,000 0 % 10,000 
    วัสดุคอมพิวเตอร ์ 22,800 31,200 50,000 0 % 50,000 

    วัสดุอื่น 0 0 1,000 900 % 10,000 
รวมค่าวัสดุ 2,702,315.1 3,861,705.1 4,472,000     4,429,600 

  ค่าสาธารณูปโภค             

    ค่าไฟฟ้า 69,449.24 89,722.43 100,000 50 % 150,000 
    ค่าน้ำประปา คา่น้ำบาดาล 1,394.21 8,228.84 30,000 0 % 30,000 

    ค่าบริการโทรศัพท ์ 5,756.27 8,588.68 20,000 0 % 20,000 

    
ค่าบริการสื่อสารและ
โทรคมนาคม 

40,059.4 89,880 100,000 0 % 100,000 

รวมค่าสาธารณูปโภค 116,659.12 196,419.95 250,000     300,000 
รวมงบดำเนินงาน 5,664,202.22 6,727,056.08 8,254,200     7,407,100 

  งบลงทุน             
  ค่าครุภัณฑ์             

    ครุภณัฑ์สำนักงาน             
      เครื่องโทรศัพท ์ 0 9,500 0 0 % 0 
      ตู้เก็บเอกสาร  14,000 0 0 0 % 0 

      โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้  28,250 0 0 0 % 0 
    ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง             

      
รถบรรทุกอเนกประสงค์ 
แบบตอนเดียว   

395,000 0 0 0 % 0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

    ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ             

      
ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจร
ปิดของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

0 0 1,015,800 -100 % 0 

    ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่             

      
โทรทัศน ์แอล อี ดี (LED 
TV)   

35,980 0 0 0 % 0 

    ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว             

      เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง   9,500 0 0 0 % 0 

    
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส ์

            

      
เครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีด
หมึก (Inkjet)  

78,000 0 0 0 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 560,730 9,500 1,015,800     0 
  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง             

    ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง             

      

โครงการต่อเติมหลังคาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นนายาง 
หมู่ที่ 3 ต.นายาง อ.ชะอำ 
จ.เพชรบุร ี

0 0 176,000 -100 % 0 

      

โครงการต่อเติมหลังคาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นหนอง
เผาถ่าน หมู่ที่ 3 ต.ดอนขุน
ห้วย อ.ชะอำ  จ.เพชรบุร ี

114,950 0 0 0 % 0 

      

โครงการปรับปรุงพื้น
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านร่องระกำ  หมู่ที่ 6  
ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ   
จ.เพชรบุร ี

75,700 0 0 0 % 0 

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 190,650 0 176,000     0 

รวมงบลงทุน 751,380 9,500 1,191,800     0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

  งบเงินอุดหนุน             
  เงินอุดหนุน             

    เงินอุดหนุนส่วนราชการ             
      โครงการแข่งขันกีฬานักเรยีน 105,000 0 105,000 42.86 % 150,000 

      
โครงการแข่งขันสวดมนต์หมู่
ทำนองสรภัญญะ 

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

      
โครงการเปิดบ้านวิชาการ
โรงเรียนในเขตเทศบาล
ตำบลนายาง 

150,000 0 150,000 13.33 % 170,000 

      
โครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนชาวไร ่

660,000 712,000 756,000 11.11 % 840,000 

      
โครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนนคิมสร้างตนเอง
เขื่่อนเพชร 

740,000 669,080 780,000 -7.69 % 720,000 

      
โครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านดอน 

88,000 100,000 482,000 
-

90.04 
% 48,000 

      
โครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย 

540,000 560,000 580,000 -2.24 % 567,000 

      
โครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านนายาง 

680,000 700,000 668,000 1.8 % 680,000 

      
โครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านเนินทราย 

140,000 160,000 180,000 11.11 % 200,000 

      
โครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านร่องระกำ 

496,000 500,000 508,000 2.36 % 520,000 

      
โครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านหนองเผาถ่าน 

600,000 580,000 600,000 23.2 % 739,200 

      
โครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านหนองยาว 

1,904,000 2,024,000 2,136,000 5.62 % 2,256,000 

      
โครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านหุบกะพง 

520,000 540,000 560,000 3.57 % 580,000 

รวมเงินอุดหนุน 6,673,000 6,595,080 7,555,000     7,520,200 

รวมงบเงินอุดหนุน 6,673,000 6,595,080 7,555,000     7,520,200 
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา 
17,848,820.44 18,383,496.62 22,909,020     21,041,300 

รวมแผนงานการศึกษา 19,698,519.04 20,275,168.9 26,090,020     24,346,440 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

แผนงานสาธารณสุข             
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข             

  งบบุคลากร             
  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)             

    
เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น 

1,717,638.7 1,572,800 2,178,520 32.76 % 2,892,120 

    
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 

79,200 86,406.89 91,200 0 % 91,200 

    เงินประจำตำแหน่ง 99,538.7 109,200 109,200 32.97 % 145,200 

    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 366,000 361,548.38 372,000 -9.77 % 335,640 

    
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จ้าง 

33,420 26,258.7 27,420 75.05 % 48,000 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 2,295,797.4 2,156,213.97 2,778,340     3,512,160 
รวมงบบุคลากร 2,295,797.4 2,156,213.97 2,778,340     3,512,160 

  งบดำเนินงาน             
  ค่าตอบแทน             

    ค่าเช่าบ้าน 49,500 60,000 60,000 20 % 72,000 
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร             

      
เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตรข้าราชการ/
พนักงาน/ลูกจ้างประจำ 

0 0 0 100 % 3,300 

รวมค่าตอบแทน 53,700 64,200 64,200     75,300 

  ค่าใช้สอย             

    
รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่ง
บริการ 

            

      
รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่ง
บริการ 

45,560 0 0 0 % 0 

      
         ค่าจ้างเหมา
บริการ 

0 12,460 35,000 -100 % 0 

      ค่าโฆษณาและเผยแพร ่ 0 0 20,000 0 % 20,000 

      ค่าจ้างเหมาบริการ 0 0 0 100 % 40,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

            

      
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

3,900 13,262 40,000 -87.5 % 5,000 

      ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 15,000 

      
โครงการควบคมุโรคขาดสาร
ไอโอดีน เทศบาลตำบลนายาง 

0 0 130,000 0 % 130,000 

      โครงการคุม้ครองผู้บริโภค     0 9,880 0 0 % 0 

      

โครงการช่วยเหลือประชาชน
ผู้ประสบภยัจากโรคตดิต่ออุบัติ
ใหม่ด้านการแพทย์และการ
สาธารณสุข 

0 0 0 100 % 50,000 

      
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
และควบคมุประชากรสุนัขและ
แมว 

166,825 207,610 250,000 0 % 250,000 

      
โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภาค
ประชาชน   

84,220 0 100,000 -100 % 0 

      
โครงการเพิม่ศักยภาพ
ผู้ประกอบการร้านอาหาร แผง
ลอยจำหน่ายอาหาร 

0 0 0 100 % 25,000 

      
โครงการรณรงค์ป้องกันและแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิ TO BE 
NUMBER ONE 

309,500 281,330 200,000 0 % 200,000 

      
โครงการรณรงค์ป้องกันและ
ควบคุมโรคในท้องถิ่น 

0 90,785 100,000 -100 % 0 

      
โครงการส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอายุ
เทศบาลตำบลนายาง   

300,000 195,840 0 0 % 0 

      
โครงการสร้างจติสำนึกด้าน
อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

95,827 0 75,000 -100 % 0 

      
โครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม 

82,500 88,194 90,000 0 % 90,000 

      

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้
ความรู้ในการป้องกันโรคตดิเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) และการจัดทำหน้ากาก
อนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง 

0 43,244 0 0 % 0 

      
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านตาม
พระราชประสงค ์

159,451 148,604 140,000 0 % 140,000 
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    ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 39,991.76 6,148.71 50,000 0 % 50,000 

รวมค่าใช้สอย 1,287,774.76 1,097,357.71 1,230,000     1,015,000 
  ค่าวัสดุ             
    วัสดุสำนักงาน 19,000 29,907 30,000 0 % 30,000 

    วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ 0 0 5,000 0 % 5,000 
    วัสดุงานบ้านงานครัว 0 327,440 50,000 0 % 50,000 

    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 17,100 30,000 0 % 30,000 
    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 54,257.4 44,893.8 70,000 0 % 70,000 

    วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์ 0 129,300 260,000 
-

23.08 
% 200,000 

    วัสดุการเกษตร 11,040 8,672 10,000 0 % 10,000 

    วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ 0 0 5,000 0 % 5,000 
    วัสดุเครื่องแต่งกาย 0 0 0 100 % 50,000 

    วัสดุคอมพิวเตอร ์ 22,680 29,110 30,000 0 % 30,000 
    วัสดุอื่น 0 0 1,000 0 % 1,000 

รวมค่าวัสดุ 106,977.4 586,422.8 491,000     481,000 

  ค่าสาธารณูปโภค             
    ค่าบริการโทรศัพท ์ 2,338.96 1,558.32 5,000 0 % 5,000 

รวมค่าสาธารณูปโภค 2,338.96 1,558.32 5,000     5,000 
รวมงบดำเนินงาน 1,450,791.12 1,749,538.83 1,790,200     1,576,300 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 3,746,588.52 3,905,752.8 4,568,540     5,088,460 

รวมแผนงานสาธารณสุข 3,746,588.52 3,905,752.8 4,568,540     5,088,460 
แผนงานสังคมสงเคราะห ์             

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์             
  งบบุคลากร             

  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)             

    
เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น 

831,840 971,280 1,310,600 96.81 % 2,579,340 

    
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 

0 0 42,000 -100 % 0 

    เงินประจำตำแหน่ง 0 10,500 39,000 146.15 % 96,000 
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 202,392.85 199,101.89 216,000 0 % 216,000 
    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 22,488.08 22,122.42 24,000 0 % 24,000 

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจำ) 1,056,720.93 1,203,004.31 1,631,600     2,915,340 
รวมงบบุคลากร 1,056,720.93 1,203,004.31 1,631,600     2,915,340 
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  งบดำเนินงาน             
  ค่าตอบแทน             

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอัน
เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

0 0 120,000 -100 % 0 

    
ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอก
เวลาราชการ 

0 0 10,000 0 % 10,000 

    ค่าเช่าบ้าน 30,400 10,000 47,000 -100 % 0 

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร             

      
เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตรข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจำ 

0 0 0 100 % 20,000 

รวมค่าตอบแทน 31,200 12,800 225,000     30,000 
  ค่าใช้สอย             

    รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ             
      ค่าจ้างเหมาบริการ 0 0 5,000 0 % 5,000 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

            

      
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร 

1,174 7,800 20,000 -75 % 5,000 

      
ค่าลงทะเบียนในการ
ฝึกอบรม 

0 0 0 100 % 15,000 

    ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 8,643.46 52,746.92 50,000 0 % 50,000 
รวมคา่ใช้สอย 9,817.46 60,546.92 75,000     75,000 

  ค่าวัสดุ             

    วัสดุสำนักงาน 13,972 10,092 30,000 0 % 30,000 
    วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ 0 3,588 5,000 0 % 5,000 

    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 10,000 100 % 20,000 
    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 18,765.9 15,947.6 30,000 33.33 % 40,000 

    วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ 0 0 5,000 0 % 5,000 
    วัสดุคอมพิวเตอร ์ 31,830 35,650 40,000 25 % 50,000 

รวมค่าวัสดุ 64,567.9 65,277.6 120,000     150,000 

รวมงบดำเนินงาน 105,585.36 138,624.52 420,000     255,000 
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  งบลงทุน             
  ค่าครุภัณฑ์             

    ครุภณัฑ์สำนักงาน             
      เก้าอี้ทำงาน  9,600 0 0 0 % 0 

      ตู้เก็บเอกสาร  5,600 0 0 0 % 0 
      โต๊ะคอมพิวเตอร์  1,800 0 0 0 % 0 
      โต๊ะทำงาน 12,500 0 0 0 % 0 

      โต๊ะอเนกประสงค์ 0 1,600 0 0 % 0 
    ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ             

      เครื่องเสยีงแบบลากจูง  6,000 0 0 0 % 0 
      เครื่องเสยีงพกพา  7,000 0 0 0 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 42,500 1,600 0     0 
รวมงบลงทุน 42,500 1,600 0     0 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห ์

1,204,806.29 1,343,228.83 2,051,600     3,170,340 

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์             

  งบดำเนินงาน             
  ค่าใช้สอย             

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะ
รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 

            

      

โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนด้านการ
ส่งเสริมละพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

0 0 0 100 % 30,000 

      
โครงการพัฒนา
สุขภาพจิตเพื่อชีวิตคน
พิการที่สดใส 

0 0 0 100 % 20,000 

รวมค่าใช้สอย 0 0 0     50,000 

รวมงบดำเนินงาน 0 0 0     50,000 
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคม

สงเคราะห ์
0 0 0     50,000 

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,204,806.29 1,343,228.83 2,051,600     3,220,340 
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แผนงานเคหะและชมุชน             
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชมุชน             

  งบบุคลากร             
  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)             

    
เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น 

2,650,839.03 2,805,270 2,999,640 -100 % 0 

    
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 

67,200 67,200 67,200 -100 % 0 

    เงินประจำตำแหน่ง 85,200 89,700 103,200 -100 % 0 

    ค่าจ้างลูกจ้างประจำ 284,520 300,600 328,200 -100 % 0 
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 2,437,039.35 2,551,638.62 2,664,880 -100 % 0 

    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 225,675.48 227,282.06 255,420 -100 % 0 
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 5,750,473.86 6,041,690.68 6,418,540     0 

รวมงบบุคลากร 5,750,473.86 6,041,690.68 6,418,540     0 

  งบดำเนินงาน             
  ค่าตอบแทน             

    
ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอก
เวลาราชการ 

0 0 20,000 -100 % 0 

    ค่าเช่าบ้าน 27,000 42,000 60,000 -100 % 0 

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 14,500 14,500 20,000 -100 % 0 
รวมค่าตอบแทน 41,500 56,500 100,000     0 

  ค่าใช้สอย             
    รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ             

      
รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่ง
บริการ 

127,600 0 0 0 % 0 

      ค่าจ้างเหมาบริการ 0 98,225 150,000 -100 % 0 

      ค่าเช่าทรัพย์สิน 0 41,764.3 65,000 -100 % 0 
      ค่าเบี้ยประกัน                                                                                     0 0 70,000 -100 % 0 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

            

      
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร 

52,600 34,000 55,000 -100 % 0 

    คา่บำรุงรักษาและซ่อมแซม 386,864.68 324,919.97 450,000 -100 % 0 
รวมค่าใช้สอย 567,064.68 498,909.27 790,000     0 
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  ค่าวัสดุ             
    วัสดุสำนักงาน 166,744.1 27,320 200,000 -100 % 0 

    วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ 252,000 0 0 0 % 0 
    วัสดุงานบ้านงานครัว 1,020 1,080 5,000 -100 % 0 

    วัสดุก่อสร้าง 45,215.54 0 35,000 -100 % 0 
    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 32,502 36,650 180,000 -100 % 0 
    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 464,207 358,191.6 500,000 -100 % 0 

    วัสดุการเกษตร 62,876.9 41,705 50,000 -100 % 0 
    วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ 700 0 5,000 -100 % 0 

    วัสดุเครื่องแต่งกาย 3,809.2 0 10,000 -100 % 0 
    วัสดุคอมพิวเตอร ์ 38,070 39,290 40,000 -100 % 0 

    วัสดุอื่น 0 401.25 1,000 -100 % 0 
รวมค่าวัสดุ 1,067,144.74 504,637.85 1,026,000     0 

  ค่าสาธารณูปโภค             

    ค่าไฟฟ้า 1,364,916.86 809,688.06 947,000 -100 % 0 
    ค่าน้ำประปา คา่น้ำบาดาล 2,118.6 7,387.51 6,000 -100 % 0 

    ค่าบริการโทรศัพท ์ 1,818.01 1,755.87 5,000 -100 % 0 
รวมค่าสาธารณูปโภค 1,368,853.47 818,831.44 958,000     0 

รวมงบดำเนินงาน 3,044,562.89 1,878,878.56 2,874,000     0 

  งบลงทุน             
  ค่าครุภัณฑ์             

    ครุภณัฑ์สำนักงาน             
      ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 11,000 11,000 0 0 % 0 

    ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว             
      เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 9,500 0 0 0 % 0 

    
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส ์

            

      
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 2 (จอแสดง
ภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 

59,000 0 0 0 % 0 

      
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED 
ขาวดำ ชนิด Network แบบท่ี 2 
(38 หน้า/นาที) 

29,600 0 0 0 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 109,100 11,000 0     0 
รวมงบลงทุน 109,100 11,000 0     0 
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  งบรายจ่ายอื่น             
  รายจ่ายอื่น             

    รายจ่ายอื่น             
      ค่าไฟฟ้าค้างจ่าย 0 240,752.17 0 0 % 0 
      ค่าไฟฟ้าสาธารณะเกินสิทธ์ิ 0 0 53,000 -100 % 0 

รวมรายจ่ายอื่น 0 240,752.17 53,000     0 
รวมงบรายจ่ายอื่น 0 240,752.17 53,000     0 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 8,904,136.75 8,172,321.41 9,345,540     0 
งานไฟฟ้าและประปา             

  งบดำเนินงาน             
  ค่าวัสดุ             
    วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ 460,000 490,840 650,000 -100 % 0 

    วัสดุก่อสร้าง 623,168 608,721.64 800,000 -100 % 0 
รวมค่าวัสดุ 1,083,168 1,099,561.64 1,450,000     0 

รวมงบดำเนินงาน 1,083,168 1,099,561.64 1,450,000     0 
  งบลงทุน             
  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง             

    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 714,000 1,338,000 6,902,000 0   % 0  
รวมคา่ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 714,000 1,338,000 6,902,000     0 

รวมงบลงทุน 714,000 1,338,000 6,902,000     0 
รวมงานไฟฟ้าและประปา 1,797,168 2,437,561.64 8,352,000     0 

งานสวนสาธารณะ             
  งบลงทุน             
  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง             

    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ             

      
โครงการก่อสร้างรั้วสวน
สุขภาพ หมู่ที่ 2 ต.เขาใหญ่  
อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

0 0 120,000 -100 % 0 

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 120,000     0 
รวมงบลงทุน 0 0 120,000     0 

รวมงานสวนสาธารณะ 0 0 120,000     0 
 
 
 
 
 
 



43 
 

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
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งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏกิูล             
  งบบุคลากร             

  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)             
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 2,010,476.92 2,102,758.08 2,220,000 -2.7 % 2,160,000 

    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 223,386.29 233,639.77 270,240 
-

11.19 
% 240,000 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 2,233,863.21 2,336,397.85 2,490,240     2,400,000 

รวมงบบุคลากร 2,233,863.21 2,336,397.85 2,490,240     2,400,000 
  งบดำเนินงาน             

  ค่าตอบแทน             

    
ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอก
เวลาราชการ 

75,180 79,800 96,000 4.17 % 100,000 

รวมคา่ตอบแทน 75,180 79,800 96,000     100,000 
  ค่าใช้สอย             

    รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ             
      ค่าจ้างเหมาบริการ 0 0 0 100 % 200,000 

      ค่าเบี้ยประกัน 0 34,298.32 35,000 0 % 35,000 

    ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 421,959.58 231,556.76 360,000 
-

44.44 
% 200,000 

รวมค่าใช้สอย 421,959.58 265,855.08 395,000     435,000 
  ค่าวัสดุ             

    วัสดุงานบ้านงานครัว 12,422.4 95,760 70,000 14.29 % 80,000 

    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 93,200 19,575.75 150,000 
-

66.67 
% 50,000 

    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 388,185 356,841.8 410,000 9.76 % 450,000 
    วัสดุการเกษตร 0 0 0 100 % 10,000 

    วัสดุเครื่องแต่งกาย 41,220 35,765.4 50,000 0 % 50,000 
    วัสดุอื่น 0 0 5,000 0 % 5,000 

รวมค่าวัสดุ 535,027.4 507,942.95 685,000     645,000 
รวมงบดำเนินงาน 1,032,166.98 853,598.03 1,176,000     1,180,000 
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  งบลงทุน             
  ค่าครุภัณฑ์             

    ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว             

      
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อ
แข็ง 

0 0 0 100 % 19,000 

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0     19,000 
รวมงบลงทุน 0 0 0     19,000 

รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 3,266,030.19 3,189,995.88 3,666,240     3,599,000 
งานบำบัดน้ำเสีย             

  งบลงทุน             
  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง             

    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 146,000 0 2,255,000 -100 % 0 
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 146,000 0 2,255,000     0 

รวมงบลงทุน 146,000 0 2,255,000     0 

รวมงานบำบัดน้ำเสีย 146,000 0 2,255,000     0 
รวมแผนงานเคหะและชมุชน 14,113,334.94 13,799,878.93 23,738,780     3,599,000 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน             
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

            

  งบดำเนินงาน             
  ค่าสาธารณูปโภค             

    ค่าไฟฟ้า 0 0 0 100 % 5,000 
รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0     5,000 

รวมงบดำเนินงาน 0 0 0     5,000 
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน 
0 0 0     5,000 

งานส่งเสริมและสนับสนนุความเข้มแข็ง
ชุมชน 

            

  งบดำเนินงาน             
  ค่าใช้สอย             

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะ
รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 

            

      
โครงการค่ายร่วมใจกัน
ทำด ีเพิ่มพื้นท่ีสร้างสรรค์
สำหรับเด็กและเยาวชน 

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

      
โครงการส่งเสริมและจัดหา
อาชีพให้แก่สตรีและกลุม่
สตรีในเขตเทศบาล 

0 0 40,000 -25 % 30,000 

รวมค่าใช้สอย 0 0 50,000     40,000 
  ค่าสาธารณูปโภค             
    ค่าไฟฟ้า 182.89 75.66 5,000 -100 % 0 

รวมคา่สาธารณูปโภค 182.89 75.66 5,000     0 
รวมงบดำเนินงาน 182.89 75.66 55,000     40,000 

  งบเงินอุดหนุน             
  เงินอุดหนุน             

    เงินอุดหนุนส่วนราชการ             

      

โครงการชะอำรวมใจ
เสรมิสร้างพลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติด อำเภอ
ชะอำ จังหวัดเพชรบุร ี

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

      
โครงการสนับสนุนป้องกัน
และแก้ไขปญัหายาเสพติด 
อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุร ี

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

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

รวมงบเงินอุดหนุน 20,000 20,000 20,000     20,000 
รวมงานส่งเสริมและสนับสนนุความ

เข้มแข็งชุมชน 
20,182.89 20,075.66 75,000     60,000 

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

20,182.89 20,075.66 75,000     65,000 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

            

งานกีฬาและนันทนาการ             

  งบดำเนินงาน             
  ค่าใช้สอย             

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

            

      โครงการกีฬาต้านยาเสพตดิ 99,880 0 100,000 0 % 100,000 

      โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน 199,890 0 200,000 -50 % 100,000 
    ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 100 % 50,000 

รวมค่าใช้สอย 299,770 0 300,000     250,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

  ค่าวัสดุ             

    วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ 29,850 14,640 30,000 0 % 30,000 
    วัสดุกีฬา 49,890 29,525 50,000 0 % 50,000 

รวมค่าวัสดุ 79,740 44,165 80,000     80,000 

  ค่าสาธารณูปโภค             
    ค่าไฟฟ้า 14,352.11 16,546.15 20,000 50 % 30,000 

รวมค่าสาธารณูปโภค 14,352.11 16,546.15 20,000     30,000 
รวมงบดำเนินงาน 393,862.11 60,711.15 400,000     360,000 

  งบลงทุน             

  ค่าครุภัณฑ์             
    ครุภณัฑ์กีฬา             

      
เครื่องออกกำลังกาย
กลางแจ้ง 

0 157,000 0 0 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 157,000 0     0 
รวมงบลงทุน 0 157,000 0     0 

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 393,862.11 217,711.15 400,000     360,000 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น             
  งบดำเนินงาน             

  ค่าใช้สอย             

    

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ยงบรายจ่าย
อื่น ๆ 

            

      

โครงการจดังานวันเฉลมิ
พระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศร ี
สินทร มหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกลา้เจ้าอยูห่ัว 

61,150 0 150,000 0 % 150,000 

      
โครงการจดังานวันพ่อ
แห่งชาติ 

0 0 50,000 100 % 100,000 

      
โครงการจดังานวันแม่
แห่งชาติ 

59,750 0 50,000 100 % 100,000 

      
โครงการจดังานวัน
สงกรานต ์

449,610 0 360,000 
-

44.44 
% 200,000 

 
 
 

 
 
 



47 
 

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2565 

      โครงการหล่อเทียนจำนำพรรษา 34,550 0 35,000 0 % 35,000 

      
โครงการอนุรักษ์ศลิปะเพลง
พื้นบ้าน เพลงพวงมาลัย   

49,600 0 50,000 -100 % 0 

รวมค่าใช้สอย 654,660 0 695,000     585,000 
รวมงบดำเนินงาน 654,660 0 695,000     585,000 

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 654,660 0 695,000     585,000 
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ

นันทนาการ 
1,048,522.11 217,711.15 1,095,000     945,000 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา             
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

            

  งบบุคลากร             

  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)             

    
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น 

0 0 0 100 % 1,078,440 

    
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรอื
พนักงานส่วนท้องถิ่น 

0 0 0 100 % 67,200 

    เงินประจำตำแหน่ง 0 0 0 100 % 67,200 
    คา่ตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 216,000 
    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 24,000 

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจำ) 0 0 0     1,452,840 
รวมงบบุคลากร 0 0 0     1,452,840 

  งบดำเนินงาน             
  ค่าตอบแทน             

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเปน็
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

0 0 0 100 % 10,000 

    คา่เบี้ยประชุม 0 0 0 100 % 5,000 

    
ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอก
เวลาราชการ 

0 0 0 100 % 10,000 

    เงนิช่วยเหลือการศึกษาบตุร             

      
เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร
ข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจำ 

0 0 0 100 % 5,000 

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

  ค่าใช้สอย             
    รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ             

      ค่าเช่าทรัพย์สิน 0 0 0 100 % 65,000 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

            

      
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร 

0 0 0 100 % 2,000 

      
ค่าลงทะเบียนในการ
ฝึกอบรม 

0 0 0 100 % 3,000 

    ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 100 % 20,000 

รวมค่าใช้สอย 0 0 0     90,000 
  ค่าวัสดุ             

    วัสดุสำนักงาน 0 0 0 100 % 30,000 
    วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 100 % 5,000 
    วัสดุคอมพิวเตอร ์ 0 0 0 100 % 15,000 

    วัสดุอื่น 0 0 0 100 % 5,000 
รวมค่าวัสดุ 0 0 0     55,000 

  ค่าสาธารณูปโภค             
    ค่าบริการโทรศัพท ์ 0 0 0 100 % 5,000 

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0     5,000 
รวมงบดำเนินงาน 0 0 0     180,000 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา 

0 0 0     1,632,840 

งานก่อสร้าง             

  งบบุคลากร             
  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)             

    
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น 

0 0 0 100 % 2,342,700 

    เงินประจำตำแหน่ง 0 0 0 100 % 36,000 

    ค่าจ้างลูกจ้างประจำ 0 0 0 100 % 342,840 
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 2,571,732 

    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 216,000 
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 0 0 0     5,509,272 

รวมงบบุคลากร 0 0 0     5,509,272 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

  งบดำเนินงาน             
  ค่าตอบแทน             

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเปน็
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

0 0 0 100 % 200,000 

    ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 100 % 100,000 
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร             

      
เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร
ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ 

0 0 0 100 % 15,000 

รวมค่าตอบแทน 0 0 0     315,000 

  ค่าใช้สอย             
    รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ             

      ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 0 0 0 100 % 100,000 
      ค่าเบี้ยประกัน 0 0 0 100 % 40,000 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยงบรายจ่ายอื่น ๆ 

            

      
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

0 0 0 100 % 2,000 

      ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 3,000 
    ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 100 % 400,000 

รวมค่าใช้สอย 0 0 0     545,000 
  ค่าวัสดุ             

    วัสดุสำนักงาน 0 0 0 100 % 80,000 
    วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ 0 0 0 100 % 450,000 
    วัสดุก่อสร้าง 0 0 0 100 % 1,040,000 

    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 0 100 % 50,000 
    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0 0 0 100 % 400,000 

    วัสดุการเกษตร 0 0 0 100 % 15,000 
    วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ 0 0 0 100 % 5,000 
    วัสดุเครื่องแต่งกาย 0 0 0 100 % 5,000 

    วัสดุคอมพิวเตอร ์ 0 0 0 100 % 35,000 
  วัสดุจราจร 0 0 0 100 % 40,000 

    วัสดุอื่น 0 0 0 100 % 10,000 
รวมค่าวัสดุ 0 0 0     2,130,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

  ค่าสาธารณูปโภค             
    ค่าไฟฟ้า 0 0 0 100 % 600,000 

    ค่าน้ำประปา คา่น้ำบาดาล 0 0 0 100 % 6,000 
รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0     606,000 

รวมงบดำเนินงาน 0 0 0     3,596,000 
  งบลงทุน             
  ค่าครุภัณฑ์             

    ครุภณัฑ์สำนักงาน             
      โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ทำงาน 0 0 0 100 % 7,000 

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0     7,000 
  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง             

    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ             
รวมคา่ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0     13,550,000 

รวมงบลงทุน 0 0 0     13,557,000 

  งบรายจ่ายอื่น             
  รายจ่ายอื่น             

    รายจ่ายอื่น             
      รายจ่ายอื่น 0 0 0 100 % 240,000 

รวมรายจ่ายอื่น 0 0 0     240,000 

รวมงบรายจ่ายอื่น 0 0 0     240,000 
รวมงานก่อสร้าง 0 0 0     22,902,272 

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0     24,535,112 
แผนงานการเกษตร             

งานส่งเสริมการเกษตร             
  งบดำเนินงาน             
  ค่าใช้สอย             

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

            

      
โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มี
รายได้น้อย 

0 0 0 100 % 30,000 

รวมค่าใช้สอย 0 0 0     30,000 

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

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ             
  งบลงทุน             

  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง             
    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 226,000 0 3,950,300 -100  %  0 

รวมคา่ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 226,000 0 3,950,300     0 
รวมงบลงทุน 226,000 0 3,950,300     0 

รวมงานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

226,000 0 3,950,300     0 

รวมแผนงานการเกษตร 226,000 0 3,950,300     30,000 

แผนงานการพาณิชย์             
งานตลาดสด             

  งบดำเนินงาน             
  ค่าใช้สอย             
    รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ             

            ค่าจ้างเหมาบริการ  0 0 100,000 -100 % 0 
      ค่าจ้างเหมาบริการ 0 0 0 100 % 130,000 

    ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 30,000 0 % 30,000 
รวมค่าใช้สอย 0 0 130,000     160,000 

  ค่าวัสดุ             

    วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ 17,400 810 20,000 0 % 20,000 
    วัสดุก่อสร้าง 330 0 20,000 0 % 20,000 

รวมค่าวัสดุ 17,730 810 40,000     40,000 
  ค่าสาธารณูปโภค             

    ค่าไฟฟ้า 53,953.89 54,623.31 80,000 -25 % 60,000 
รวมคา่สาธารณูปโภค 53,953.89 54,623.31 80,000     60,000 

รวมงบดำเนินงาน 71,683.89 55,433.31 250,000     260,000 

รวมงานตลาดสด 71,683.89 55,433.31 250,000     260,000 
รวมแผนงานการพาณิชย์ 71,683.89 55,433.31 250,000     260,000 

รวมทุกแผนงาน 106,860,399.1 101,746,818.6 132,538,760     133,800,352 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เทศบาลตำบลนายาง 

อำเภอชะอำ   จังหวัดเพชรบุร ี
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 งานบริหารทั่วไป รวม 13,991,740 บาท 
  งบบุคลากร รวม 10,292,140 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,072,000 บาท 
   เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 756,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี เดือนละ30,000 บาท และรอง
นายกเทศมนตรี เดือนละ16,500 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของ
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รอง
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตร ี
ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเตมิ ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2557 

      

   ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก จำนวน 240,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรเีดือน
ละ 8,000 บาท และรองนายกเทศมนตรี เดือนละ6,000 บาท ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล 
เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายคา่
เบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 
2 พ.ศ. 2557 

      

   ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จำนวน 240,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรีเดือน
ละ 8,000 บาท และรองนายกเทศมนตรี เดือนละ 6,000 บาท ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจา่ยค่าเบี้ย
ประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ.
2557 

      

   ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี  จำนวน 216,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี  
เดือนละ 10,500 บาท และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  
เดือนละ 7,500 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของ
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรีประธานสภาเทศบาล  
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รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายก 
เทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบีย้ประชุม
กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2557 

   ค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 1,620,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล เดือนละ 16,500 บาท 
รองประธานสภาเทศบาล  เดือนละ 13,500 บาท และสมาชิกสภา
เทศบาล เดือนละ 10,500 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินเดือนเงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายก 
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.
2554 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2557 

      

   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 7,220,140 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิน่ จำนวน 5,287,140 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงาน
เทศบาล ตามพระราชบัญญตัิระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542 และตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลจำนวน14 อัตรา  

      

   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิน่ จำนวน 150,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนนอกเหนอืจากเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล
ในตำแหน่งปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง) หัวหน้า
สำนักปลดัเทศบาล (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับกลาง) และจา่ยเงิน 
ค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานเทศบาลผูไ้ดร้ับเงินเดือนถึงขั้นสูงของ
ตำแหน่ง (เต็มขั้น) ตามพระราชบัญญัตริะเบยีบบริหารงานบุคคล 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และตาม แผนอัตรากำลัง 3 ปี  
ของเทศบาล  

      

   เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 240,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่พนักงานเทศบาลในตำแหน่ง
ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล  
(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับกลาง) หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ  
(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น) และหัวหน้าฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณ (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น) ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และตามแผน
อัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาล 

      

   ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 285,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งลูกจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ
ให้แก่ลูกจ้างประจำ ตามพระราชบัญญัตริะเบยีบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของ
เทศบาล จำนวน  1  อัตรา  
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   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 1,150,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง ตามพระราชบญัญัตริะเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของ
เทศบาล จำนวน  10  อัตรา 

      

   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 108,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวและเงินค่าตอบแทนพิเศษ
ให้แก่พนักงานจ้าง ตามพระราชบญัญัตริะเบยีบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของ
เทศบาล จำนวน  9  อัตรา 

      

  งบดำเนินงาน รวม 3,641,600 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 405,600 บาท 

   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก ่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จำนวน 200,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีในการเลือกตั้ง  
เงินรางวัล ฯลฯ 

      

   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างที่ต้องมาปฏิบัติราชการใน
กรณีเร่งด่วน และลักษณะงานท่ีไมส่ามารถดำเนินการตามเวลา
ปกติได ้
 - เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 

      

   ค่าเช่าบ้าน จำนวน 138,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้พนักงานเทศบาลที่มสีิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2562 

      

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน 47,600 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศกึษาบุตรของพนักงานเทศบาล 
 - เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวสัดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบตุรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 

      

   ค่าใช้สอย รวม 1,270,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ       
    ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 30,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัพิมพ์วารสารประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ
ประชาสมัพันธ์ และค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตา่ง ๆ  
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    ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 100,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งบริการต่าง ๆ ที่จัดอยู่ในประเภทนี ้และจำเป็นใน
การปฏิบัตริาชการ 

      

    ค่าเช่าทรัพย์สิน จำนวน 98,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าเช่าเครื่องพิมพ์สำเนา
ดิจิตอลและคา่เช่าทรัพยส์ินต่าง ๆ เป็นไปตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบกิค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 

      

    ค่าซักฟอก จำนวน 20,000 บาท 

      
  

เพื่อจ่ายเป็นค่าซักฟอกตา่ง ๆ ของเทศบาลตำบลนายาง       
    ค่าถ่ายเอกสาร จำนวน 2,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสารราชการต่าง ๆ ของเทศบาลตำบล 
นายาง 

      

    ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ จำนวน 5,000 บาท 

      
  

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่จำเป็นในการปฏิบตัิราชการ       
   รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 300,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น การประชุมราชการทางไกลผา่นดาวเทียม และสำหรับ
กรณีหน่วยงานอ่ืน หรือบุคคล ภายนอกเข้าดูงาน หรือเยีย่มชม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกรณีตรวจเยี่ยมหรือตรวจราชการ
การแถลงข่าวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การเตรียม การหรือดำเนินการรับเสด็จ ฯลฯ 
 - เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ 
เบิกค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/  
ว0766 ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ ์2563 

      

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

      

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

จำนวน 15,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก ฯลฯ  
ของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง 
 - เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ีทอ้งถิ่น พ.ศ. 2555แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561   

      

    ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จำนวน 80,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของพนักงานเทศบาล และ
พนักงานจ้าง ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าจ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจา้หน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
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    โครงการจัดงานวันเทศบาล จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานวันเทศบาลโดยมี
ค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา เช่น 
ค่าเครื่องไทยธรรม ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในโครงการ 
 - เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งานการจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าท่ี 140 ลำดับที่ 2 

      

    โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรเทศบาล จำนวน 200,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ
บุคลากรเทศบาล โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าพิธีการ ค่าวัสดุเครื่อง
เขียน และอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะ
ค่าเช่าที่พัก ค่าของสมนาคุณพร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการฝึกอบรม
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรม 
- เป็นไปตามระเบียบระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามระเบียบระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2561 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว
3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548 เรื่องการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
และศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)หน้าที ่140 ลำดับที่ 1 

      

   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 400,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินใหส้ามารถ 
ใช้งานได้ตามปกติ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2562 

      

   ค่าวัสดุ รวม 721,000 บาท 
   วัสดุสำนักงาน จำนวน 150,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดสุำนักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ  
น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน หนังสือพิมพ ์พวงมาลัย
พวงมาลา พานพุ่ม กรวยดอกไม้ ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ ฯลฯ 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย  
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนก
ประเภทรายรับ-รายจา่ย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 50,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดไุฟฟ้าและวิทยตุ่าง ๆ เช่น หลอด
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซไ์ฟฟ้า ฯลฯ 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564เรื่อง รูปแบบและการจำแนก
ประเภทรายรับ-รายจา่ยงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 60,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ เช่น ถ้วย ชาม
ช้อนส้อม แก้วน้ำ ถาด ไม้กวาด ฯลฯ 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564เรื่อง รูปแบบและการจำแนก
ประเภทรายรับ-รายจา่ยงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   วัสดุก่อสร้าง จำนวน 50,000 บาท 

     

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ไม้ต่าง ๆ กระเบื้อง
สังกะสี ตะปู ทราย ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง
รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 50,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่งตา่ง ๆ เช่นแบตเตอรี ่
หัวเทียน ยางรถยนต์ ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/ว 1627  
ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ
ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท
0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564เรื่อง รูปแบบและ
การจำแนกประเภทรายรบั-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 200,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่นตา่ง ๆ เช่น น้ำมันดีเซล
น้ำมันเบนซิน น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/ว 1627  
ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ 
ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564เรื่อง รูปแบบและการจำแนก
ประเภทรายรับ-รายจา่ยงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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   วัสดุการเกษตร จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุการเกษตรต่าง ๆ เช่น พันธุ์พืช  
ยาป้องกันและกำจดัศัตรูพืชและสตัว์ สปริงเกลอร์ ปุ๋ย  
จอบหมุน จอบพรวน ฯลฯ 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564เรื่อง รูปแบบและการจำแนก
ประเภทรายรับ-รายจา่ยงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ต่าง ๆ เช่นกระดาษเขียน
โปสเตอร์ พู่กันและสี เมมโมรี่การด์ ฯลฯ 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรบั-รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 130,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุคอมพิวเตอรต์า่ง ๆ เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพมิพ์เลเซอร์ เมาส์ 
แป้นพิมพ ์ฯลฯ 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรบั-รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   วัสดุอื่น จำนวน 1,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุอื่นท่ีไม่สามารถเบิกจ่ายได้จากวัสดุใดใน
รายการดังกล่าวข้างต้น และมีความจำเป็นต้องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรบั-รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,245,000 บาท 
   ค่าไฟฟ้า จำนวน 900,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของสำนักงานเทศบาลตำบลนายาง และ
สถานท่ีต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

      

   ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในการตดิต่อราชการของสำนักงานเทศบาล
ตำบลนายาง เป็นไปตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการเบกิ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
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   ค่าบริการไปรษณีย์ จำนวน 150,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณตัิ ค่าดวงตราไปรษณียากร
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS) ของทุกหน่วยงานในสังกัด
เทศบาล  เป็นไปตามตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบกิ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

      

   ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 175,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าเช่า
วงจร (LEASED LINE) เพื่อใช้เป็นเส้นทางในการรับส่ง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ด้านการทะเบยีนราษฎร และค่าสื่อสารอื่น ๆ ซึ่ง
หมายรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับการโทรคมนาคม เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

      

  งบลงทุน รวม 8,000 บาท 
   ค่าครุภัณฑ์ รวม 8,000 บาท 
   ครุภณัฑ์สำนักงาน       
    ปั๊มน้ำอัตโนมตัิ จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 8,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าปัม๊น้ำระบบอัตโนมัติ โดยมีคณุลักษณะพื้นฐาน ดังนี ้
1. ระบบอัตโนมตัิ ขนาด 200 วัตต์ 
2. อัตราการไหล 47 ลิตร ต่อนาที 
3. ขนาดท่อ 1 นิ้ว 
4. สามารถส่งน้ำไดสู้ง 12 เมตร 
ซึ่งเป็นครุภณัฑ์ที่ไม่มีในบัญชรีาคามาตรฐานครุภณัฑ์ของสำนัก
งบประมาณแต่เป็นครุภณัฑ์ทีม่ีคณุภาพเหมาะสมกับการใช้งาน เพื่อ
ประโยชน์ของทางราชการจึงจำเปน็ต้องจัดหาตามราคาท้องถิ่น 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564เรื่อง รูปแบบและการจำแนก
ประเภทรายรับ-รายจา่ยงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

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

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ท่ีทำการปกครองอำเภอชะอำ ตาม
โครงการงานพระนครครีี-เมืองเพชร ครั้งท่ี 36 ประจำปี 2565 
 - เป็นไปตามพระราชบญัญัตเิทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับท่ี 14)พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (8) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิกำหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542
มาตรา 16 (11) 
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 - เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที ่2) พ.ศ. 2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที ่6/2564 หน้าท่ี 17 ลำดับที ่1 

 งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 412,840 บาท 
  งบบุคลากร รวม 342,840 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 342,840 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิน่ จำนวน 342,840 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่
พนักงานเทศบาล ตามพระราชบัญญัตริะเบยีบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของ
เทศบาล จำนวน  1  อัตรา  

      

  งบดำเนินงาน รวม 70,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 60,000 บาท 
   ค่าเช่าบ้าน จำนวน 60,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้พนักงานเทศบาลที่มสีิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2562 

      

   ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

      

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 
และนอกราชอาณาจักร 

จำนวน 2,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก 
ฯลฯ ของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง 
 - เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหนา้ที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไข
เพิ่มเตมิถึง (ฉบับท่ี 4)พ.ศ. 2561 

      

         ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จำนวน 8,000  บาท 
 

      

  
      เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของพนักงาน     
      เทศบาล และพนักงานจ้าง ฯลฯ 
      - เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าจ่ายใน   
      การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ี  
      ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
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 งานบริหารงานคลัง รวม 8,485,620 บาท 
  งบบุคลากร รวม 6,946,620 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 6,946,620 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิน่ จำนวน 5,774,520 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่
พนักงานเทศบาล ตามพระราชบัญญัตริะเบยีบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของ
เทศบาล จำนวน  15  อัตรา 

      

   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิน่ จำนวน 67,200 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนนอกเหนอืจากเงินเดือนให้แก่พนักงาน
เทศบาลในตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการ
คลัง ระดับกลาง) ตามพระราชบญัญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542   

      

   เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 121,200 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่พนักงานเทศบาล 
ในตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง
ระดับกลาง) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง (นักบริหารงานการ
คลัง ระดับต้น) หัวหน้าฝา่ยพัฒนารายได้ (นักบริหาร งานการ
คลัง ระดับต้น) และหัวหน้าฝ่ายแผนท่ีภาษีและทะเบยีน
ทรัพย์สิน (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 875,700 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง ตามพระราชบญัญัตริะเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของ
เทศบาล จำนวน  8  อัตรา  

      

   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 108,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวและเงินค่าตอบแทนพิเศษ
ให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 8 อัตรา  
ตามแผนอตัรากำลัง 3 ปี ของเทศบาล 

      

  งบดำเนินงาน รวม 1,454,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 354,000 บาท 

   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับผู้ทีท่ำประโยชน์ให้กับทาง
ราชการนอกเหนือจากท่ีระบุไว้ข้างต้นตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบกิค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
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   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 100,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ
ให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างที่ต้องมาปฏิบัติ
ราชการในกรณีเร่งด่วน และลักษณะงานท่ีไม่สามารถ
ดำเนินการตามเวลาปกติได ้
 - เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 

      

   ค่าเช่าบ้าน จำนวน 144,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้พนักงานเทศบาลที่มสีิทธิเบิกได้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2562 

      

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจำ 

จำนวน 100,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศกึษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล 
 - เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบตุรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 

     

   ค่าใช้สอย รวม 620,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ       
    ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 30,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าประชาสมัพันธ์ โฆษณาและเผยแพร่ตา่ง ๆ ของ
เทศบาลที่อยู่ในความรับผดิชอบของกองคลัง 

      

    ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 30,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งบริการต่าง ๆ ที่จัดอยู่ในประเภทนี ้ 
และจำเป็นในการปฏิบตัิราชการ 

      

    ค่าเช่าทรัพย์สิน จำนวน 300,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าอาคาร ค่าเช่าท่ีดินราชพัสดุให้กับกรมธนา
รักษ ์กระทรวงการคลัง และคา่เชา่ทรัพย์สินอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการ
ปฏิบัติราชการ ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2562 

      

    ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิคดีต่าง ๆ  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
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    ค่าถ่ายเอกสาร จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายแผนท่ีแม่บทลงกระดาษ A0 ค่าถ่ายโฉนด
ที่ดิน และค่าถ่ายเอกสารอื่น ๆ ที่จำเป็นในการปฏบิัติงาน 

      

    ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ จำนวน 10,000 บาท 

      
  

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่จำเป็นในการปฏิบตัิราชการ       
    ค่าเบ้ียประกัน จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันอาคารตลาดสดเทศบาล และเบีย้ประกัน
ทรัพย์สินอื่น ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคา่ใช้จ่ายใน
การจัดทำประกันภยัทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

      

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

      

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก ฯลฯ ของ
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง 
 - เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ีทอ้งถิ่น พ.ศ. 2555แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561  

      

    ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จำนวน 80,000    บาท  

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของพนักงานเทศบาล และ
พนักงานจ้าง ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าจ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ.2557 

      

   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 100,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินใหส้ามารถใช้งานได้
ตามปกติ เป็นไปตามตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2562 

      

   ค่าวัสดุ รวม 420,000 บาท 
   วัสดุสำนักงาน จำนวน 100,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดสุำนักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ ปากกาดินสอ  
น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงานหนังสือพิมพ์ ฯลฯ 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564เรื่อง รูปแบบและการจำแนก
ประเภทรายรับ-รายจา่ยงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดไุฟฟ้าและวิทยตุ่าง ๆ เช่น หลอด
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซไ์ฟฟ้า ฯลฯ 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนก
ประเภทรายรับ-รายจา่ยงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ เช่น ถ้วย ชาม
ช้อนส้อม แก้วน้ำ ถาด ไม้กวาด ฯลฯ  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสรมิ
การปกครองท้องถิ่นที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม
2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจา่ย
งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่งตา่ง ๆ เช่นแบตเตอรี่  
หัวเทียน ยางรถยนต์ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที ่มท 0808.2/ว1627 ลงวันท่ี 22มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์
และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพจิารณางบประมาณรายจ่าย
ประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 

      

  - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ 
  ว 1095ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนก 
  ประเภทรายรับ-รายจา่ย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครอง 
  ส่วนท้องถิ่น 
   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 50,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่นตา่ง ๆ เช่น น้ำมัน
ดีเซล น้ำมันเครื่อง น้ำมันเบนซิน น้ำมันเชื้อเพลิง ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1627 ลง
วันท่ี 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีท่ีเบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนก
ประเภทรายรับ-รายจา่ยงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร
ปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

      

   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ต่าง ๆ เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร์ พู่กันและสี เมมโมรี่การด์ ฯลฯ 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนก
ประเภทรายรับ-รายจา่ยงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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   วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 200,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุคอมพิวเตอรต์า่ง ๆ เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพมิพ์เลเซอร์ เมาส์แป้นพิมพ์ ฯลฯ 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564เรื่อง รูปแบบและการจำแนก
ประเภทรายรับ-รายจา่ยงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   วัสดุสำรวจ จำนวน 10,000 บาท 

      

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

      

   วัสดุอื่น จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุอื่นท่ีไม่สามารถเบิกจ่ายได้จากวัสดุใดใน
รายการดังกล่าวข้างต้น และมีความจำเป็นต้องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรบั-รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

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

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในการตดิต่อราชการของสำนักงานเทศบาล
ตำบลนายาง เป็นไปตามตามระเบยีบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2562 

      

   ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 50,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าเช่า
วงจร (LEASED LINE) เพื่อใช้เป็นเส้นทางในการรับส่ง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์และค่าสื่อสารต่าง ๆ ซึ่งหมายรวมถึงค่าใช้จ่าย
เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ และค่าใช้จา่ยที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการ
โทรคมนาคม เป็นไปตามตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2562 
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  งบลงทุน รวม 35,000 บาท 
   ค่าครุภัณฑ์ รวม 35,000 บาท 
   ครุภณัฑ์สำนักงาน       
    เคร่ืองพิมพ์เช็ค (เคร่ืองพิมพ์สมุดบัญชี PASSBOOK PRINTER) จำนวน 35,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่องพิมพ์เช็ค (เครื่องพิมพ์สมุด
บัญช ีPASSBOOK PRINTER) ระบบ DOT MATRIX 24  
หัวเข็มจำนวน 1 เครื่อง โดยมีคณุลักษณะพื้นฐาน ดังนี ้
1) ใช้ระบบการพิมพ์แนวราบ (FLATBED) เพื่อป้องกันการติดขัดของ
เอกสารระหว่างพิมพ์ จึงสามารถพิมพ์เอสารได้ทั้งในรูปแบบ
สมุด (PASSBOOK) กระดาษธรรมดา และกระดาษแบบหลาย
สำเนา (MULTI PART FORM) และเข็มหลากหลายรูปแบบ 
2) ปรับระยะห่างหัวพิมพ์และเอกสารโดยอัตโนมัตดิ้วยAutomatic 
Printer-Head Gap Adjustment (AGA)  
จึงทำให้คุณภาพงานพิมพ์สม่ำเสมอไม่ติดขดั แม้ในเอกสารที่พิมพ์จะมี
ความไมส่ม่ำเสมอ และช่วยรักษาหัวพิมพ์ 
ให้มีอายุการใช้งานได้นานข้ึน 
3) ใช้งานง่าย เนื่องจากเครื่องพิมพ์จัดตำแหน่งการวางกระดาษใน
ตำแหน่งท่ีถูกต้องให้โดยอัตโนมัตเิพื่อความสะดวกในการใช้
งาน (Auto border) 
4) มีจอ LCD สำหรับแสดงสถานะของเครื่องพิมพ์ 
5) ความเร็วในการพิมพ์สูงสุดที่ 400 cpsใน Mode 
High Speed Draft.,ที ่300 cps ใน Mode Draft, 
150 cps ใน Mode N.L.Q. และ 100 cps Mode L.Q. 
6) พิมพ์ได้ความกว้างสูงสดุที่ 258.76 mm, 94 ตัวอักษรที ่10 cpi 
7) ตั้งการเว้นระยะระหว่างบรรทดัได้ที่ 1/5",1/6", n/216",n/240" 
8) พิมพ์ขนาดตัวอักษรได้ที่ 5,10,12,15,16.6,17.7,20 cpi 
9) สามารถป้อนกระดาษได้ความหนาสูงสุด 2 mm 
10) พิมพ์ได้ 1 ต้นฉบับ + 6 สำเนา (7 copies) 
11) เชื่อมต่อแบบ RS323 serial IEEE 1284 palallel
และ USB Port 
12) หน่วยความจำ 512 KB 
13) RIBBON 1ตลับ พิมพ์ได้ 5 ล้าน ตัวอักษร 
14) หัวพิมพ์มีอายุการใช้งานนาน 600 ล้านตัวอักษร  
ทำจาก Tungsten Carbide 
15) สามารถพิมพ์งานไดห้ลากหลาย นอกจากการใช้งานเพื่อธุรกรรม
ทางธนาคารยังสามารถใช้งานเพื่อการพิมพ์ตั๋วโดยสาร สมุดทะเบียน
ต่าง ๆ เอกสารประจำตัว เช่นพาสปอร์ต ซองจดหมาย ฯลฯ ใน
องค์กรต่าง ๆ อาทิ บริษัทประกันภัย องค์กรเพื่อ
สาธารณูปโภค โรงพยาบาล บริษทัขนส่ง และอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
16) สามารถปรับการใช้งานให้เข้ากับเครื่องพิมพ์ได ้
หลายรุ่น 
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17) สามารถพิมพ์รหสัภาษาไทยได้ทั้งรหัส เกษตรและ สมอ 

      

  
18) ใช้พลังงานระหว่างพักเครื่อง 15 W และระหว่างพิมพ์ 70 W 
19) สามารถใช้กระดาษต่อเนื่องขนาดกว้าง 8.5xยาว 11 นิ้วได้ทำให้
สามารถพิมพ์งานแบบฟอร์มต่อเนือ่งได้(อุปกรณเ์สริมสามารถซื้อเพิม่
ได้) ซึ่งไมม่ีในมาตรฐานครภุัณฑ์ แต่เป็นครภุัณฑ์ท่ีมีคณุภาพเหมาะสม
กับการใช้งาน เพื่อประโยชน์ของทางราชการ จึงจำเป็นต้องจัดหาตาม
ราคาท้องถิ่น 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/
ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนก
ประเภทรายรับ-รายจา่ยงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

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

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการคืนภาษีผู้ที่ชำระภาษีไว้เกินจำนวน 
ที่ต้องชำระจริงและค่าใช้จ่ายที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวดอื่น ๆ 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
68 

 
 งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 355,320 บาท 
  งบบุคลากร รวม 355,320 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 355,320 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิน่ จำนวน 355,320 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่
พนักงานเทศบาล ตามพระราชบัญญัตริะเบยีบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาล
จำนวน  1  อัตรา  
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 2,841,300 บาท 
  งบบุคลากร รวม 1,787,100 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 1,787,100 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิน่ จำนวน 297,900 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่
พนักงานเทศบาล ตามพระราชบัญญัตริะเบยีบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาล
จำนวน  1  อัตรา  

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 1,357,200 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง ตามพระราชบญัญัตริะเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของ
เทศบาล จำนวน  12  อัตรา  

      

   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 132,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวและเงินค่าตอบแทนพิเศษ
ให้แก่พนักงานจ้าง ตามพระราชบญัญัตริะเบยีบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของ
เทศบาล จำนวน  11  อัตรา  

      

  งบดำเนินงาน รวม 1,021,800 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 64,800 บาท 

   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จำนวน 64,800 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานของอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  
 - เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ให้แก่อาสาสมคัรป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2560 

      

   ค่าใช้สอย รวม 425,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ       
    รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ จำนวน 30,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการ คา่เช่าทรัพย์สิน ค่าเบี้ย
ประกัน ฯลฯและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จัดอยู่ในประเภทนี ้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจดัทำ
ประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 

      

 
 
 
 
 



 
70 

 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

      

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

จำนวน 1,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก ฯลฯ ของ
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง 
 - เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ีทอ้งถิ่น พ.ศ. 2555แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561  

      

    ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จำนวน   4,000   บาท  

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของพนักงานเทศบาล และ
พนักงานจ้าง ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าจ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจา้หน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

      

    ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสมัมนา จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสมัมนาให้พนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง คณะผู้บรหิารฯ และสมาชิกสภาเทศบาล
ฯ กรณีหน่วยงานฝึกอบรมเองและหรือท่ีหน่วยงานอ่ืนจัดขึ้น
เช่น ค่าธรรมเนยีม ค่าลงทะเบียนค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
ค่าสมนาคณุวิทยากร ค่าอาหาร คา่เช่าท่ีพักค่ายานพาหนะ และอื่น ๆ 
ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้  
 - เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ.2557 

      

    โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาล 
ตำบลนายาง 

จำนวน 100,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบตัิประจำเทศบาลตำบลนายาง โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าอาหารกลางวันค่าอาหารว่าง ค่าอุปกรณ์
ในการฝึกปฏิบตัิและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความจำเป็น 
 - เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่นพ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด
ที ่มท 0808.2/ว 440 ลงวันท่ี 13 กุมภาพันธ ์2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที ่4/2563 หน้าท่ี 2 ลำดับที ่1 

      

    โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพงานป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

จำนวน 50,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิโครงการฝึกอบรมและพัฒนา
ศักยภาพงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  โดยมคี่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าสมนาคณุวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าอาหาร ค่าวสัดุอุปกรณ์ในการฝกึอบรมและค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง
และจำเป็นในโครงการ 
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 - เป็นไปตามพระราชบญัญัตเิทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (1)  
 - เป็นไปตามพระราชบญัญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
มาตรา 16 (29) และ (30) 
 - เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการฝึกอบรม และการเข้ารบัฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ี
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าท่ี 100 ลำดับที่ 2 

    โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัยและการป้องกนัภัย 
ให้แก่ประชาชน 

จำนวน 30,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิโครงการส่งเสริมความรู้
เกี่ยวกับภัยและการป้องกันภัยใหแ้ก่ประชาชน โดยมคี่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าสมนาคณุวิทยากรค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าอาหาร ค่าวสัดุอุปกรณ์ในการฝกึอบรมและค่าใช้จ่ายอื่นท่ี
เกี่ยวข้องและจำเป็นในโครงการ 
 - เป็นไปตามพระราชบญัญัตเิทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับท่ี 14)พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (1)  
 - เป็นไปตามพระราชบญัญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
มาตรา 16 (29) และ (30) 
 - เป็นไปตามพระราชบญัญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
 - เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ.
2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าท่ี 99 ลำดับที่ 1 

      

   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 200,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อใหส้ามารถใช้
งานได้ตามปกติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

      

   ค่าวัสดุ รวม 530,000 บาท 
   วัสดุสำนักงาน จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดสุำนักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ ปากกา
ดินสอ ฯลฯ 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564เรื่อง รูปแบบและการจำแนก
ประเภทรายรับ-รายจา่ยงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

 
 
 



 
72 

 
   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5,000 บาท 

      

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

      

   วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ เช่น ถ้วย ชาม
ช้อนส้อม แก้วน้ำ ถาด ไม้กวาด ฯลฯ 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564เรื่อง รูปแบบและการจำแนก
ประเภทรายรับ-รายจา่ยงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   วัสดุก่อสร้าง จำนวน 50,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ทราย ส ีปูนขาว กระเบื้อง ไม้
ต่าง ๆ จอบ ชะแลง และอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจา่ยนี ้
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564เรื่อง รูปแบบและการจำแนก
ประเภทรายรับ-รายจา่ยงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 100,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่งตา่ง ๆ เช่นแบตเตอรี่ หัว
เทียน ยางรถยนต์ ฯลฯ  
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/ว 1627 ลง
วันท่ี 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
 -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564เรื่อง รูปแบบและการจำแนก
ประเภทรายรับ-รายจา่ยงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 300,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่นตา่ง ๆ เช่น น้ำมัน
ดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเชื้อเพลงิ น้ำมันเครื่อง ฯลฯ 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/
ว 1627 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑแ์ละอตัรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณประจำปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
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 -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรบั-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   วัสดุเคร่ืองแต่งกาย จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุเครื่องแต่งกายต่าง ๆ สำหรับเจ้าหนา้ที่เพื่อสวมใส่
ขณะปฏิบตัิงานตามหน้าท่ี เช่น เครื่องแต่งกาย 
ชุดปฏิบัติการงานป้องกัน เสื้อ กางเกง ผ้า และชุดอื่นท่ีจำเป็นต้องใช้
ในการปฏิบัติงาน ฯลฯ 
 - เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายคา่วัสดุ
เครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2560 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564  
เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรบั-รายจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุคอมพิวเตอรต์า่ง ๆ เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพมิพ์เลเซอร์ เมาส์แป้นพิมพ์ ฯลฯ 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/
ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนก
ประเภทรายรับ-รายจา่ยงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   วัสดุเคร่ืองดับเพลิง จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุเครื่องดับเพลิงต่าง ๆ เช่น ถังดับเพลิง 
ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรบั-รายจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   วัสดุอื่น จำนวน 5,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุอื่นท่ีไม่สามารถเบิกจ่ายได้จากวัสดุใดใน
รายการดังกล่าวข้างต้น และมีความจำเป็นต้องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรบั-รายจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

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

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในการตดิต่อราชการของสำนักงานเทศบาล
ตำบลนายาง 
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  งบลงทุน รวม 32,400 บาท 
   ค่าครุภัณฑ์ รวม 32,400 บาท 
   ครุภัณฑ์สำนกังาน       

    เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน  
ขนาด 24,000 บีทียู 

จำนวน 32,400 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบ
แขวนขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคณุลักษณะเฉพาะ
สังเขป ดังนี ้
1. ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไมต่่ำกว่า 24,000 บีทีย ู
2. ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมคา่ติดตั้ง 
3. ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมและฉลาก
ประหยดัไฟเบอร์ 5 
4. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศท่ีประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด  
ทั้งหน่วยความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดยีวกัน  

      

  5. มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพลสเซอร ์
  - เป็นไปตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ของสำนักงบประมาณ  
  ฉบับเดือนธันวาคม 2563 
   - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ 
  ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนก 
  ประเภทรายรับ-รายจา่ย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร 
  ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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แผนงานการศึกษา 

 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 3,305,140 บาท 
  งบบุคลากร รวม 2,968,140 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 2,968,140 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิน่ จำนวน 2,530,140 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่
พนักงานเทศบาล ตามพระราชบัญญัตริะเบยีบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของ
เทศบาล จำนวน  7  อัตรา  

      

   เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 78,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่พนักงานเทศบาลใน
ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารงาน
การศึกษา ระดับต้น) หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนา และ
วัฒนธรรม (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)และหัวหนา้ฝ่าย
บริหารการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษาระดับต้น) ตาม
พระราชบัญญัตริะเบยีบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาล  

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 324,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และตามแผน
อัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาล จำนวน  3  อัตรา  

      

   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 36,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวและเงินค่าตอบแทน
พิเศษให้แก่พนักงานจ้าง ตามพระราช บัญญัตริะเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และตามแผน
อัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลจำนวน 3 อัตรา 

      

  งบดำเนินงาน รวม 337,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 92,000 บาท 
   ค่าเช่าบ้าน จำนวน 72,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มสีิทธิไดร้ับตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548แก้ไขเพิ่มเติมถงึ (ฉบับท่ี4) พ.ศ. 2562 

      

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจำ 

จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบตุรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2563 

      

 



 
76 
 

   ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท 
   รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ       
    ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 30,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆของ
เทศบาลที่อยู่ในความรับผดิชอบของกองการศึกษา 

      

    ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 30,000 บาท 

      
  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการต่างๆที่จัดอยู่ในประเภทน้ี       

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

      

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

จำนวน 5,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก 
ฯลฯ ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่นพ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4)
พ.ศ. 2561  

      

            ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จำนวน   15,000  บาท 
 

    

  
      เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของพนักงาน    
      เทศบาล และพนักงานจ้าง ฯลฯ 
      - เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าจ่ายใน  
      การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ี   
      ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

      

   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ปกติ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562 

      

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

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดสุำนักงานต่าง ๆ เช่นกระดาษ ปากกาดินสอ ฯลฯ 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1095 ลง
วันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนกประเภท
รายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจา่ยประจำปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

      

   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดไุฟฟ้าและวิทยตุ่าง ๆ เช่นหลอดไฟฟ้าสายไฟฟ้า
ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ เป็นไปตามหนังสอืกระทรวง มหาดไทย
ที ่มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม2564 เรื่องรูปแบบและ
การจำแนกประเภทรายรบั-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่งตา่ง ๆ เช่นแบตเตอรี่  
หัวเทียนยางรถยนต์ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที ่มท 0808.2/ว1627 ลงวันท่ี 22มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์
และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบ การพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนก
ประเภทรายรับ-รายจา่ยงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 50,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่นตา่ง ๆ เช่นน้ำมัน
ดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1627 ลงวันท่ี 22
มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะคา่ใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนก
ประเภทรายรับ-รายจา่ยงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ต่างเช่นกระดาษเขียน
โปสเตอร์ พู่กันและสี เมมโมรี่การด์ ฯลฯ 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนก
ประเภทรายรับ-รายจา่ยงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 30,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุคอมพิวเตอรต์า่ง ๆ เช่นอุปกรณ์บันทึกข้อมูลตลบั
ผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบ เลเซอร์ เมาส์แป้นพิมพ ์ฯลฯ  
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนก
ประเภทรายรับ-รายจา่ยงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   วัสดุอื่น จำนวน 5,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุอื่นท่ีไม่สามารถเบิกจ่ายได้จากวัสดุประเภทใดใน
รายการดังกล่าวข้างต้น และมีความจำเป็นต้องใช้ในการปฏิบตัิงาน 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนก
ประเภทรายรับ-รายจา่ยงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 21,041,300 บาท 
  งบบุคลากร รวม 6,114,000 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 6,114,000 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิน่ จำนวน 3,700,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่
พนักงานครูเทศบาล ตามพระราชบัญญัตริะเบยีบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของ
เทศบาล จำนวน  11  อัตรา  

      

   เงินวิทยฐานะ จำนวน 395,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะให้แก่พนักงานครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 1,815,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ได้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี  
ของเทศบาล จำนวน  16  อัตรา  

      

   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 204,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวและเงินค่าตอบแทน
พิเศษให้แก่พนักงานจ้าง ตามพระราช บัญญัตริะเบียบบรหิารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542 และตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของ
เทศบาลจำนวน  16  อัตรา  

      

  งบดำเนินงาน รวม 7,407,100 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 40,000 บาท 
   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน 40,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศกึษาบุตรของพนักงานครูเทศบาล 
 - เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวสัดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 

      

   ค่าใช้สอย รวม 2,637,500 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ       
    ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 50,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งบริการต่าง ๆ ที่จัดอยู่ในประเภทนี้ และ
จำเป็นในการปฏบิัติราชการ 

      

    ค่าเช่าทรัพย์สิน จำนวน 15,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าท่ีดินวัดอัมพาราม (ร้าง) ตำบลนา
ยาง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อใช้เป็นที่ตั้งศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นนายาง  เป็นไปตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
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   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 

      

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร 

จำนวน 50,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ี 
ฯลฯ ของพนักงานเทศบาล ครูผูด้แูลเด็กเล็ก ผูดู้แล
เด็ก และพนักงานจ้างตลอดจนคา่ใช้จ่ายในการนำบุคลากร
ส่วนท้องถิ่นและชุมชนไปศึกษาดูงานและ/หรือเข้าร่วม
เสวนาทางวิชาการในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น
และค่าพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ยในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561  

      

          ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จำนวน 150,000  บาท 
 

      

  
       เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของพนักงาน     
       เทศบาล ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก ผูดู้แลเด็ก และพนักงานจ้าง   
       - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  
       ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม 
       ของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ.2557 

      

    โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายการบริหารสถานศึกษา จำนวน 2,072,500 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิโครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารกลางวัน ค่าจัดการเรียนการ
สอน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ได้แก่ ค่ากิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์
การเรยีน และคา่เครื่องแบบนักเรยีน 
 - เป็นไปตามพระราชบญัญัตเิทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเตมิ
ถึง (ฉบับท่ี 14) พ.ศ.2562 มาตรา 50 (6) 
 - เป็นไปตามพระราชบญัญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
มาตรา 16 (9) 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0816.2/
ว 3924 ลงวันท่ี 2 กรกฎาคม 2564  
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าท่ี 103 ลำดับที ่1 
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    โครงการอบรมเพ่ิมศักยภาพของพนักงานครู 
และผู้ดูแลเด็ก 

จำนวน 100,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิโครงการเพิม่ศักยภาพของ
พนักงานครูและผู้ดูแลเด็ก โดยมคีา่ใช้จ่ายประกอบด้วยค่า
สมนาคณุวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ค่า
ยานพาหนะ ค่าสมนาคณุในการศกึษาดูงาน ค่าเอกสาร
ประกอบการอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและจำเป็นใน
โครงการ 
 - เป็นไปตามพระราชบญัญัตเิทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเตมิ
ถึง (ฉบับท่ี 14) พ.ศ.2562 มาตรา 50 (6) 
 - เป็นไปตามพระราชบญัญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
มาตรา 16 (9) 
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจา้หน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ.2557 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าท่ี 114 ลำดับที่ 18 

      

   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 200,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อใหส้ามารถใช้
งานได้ตามปกติ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

      

  ค่าวัสดุ รวม 4,429,600 บาท 
  วัสดุสำนักงาน จำนวน 75,000 บาท 

    

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดสุำนักงานต่าง ๆ เช่นกระดาษ ปากกา 
ดินสอ ฯลฯ 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0808.2/ว
1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการ
จำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 50,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดไุฟฟ้าและวิทยตุ่าง ๆ เช่นหลอดไฟ
ฟ้า ฟิวส์ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวติซ์ไฟฟ้า ฯลฯ เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนก
ประเภทรายรับ-รายจา่ยงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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   วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4,084,600 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ เช่น ถ้วย
ชาม ช้อนส้อม แก้วน้ำไม้กวาด  ฯลฯ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสรมิ (นม) สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดเทศบาลตำบลนายาง และสำหรับนักเรียนของโรงเรียน
สังกัด สพฐ.ในเขตพื้นท่ีเทศบาลตำบลนายาง 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0808.2/ว1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนก
ประเภทรายรับ-รายจา่ยงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด  
ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันท่ี 2 กรกฎาคม 2564  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าท่ี 103 
ลำดับที่ 2 

      

   วัสดุก่อสร้าง จำนวน 50,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ไม้ต่าง ๆ กระเบื้อง
สังกะสี ตะปู ฯลฯ 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0808.2/ว
1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการ
จำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่งตา่ง ๆ เช่น
แบตเตอรี่ หัวเทียนยางรถยนต์ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1627 ลงวันท่ี 22
มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะคา่ใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 
0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564เรื่องรูปแบบและ
การจำแนกประเภทรายรบั-รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 50,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่นตา่ง ๆ เช่นน้ำมัน
ดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1627 ลงวันท่ี 22
มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะคา่ 
ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณปูโภค 
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- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม2564 เรื่อง
รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ต่าง ๆ เช่น
เครื่องวัดอุณหภูมิ แอลกอฮอล์เวชภัณฑ์ ผ้าพันแผล น้ำยา
ต่าง ๆ เคมีภณัฑ์ ฯลฯ 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564เรื่อง
รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   วัสดุการเกษตร จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุการเกษตรต่าง ๆ เช่น พันธุ์พืช ยา
ป้องกันและกำจัดศตัรูพืชและสัตว ์สปริงเกลอร์ ปุ๋ย จอบ
หมุน จอบพรวน ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28
พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนกประเภท
รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจา่ยประจำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ต่าง ๆ เช่นกระดาษเขียน
โปสเตอร์พู่กันและสี เมมโมรี่การ์ด ฯลฯ 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564เรื่อง
รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 50,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุคอมพิวเตอรต์า่ง ๆ เช่นอุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพมิพ์แบบเลเซอร์ เมาส์
แป้นพิมพ ์ฯลฯ  
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม2564 เรื่อง
รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   วัสดุอื่น จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุอื่นท่ีไม่สามารถเบิกจ่ายได้จากวัสดุประเภทใดใน
รายการดังกล่าวข้างต้น และมีความจำเป็นต้องใช้ในการปฏิบตัิงาน 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม2564 เรื่อง
รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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   ค่าสาธารณูปโภค รวม 300,000 บาท 
   ค่าไฟฟ้า จำนวน 150,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีอยู่ในความ
รับผิดชอบของเทศบาลตำบลนายาง เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบกิค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 

      

   ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล จำนวน 30,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาในสถานที่ราชการที่สาธารณะ และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลนายาง 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 

      

   ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ในการติดต่อราชการของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบล 
นายาง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2562 

      

   ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 100,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต และค่า
สื่อสารอื่น ๆ ซึ่งหมายรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ และ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการโทรคมนาคมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ี
อยู่ในความรับผดิชอบของเทศบาลตำบลนายาง เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบกิค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 

      

  งบเงินอุดหนุน รวม 7,520,200 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 7,520,200 บาท 
   เงินอุดหนุนส่วนราชการ       
    โครงการแข่งขันกีฬานกัเรียน จำนวน 150,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แกโ่รงเรียนนิคมสร้างตนเอง 
เขื่อนเพชรฯ ตามโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน 
 - เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2563 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม  
ครั้งท่ี 3/2563 หน้าท่ี 34 ลำดับที ่12 

      

    โครงการแข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ จำนวน 50,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แกโ่รงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร
ฯ ตามโครงการแข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนองสรภญัญะ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2563 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม 
ครั้งท่ี 3/2563 หน้าท่ี 35 ลำดับที ่13 
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    โครงการเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลนายาง จำนวน 170,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แกโ่รงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร
ฯ ตามโครงการเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลนายาง 
 - เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2563 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เปลี่ยนแปลง  
ครั้งท่ี 3/2564 หน้าท่ี 5 ลำดับที ่1 

      

    โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนชาวไร่ จำนวน 840,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แกโ่รงเรียนชาวไร่ ตามโครงการอาหาร
กลางวันโรงเรยีนชาวไร ่
 - เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2563 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสดุ ที่ มท 0816.2/ว 
3924 ลงวันท่ี 2 กรกฎาคม 2564 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง  
ครั้งท่ี 3/2564 หน้าท่ี 8 ลำดับที ่4 

      

    โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชรฯ จำนวน 720,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แกโ่รงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร
ฯ ตามโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนนิคมสรา้งตนเองเขื่อนเพชรฯ 
 - เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2563 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสดุ ที่ มท 0816.2/ว 
3924 ลงวันท่ี 2 กรกฎาคม 2564 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม 
ครั้งท่ี 3/2563 หน้าท่ี 32 ลำดับที ่10 

      

    โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านดอน จำนวน 48,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แกโ่รงเรียนบ้านดอน ตามโครงการอาหาร
กลางวันโรงเรยีนบ้านดอน 
 - เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2563 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสดุ ที่ มท 0816.2/ว 
3924 ลงวันท่ี 2 กรกฎาคม 2564 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม 
ครั้งท่ี 3/2563 หน้าท่ี 24 ลำดับที ่2 

      

    โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านดอนขนุห้วย จำนวน 567,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แกโ่รงเรียนบ้านดอนขุนห้วย  
ตามโครงการอาหารกลางวันโรงเรยีนบ้านดอนขุนห้วย  
 - เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2563 
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- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสดุ ที่ มท 0816.2/ว 
3924 ลงวันท่ี 2 กรกฎาคม 2564 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เปลี่ยนแปลง ครัง้
ที ่3/2564 หน้าท่ี 6 ลำดับที ่2 

    โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านนายาง จำนวน 680,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แกโ่รงเรียนบ้านนายาง ตามโครงการอาหาร
กลางวันโรงเรยีนบ้านนายาง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2563 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสดุ ที่ มท 0816.2/ว 
3924 ลงวันท่ี 2 กรกฎาคม 2564 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม 
ครั้งท่ี 3/2563 หน้าท่ี 31 ลำดับที ่9 

  
  
  

  

    โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านร่องระกำ จำนวน 520,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แกโ่รงเรียนบ้านร่องระกำ ตามโครงการ
อาหารกลางวันโรงเรียนบ้านร่องระกำ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2563 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสดุ ที่ มท 0816.2/ว 
3924 ลงวันท่ี 2 กรกฎาคม 2564 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม 
ครั้งท่ี 3/2563 หน้าท่ี 30 ลำดับที ่8 

      

    โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองเผาถ่าน จำนวน 739,200 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แกโ่รงเรียนบ้านหนองเผาถ่านตาม
โครงการอาหารกลางวันโรงเรยีนบา้นหนองเผาถ่าน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที ่2) พ.ศ. 2563 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสดุ  
ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันท่ี 2 กรกฎาคม 2564 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 3/2564 หน้าท่ี 7 ลำดับที ่3 

      

    โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองยาว จำนวน 2,256,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แกโ่รงเรียนบ้านหนองยาว  
ตามโครงการอาหารกลางวันโรงเรยีนบ้านหนองยาว 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2563 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสดุ  
ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันท่ี 2 กรกฎาคม 2564 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม 
ครั้งท่ี 3/2563 หน้าท่ี 33 ลำดับที ่11 
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    โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหุบกะพง จำนวน 580,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แกโ่รงเรียนบ้านหุบกะพง  
ตามโครงการอาหารกลางวันโรงเรยีนบ้านหุบกะพง 
 - เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม 
ครั้งท่ี 3/2563 หน้าท่ี 26 ลำดับที ่4 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านเนินทราย จำนวน 200,000 บาท  
    เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้านเนินทราย ตามโครงการ   
    อาหารกลางวันโรงเรยีนบ้านเนนิทราย 
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ 
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) 
    พ.ศ. 2563 
   - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0816.2/ว    
     3924 ลงวันท่ี 2 กรกฎาคม 2564 
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที ่ 
     3/2563 หน้าท่ี 27 ลำดับที่ 5 
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แผนงานสาธารณสุข 

 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 5,088,460 บาท 
  งบบุคลากร รวม 3,512,160 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 3,512,160 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิน่ จำนวน 2,892,120 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่
พนักงานเทศบาล ตามพระราชบัญญัตริะเบยีบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของ
เทศบาล จำนวน  7  อัตรา 

      

   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิน่ จำนวน 91,200 บาท 

      

  
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนให้แก่
พนักงานเทศบาลในตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม (นักบรหิารงานสาธารณสุขระดับกลาง) 
2. เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) และเงินสำหรับ
ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการให้แก่พนักงาน
เทศบาลผู้มีสิทธิไดร้ับตามระเบียบฯ 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาล  

      

   เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 145,200 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่พนักงานเทศบาลในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบรหิารงาน
สาธารณสุข ระดับกลาง) หัวหน้าฝ่ายบรหิารงานสาธารณสุข (นัก
บริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น) หัวหน้าฝ่ายบริการงาน
สาธารณสุข (นักบรหิารงานสาธารณสุข ระดับต้น) และเงินประจำ
ตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 และตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาล  

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 335,640 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง ตามพระราชบญัญัตริะเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของ
เทศบาล จำนวน  3  อัตรา  

      

   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 48,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวและเงินค่าตอบแทนพิเศษ
ให้แก่พนักงานจ้าง ตามพระราชบญัญัตริะเบยีบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของ
เทศบาล จำนวน  3  อัตรา 

      

 
 
 
 
 



 
88 

  งบดำเนินงาน รวม 1,576,300 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 75,300 บาท 
   ค่าเช่าบ้าน จำนวน 72,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้พนักงานเทศบาลที่มสีิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับท่ี 4) พ.ศ.
2562 

      

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน 3,300 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศกึษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล 
 - เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวสัดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบตุรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 

      

   ค่าใช้สอย รวม 1,015,000 บาท 
   รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ       
    ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รับผิดชอบ 

      

    ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 40,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งบริการต่าง ๆ ที่จัดอยู่ในประเภทนี ้ที่กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อมรับผดิชอบ รวมถึงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกสำรวจ
ข้อมูลและขึ้นทะเบียนสัตว์ (สุนัขและแมว) ตามโครงการสตัว์ปลอดโรค 
คนปลอดภยัโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจา้นางเธอ
เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัติยราชนาร ี

      

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย 
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

      

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

จำนวน 5,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก ฯลฯของ
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง 
 - เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ีทอ้งถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561  

      

    ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จำนวน 15,000       บาท 
 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของพนักงานเทศบาล และ
พนักงานจ้าง ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ.2557 
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    โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน เทศบาลตำบล 
นายาง 

จำนวน 130,000  บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิโครงการควบคมุโรคขาดสาร
ไอโอดีนเทศบาลตำบลนายาง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวขอ้งและจำเป็นในโครงการ 
 - เป็นไปตามพระราชบญัญัตเิทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (6)  
 - เป็นไปตามพระราชบญัญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
มาตรา 16 (19) 
 - เป็นไปตามพระราชบญัญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
 - เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ.2557 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม 
ครั้งท่ี 3/2563 หน้าที ่39 ลำดับที ่1 

      

    โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยจากโรคติดต่ออุบัติใหม่
ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข 

จำนวน 50,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิโครงการช่วยเหลือประชาชน
ผู้ประสบภยัจากโรคตดิต่ออุบัติใหม่ด้านการแพทย์และการ
สาธารณสุข โดยมีคา่ใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ เคมีภณัฑ์อาหารเสริมโปรตีน อาหารเสรมิเพื่อฟื้นฟู
สุขภาพร่างกายและเสริมสร้างภมูคิุ้มกันโรคเวชภัณฑ์ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้องและจำเปน็ในโครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (4)  
 - เป็นไปตามพระราชบญัญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
มาตรา 16 (9) 
 - เป็นไปตามพระราชบญัญัตโิรคติดต่อ พ.ศ. 2558 
 - เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ี
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
 - เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อ
ช่วยประชาชนตามอำนาจหนา้ที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่ม 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)เพิ่มเติม 
ครั้งท่ี 6/2564 หน้าท่ี 18 ลำดับที ่1 
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    โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากร 
สุนขัและแมว 

จำนวน 250,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิโครงการโรคพิษสุนัขบ้าและ
ควบคุมประชากรสุนัขและแมว โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 
ค่าวัสดุเวชภณัฑ์ ค่าวัคซีน ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าจดัอบรม  
ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นอื่นที่เกี่ยวข้องและจำเป็น 
ในโครงการ 
 - เป็นไปตามพระราชบญัญัตเิทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (4)  
 - เป็นไปตามพระราชบญัญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
มาตรา 16 (19) 
 - เป็นไปตามพระราชบญัญัตโิรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535
มาตรา 17  
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิโรคตดิต่อ พ.ศ. 2538 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสดุ
ที ่มท 0810.5/ว 0120 ลงวันท่ี 12 มกราคม 2560 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที ่มท 0810.5/ว 1745 ลงวันท่ี 31 สิงหาคม 2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าท่ี 124 ลำดับที่ 3 

      

    โครงการเพ่ิมศักยภาพผู้ประกอบการร้านอาหาร แผงลอย
จำหน่ายอาหาร 

จำนวน 25,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิโครงการเพิม่ศักยภาพ
ผู้ประกอบการร้านอาหาร แผงลอยจำหน่ายอาหาร โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่ายานพาหนะ ค่าสมนาคณุวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์และ
ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้องและจำเปน็ในโครงการ 
 - เป็นไปตามพระราชบญัญัตเิทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (9)  
 - เป็นไปตามพระราชบญัญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
มาตรา 16 (19) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิการสาธารณสุข พ.ศ.2535 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ.
2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าท่ี 138 ลำดับที่ 1 
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    โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
TO BE NUMBER ONE 

จำนวน 200,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ To Be Number One โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวขอ้งและจำเป็นในโครงการ 
 - เป็นไปตามพระราชบญัญัตเิทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (6)  
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542มาตรา 16 (19) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่นพ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าท่ี 127  
ลำดับที ่11 

      

    โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็ง 
เต้านม 

จำนวน 90,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิโครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวขอ้งและจำเป็นในโครงการ 
 - เป็นไปตามพระราชบญัญัตเิทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (6)  
 - เป็นไปตามพระราชบญัญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542มาตรา 16 (19) 
 - เป็นไปตามพระราชบญัญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าท่ี 127
ลำดับที ่10 

      

    โครงการอบรมหมอหมู่บ้านตามพระราชประสงค์ จำนวน 140,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิโครงการอบรม 
หมอหมู่บ้านตามประราชประสงค ์โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวขอ้งและจำเป็นในโครงการ 
 - เป็นไปตามพระราชบญัญัตเิทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (6)  
 - เป็นไปตามพระราชบญัญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542มาตรา 16 (19) 
 - เป็นไปตามพระราชบญัญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าท่ี 126 ลำดับที่ 9 
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   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 50,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินใหส้ามารถใช้งานได้
ตามปกติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

      

   ค่าวัสดุ รวม 481,000 บาท 
   วัสดุสำนักงาน จำนวน 30,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดสุำนักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ ปากกา 
ดินสอ ฯลฯ 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 
0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564เรื่อง รูปแบบและการ
จำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดไุฟฟ้าและวิทยตุ่าง ๆ เช่น หลอดไฟฟ้า
สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวติซ์ไฟฟ้า ฯลฯ 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที ่มท 0808.2/ ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรบั-รายจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   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 รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรบั-รายจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 30,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่งตา่ง ๆ เช่น แบตเตอรี่ หัว
เทียน ยางรถยนต์ ฯลฯ  
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/ว 1627 ลง
วันท่ี 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที ่มท 0808.2/ ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564เรื่อง รูปแบบ
และการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 70,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่นตา่ง ๆ เช่น น้ำมัน
ดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเชื้อเพลงิ น้ำมันเครื่อง ฯลฯ 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/ว 1627 ลง
วันท่ี 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที ่มท 0808.2/ ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564เรื่อง รูปแบบ
และการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 200,000 บาท 

      

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

      

   วัสดุการเกษตร จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุการเกษตรต่าง ๆ เช่น พันธุ์พืช  
ยาป้องกันและกำจดั ศัตรูพืชและสัตว์ สปริงเกลอรป์ุ๋ย  
จอบหมุน จอบพรวน ฯลฯ - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสรมิ
การปกครองท้องถิ่นที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันท่ี 28 พฤษภาคม 2564เรื่อง รูปแบบและการจำแนก
ประเภทรายรับ-รายจา่ยงบประมาณรายจ่ายประจำปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ต่าง ๆ เช่นกระดาษเขียน
โปสเตอร์ พู่กันและสี เมมโมรี่การด์ ฯลฯ 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรบั-รายจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   วัสดุเคร่ืองแต่งกาย จำนวน 50,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแต่งกายตา่ง ๆ เช่น เครื่องแบบ เสื้อ
กางเกง ผ้า ชุดป้องกันทางการแพทย์ ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรบั-รายจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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   วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 30,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุคอมพิวเตอรต์า่ง ๆ เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพมิพ์เลเซอร์ เมาส์
แป้นพิมพ ์ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรบั-รายจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   วัสดุอื่น จำนวน 1,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุอื่นท่ีไม่สามารถเบิกจ่ายได้จากวัสดุใดใน
รายการดังกล่าวข้างต้น และมีความจำเป็นต้องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท
0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564เรื่อง รูปแบบและ
การจำแนกประเภทรายรบั-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

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

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในการตดิต่อราชการของสำนักงานเทศบาล
ตำบลนายางตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
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แผนงานสังคมสงเคราะห ์
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 3,170,340 บาท 

  งบบุคลากร รวม 2,915,340 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 2,915,340 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิน่ จำนวน 2,579,340 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่
พนักงานเทศบาล ตามพระราชบัญญัตริะเบยีบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของ
เทศบาล จำนวน  7  อัตรา 

      

   เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 96,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่พนักงานเทศบาลใน
ตำแหน่งผู้อำนวยการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม
ระดับต้น) หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน(นักบริหารงาน สวสัดิการ
สังคม ระดับต้น) หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์  
(นักบริหารงานสวสัดิการสังคม ระดับต้น) และหัวหน้าฝ่าย
สวัสดิการเด็กและเยาวชน (นักบรหิารงานสวสัดิการสังคมระดับ
ต้น) ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และตามแผนอัตรากำลัง3 ปี ของเทศบาล 

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 216,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และตามแผน
อัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาล จำนวน  2  อัตรา 

      

   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 24,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวและเงินค่าตอบแทน
พิเศษให้แก่พนักงานจ้างตามพระราชบัญญัตริะเบยีบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี  
ของเทศบาล จำนวน  2  อัตรา 

      

  งบดำเนินงาน รวม 255,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท 
   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้แก ่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างที่ต้องมาปฏิบัติ
ราชการในกรณีเร่งด่วนและลักษณะงานท่ีไม่สามารถ
ดำเนินการตามเวลาปกติ  
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ 2559 
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   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจำ 

จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวสัดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบตุรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2563 

      

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

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการต่างๆที่จัดอยู่ในประเภทน้ีรายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตัิราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ 

      

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

      

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 
และนอกราชอาณาจักร 

จำนวน 5,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพักฯลฯของ
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าท่ีท้องถิ่นพ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที ่4) พ.ศ. 2561  

      

    ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จำนวน 15,000  บาท 
 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของพนักงานเทศบาล และ
พนักงานจ้าง ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ.2557 

      

   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 50,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ปกติ ตามระเบยีบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

      

   ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท 
   วัสดุสำนักงาน จำนวน 30,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดสุำนักงานต่าง ๆ เช่นกระดาษ ปากกา
ดินสอ ฯลฯ 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1095
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนก
ประเภทรายรับ-รายจา่ยงบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดไุฟฟ้าและวิทยตุ่าง ๆ เช่นหลอดไฟฟ้า
สายไฟฟ้าปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกระทรวง มหาดไทย 
ที ่มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม2564 เรื่องรูปแบบ
และการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่งตา่ง ๆ เช่น
แบตเตอรี่ หัวเทียนยางรถยนต์ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1627 ลงวันท่ี 22
มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ 
ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม2564 เรื่อง
รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 40,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่นตา่ง ๆ เช่นน้ำมัน
ดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1627 ลงวันท่ี 22
มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ 
ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม2564 เรื่อง
รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ต่างเช่นกระดาษเขียน
โปสเตอร์ พู่กันและสี เมมโมรี่การด์ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนก
ประเภทรายรับ-รายจา่ยงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 50,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุคอมพิวเตอรต์า่ง ๆ เช่นอุปกรณ์บันทึกข้อมูลตลบั
ผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบ เลเซอร์ เมาส์แป้นพิมพ ์ฯลฯ  
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม2564 เรื่อง
รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 50,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 50,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

      

    โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

จำนวน 30,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิการช่วยเหลือประชาชนด้าน
การส่งเสริมและพัฒนาคณุภาพชีวิตโดยใช้จ่ายงบประมาณ
ช่วยเหลือประชาชนตามที่กระทรวง มหาดไทยกำหนดหรือ
หลักเกณฑ์ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
โดยอนุโลม 
 - เป็นไปตามพระราชบญัญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (10)  
การสังคมสงเคราะห์การพัฒนาคณุภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา 
และผูด้้อยโอกาส 
 -  พระราชบัญญัตจิัดสวสัดิการสงัคม พ.ศ.2546 
 - เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อ
ช่วยประชาชนตามอำนาจหนา้ที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่ม 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 08080.2/ 
ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการ
จำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม  
ครั้งท่ี 6/2564 หน้าท่ี 15 ลำดับที ่1 

      

    โครงการพัฒนาสุขภาพจิตเพ่ือชวีิตคนพิการที่สดใส จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิโครงการพัฒนาสุขภาพจิตเพื่อ
ชีวิตคนพิการที่สดใส โดยมีค่าใช้จา่ยประกอบด้วย ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าเอกสาร ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และคา่ใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้องและ
จำเป็นในโครงการ 
 - เป็นไปตามพระราชบญัญัตเิทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเตมิ
ถึง(ฉบับท่ี 14) พ.ศ.2562 มาตรา50 (70) 
 - เป็นไปตามพระราชบญัญัตสิ่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ พ.ศ.2550 
 -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ.2557 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าท่ี 128 ลำดับที่ 2 
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แผนงานเคหะและชมุชน 
 งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏกิูล รวม 3,599,000 บาท 

  งบบุคลากร รวม 2,400,000 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 2,400,000 บาท 
   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 2,160,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และตามแผน
อัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาล จำนวน 20 อัตรา 

      

   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 240,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว และเงินค่าตอบแทน
พิเศษให้แก่พนักงานจ้าง ตามพระราชบัญญตัิระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และตามแผน
อัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาล จำนวน 20 อัตรา 

      

  งบดำเนินงาน รวม 1,180,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 100,000 บาท 
   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 100,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างที่ต้องมาปฏิบัติราชการใน
กรณีเร่งด่วนและลักษณะงานท่ีไมส่ามารถดำเนินการตามเวลา
ปกติได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

      

   ค่าใช้สอย รวม 435,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ       
    ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 200,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการต่าง ๆ ที่จัดอยู่ใน 
ประเภทนี ้ที่กองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อมรับผิดชอบ 

      

    ค่าเบ้ียประกัน จำนวน 35,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันสำหรับรถราชการ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ยในการจัดทำประกันภยัทรัพยส์นิ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

      

   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 200,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อใหส้ามารถใช้
งานได้ตามปกติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
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   ค่าวัสดุ รวม 645,000 บาท 
   วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 80,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายค่าวัสดุงานบ้านงานครัวตา่ง ๆ เช่น ถังรองรับขยะ  
ไม้กวาด บุ้งกี ๋น้ำยาทำความสะอาด ฯลฯ 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564เรื่อง รูปแบบและการจำแนก
ประเภทรายรับ-รายจา่ยงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 50,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่งตา่ง ๆ เช่นแบตเตอรี่  
หัวเทียน ยางรถยนต์ ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/ว 1627  
ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ 
ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท0808.2/
ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนก
ประเภทรายรับ-รายจา่ยงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 450,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่นตา่ง ๆ เช่น น้ำมันดีเซล 
น้ำมันเครื่อง น้ำมันเบนซิน น้ำมันเช้ือเพลิงน้ำมันไฮดรอลิก  
จารบ ีฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/ว 1627  
ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ 
ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
 -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564เรื่อง รูปแบบและการจำแนก
ประเภทรายรับ-รายจา่ยงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ 

      

   วัสดุการเกษตร จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุการเกษตรต่าง ๆ เช่น พันธุ์พืช  
ยาป้องกันและกำจดัศัตรูพืชและสตัว์ สปริงเกลอร์ ปุ๋ย  
จอบหมุน จอบพรวน ฯลฯ 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรบั-รายจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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   วัสดุเคร่ืองแต่งกาย จำนวน 50,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแต่งกายตา่ง ๆ เช่น เครื่องแบบ เสื้อ
กางเกง ผ้า ฯลฯ 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรบั-รายจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   วัสดุอื่น จำนวน 5,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุอื่นท่ีไม่สามารถเบิกจ่ายได้จากวัสดุใดใน
รายการดังกล่าวข้างต้น และมีความจำเป็นต้องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรบั-รายจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  งบลงทุน รวม 19,000 บาท 
   ค่าครุภัณฑ์ รวม 19,000 บาท 
   ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว       
    เคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 19,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็งจำนวน 2 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี ้
1. เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย 
2. เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า 
3. ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซ ี
4. พร้อมใบมีด 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564เรื่อง รูปแบบและการจำแนก
ประเภทรายรับ-รายจา่ยงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 - เป็นไปตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ของสำนัก
งบประมาณ เดือนธันวาคม 2563 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)เพิ่มเติม ครั้ง
ที ่6/2564 หน้าท่ี 21 ลำดับที ่2 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 5,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 5,000 บาท 
   ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท 
   ค่าไฟฟ้า จำนวน 5,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าศาลาชุมชน/ศาลาอเนกประสงค์และ
สถานท่ีอื่นๆ ที่อยู่ในการรับผิดชอบของเทศบาลตำบลนายาง  
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
(กองสวัสดิการสังคม) 

      

 งานส่งเสริมและสนับสนนุความเข้มแข็งชุมชน รวม 60,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 40,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย 
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

      

    โครงการค่ายร่วมใจกันทำดี เพ่ิมพ้ืนที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการค่ายร่วมใจกันทำดีเพิม่พื้นท่ี
สร้างสรรคส์ำหรับเด็กและเยาวชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดเุครื่องเขียนและ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวขอ้งและจำเป็นในโครงการ 
-  เป็นไปตามพระราชบญัญัตเิทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเตมิถึง 
(ฉบับ14) พ.ศ.2562 มาตรา 50(7) 
-  เป็นไปตามพระราชบญัญัติกำนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542มาตรา 16(1) 
- เป็นไปตามระเบียบพระราชบัญญัติส่งเสรมิและพัฒนาเด็กและเยาวชน
แห่งชาติ พ.ศ.2550 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าจ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับฝึกอบรมของเจา้หน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้าท่ี 129  
ลำดับที ่1 

      

    โครงการส่งเสริมและจัดหาอาชีพให้แก่สตรีและกลุ่มสตรีในเขต
เทศบาล 

จำนวน 30,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิโครงการส่งเสริมและจัดหาอาชีพ
ให้แก่สตรีและกลุ่มสตรีในเขตเทศบาล โดยมีค่าใช่จ่าย
ประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ ค่าสมนาคณุ
วิทยากร ค่าป้าย ค่าวสัดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่น 
ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในโครงการ 
 - เป็นไปตามพระราชบญัญัตเิทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเตมิถึง
(ฉบับท่ี 14) พ.ศ.2562 มาตรา 50 (7) 
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- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542มาตรา 16 (6) 
- เป็นไปตามมาตรฐานการส่งเสรมิอาชีพ , มาตรฐานการส่งเสริมการ
พัฒนาสตรีของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 - เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ.2557  
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าท่ี 137 ลำดับที่ 1 

  งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท 
   เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

    โครงการชะอำรวมใจเสริมสร้างพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด อำเภอ
ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 

จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ท่ีทำการปกครองอำเภอชะอำ ตาม
โครงการชะอำรวมใจเสริมสรา้งพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด อำเภอ
ชะอำ จังหวัดเพชรบุรีประจำปี 2565 
 - เป็นไปตามพระราชบญัญัตเิทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเตมิ
ถึง (ฉบับท่ี 14) พ.ศ.2562 มาตรา 50 (1) 
 - เป็นไปตามพระราชบญัญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542มาตรา 16(30) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับท่ี 12) พ.ศ.
2563 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที ่มท 0816.5/ว2726 ลงวันท่ี 4 ธันวาคม 2560 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม  
ครั้งท่ี 6/2564  หน้าท่ี 12 ลำดับที ่1 

      

    โครงการสนับสนุนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอชะอำ 
จังหวัดเพชรบุรี 

จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ท่ีทำการปกครองอำเภอชะอำ  
ตามโครงการสนับสนุนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอ
ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ประจำปี 2565 
 - เป็นไปตามพระราชบญัญัตเิทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเตมิถึง
(ฉบับท่ี 14) พ.ศ.2562 มาตรา 50 (1) 
 - เป็นไปตามพระราชบญัญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542มาตรา 16(30) 
 - เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2563 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที ่มท 0816.5/ว2726 ลงวันท่ี 4 ธันวาคม 2560 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม  
ครั้งท่ี 6/2564 หน้าท่ี 13  ลำดับที ่2 
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนนัทนาการ 
 งานกีฬาและนันทนาการ รวม 360,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 360,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

      

    โครงการกีฬาต้านยาเสพติด จำนวน 100,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิโครงการกีฬาต้านยาเสพตดิ 
โดยมีคา่ใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าตอบแทนผู้ตัดสิน ค่าตอบแทน
เจ้าหน้าท่ีประจำสนาม ค่าเงินรางวัล ค่าเช่าเต้นท์ ค่าเช่าเครื่อง 
ขยายเสยีง ค่าถ้วยรางวัล ค่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขัน และค่าใช้จา่ย
อื่นที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในโครงการ 
 - เป็นไปตามพระราชบญัญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542มาตรา 16 (14) 
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจดังาน การ
จัดการแข่งขนักีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าท่ี 121
ลำดับที ่6 

      

    โครงการแข่งขันกีฬาชมุชน จำนวน 100,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิโครงการแข่งขันกีฬาชุมชน โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าเช่าเต้นท ์ค่าเช่าเก้าอี ้ค่าแพรป้าย  
ค่าดอกไมส้ด ค่าอาหารและเครื่องดื่มสำหรับนักกีฬา ค่าเช่าเครื่อง
ขยายเสยีงตลอดการจดัการ ค่าป้ายประชาสมัพันธ์ ค่าอุปกรณ์การ
แข่งขัน ค่าถว้ยรางวัลค่าตอบแทนกรรมการ และค่าใช้จ่ายอื่นท่ี
เกี่ยวข้องและจำเป็นในโครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542มาตรา 16 (14) 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยค่าใช้จ่ายในการจัดงานการ
จัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าท่ี 120
ลำดับที ่5 

      

   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 50,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินใหส้ามารถใช้งานได้
ตามปกติ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2562 
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   ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท 
   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 30,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดไุฟฟ้าและวิทยตุ่าง ๆ เช่นหลอดไฟฟ้า
ฟิวส์ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวติซ์ไฟฟ้าฯลฯ เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม
2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจา่ย
งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   วัสดุกีฬา จำนวน 50,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุกีฬาต่าง ๆ เช่น ลูกฟุตบอล ลูกตะกร้อ ฯลฯ 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนกประเภท
รายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจา่ยประจำปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

      

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

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของลานกีฬา/สนามกีฬา  
ที่อยู่ในความรับผดิชอบของเทศบาลตำบลนายาง (กองการศึกษา) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

      

 งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 585,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 585,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 585,000 บาท 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

      

    
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า 
เจ้าอยู่หัว 

จำนวน 150,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิโครงการจดังานวันเฉลมิพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรสีินทร  
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจา้อยู่หัว โดยมคี่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง พร้อมประดับไฟ ค่าพลุสี  
ค่าดอกไมไ้ฟ ค่าเช่าเก้าอี้และผ้าคลุม ค่าดอกไมส้ด พานธูป  
เทียนแพร ค่าเทียน ค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  
และจำเป็นในโครงการ 
 - เป็นไปตามพระราชบญัญัตเิทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (8)  
 - เป็นไปตามพระราชบญัญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542มาตรา 16 (11) 
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 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจดังานการ
จัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าท่ี 121
ลำดับที ่8 

    โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ จำนวน 100,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิโครงการจดังานวันพ่อแห่งชาติ
โดยมีคา่ใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าเช่าเครื่องขยายเสียงพร้อมประดับไฟ 
ค่าพลุสี ค่าดอกไมไ้ฟ ค่าเช่าเก้าอีแ้ละผา้คลมุ ค่าดอกไม้สดพานธูป
เทียนแพร ค่าเทียน ค่ากรวยเทียน ค่าพันธุ์ปลา ค่าเครื่องดื่ม และ
ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้องและจำเปน็ในโครงการ 
 - เป็นไปตามพระราชบญัญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542มาตรา 16 (11) 
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจดังานการ
จัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าท่ี 119 
ลำดับที ่3 

      

    โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ จำนวน 100,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิโครงการจดังานวันแม่
แห่งชาติ โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าเช่าเครื่องขยายเสียงพร้อม
ประดับไฟ ค่าพลสุี ค่าดอกไม้ไฟ ค่าเช่าเก้าอี้และผ้าคลุม ค่าดอกไม้
สดพานธูปเทียนแพร ค่าเทียน ค่ากรวยเทียน ค่าเครื่องดื่ม และ
ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้องและจำเปน็ในโครงการ 
 - เป็นไปตามพระราชบญัญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542มาตรา 16 (11) 
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจดังานการ
จัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าท่ี 119 ลำดับที่ 2 

      

    โครงการจัดงานวันสงกรานต์ จำนวน 200,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิโครงการจดังานวันสงกรานต์ โดย
มีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย เงินรางวัลการประกวดขบวนแหส่งกรานต์
เงินรางวัลประกวดก่อพระเจดีย์ทราย ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเช่า
เครื่องขยายเสียง  
ค่าเช่าบริการเต้นท์และเก้าอ้ี ค่าทรายละเอียด คา่จ้างตกแต่ง 
รถขบวนแห่สงกรานต์ของเทศบาล ค่าพลุในพิธีเปิด ค่าทำพวงมาลยั
และดอกไมส้ำหรับรดน้ำพระและผู้สูงอายุ และค่าใช้จ่ายอื่นท่ี
เกี่ยวข้องและจำเป็นในโครงการ 
 - เป็นไปตามพระราชบญัญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542มาตรา 16 (11) 
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- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยค่าใช้จ่ายในการจัดงานการ
จัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าท่ี 118
ลำดับที ่1 

    โครงการหล่อเทียนจำนำพรรษา จำนวน 35,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิโครงการหล่อเทียนจำนำพรรษา
โดยมีคา่ใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวสัดุอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับหล่อ
เทียน ค่าตกแต่งเทียนพานแว่นฟ้า และรถขบวนแห่เทียน คา่น้ำดื่ม
และน้ำแข็ง ค่าสปอร์ตประชาสมัพันธ์และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง
และจำเป็นในโครงการ 
 - เป็นไปตามพระราชบญัญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542มาตรา 16 (11) 
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจดังานการ
จัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าท่ี 120 ลำดับที่ 4 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



108 
 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 1,632,840 บาท 
  งบบุคลากร รวม 1,452,840 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 1,452,840 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิน่ จำนวน 1,078,440 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงาน
เทศบาล ตามพระราชบัญญตัิระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2542 และตามแผนอตัรากำลงั 3 ปี ของเทศบาล จำนวน 3 อัตรา 

      

   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิน่ จำนวน 67,200 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนนอกเหนอืจากเงินเดือนให้แก่พนักงาน
เทศบาลในตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง 
ระดับกลาง) ตามพระราชบัญญัตริะเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาล 

      

   เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 67,200 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่พนักงานเทศบาลในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่างระดับกลาง) ตาม
พระราชบัญญัตริะเบยีบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
และตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาล  

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 216,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง ตามพระราชบญัญัตริะเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาล จำนวน
2 อัตรา 

      

   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 24,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวและเงินค่าตอบแทนพิเศษ
ให้แก่พนักงานจ้าง ตามพระราชบญัญัตริะเบยีบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาล
จำนวน 2 อัตรา 

      

  งบดำเนินงาน รวม 180,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท 

   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคล หรือคณะกรรมการที่ได้รับการ
แต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพสัดุ
ภาครัฐ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว 2850 ลงวันท่ี 12 กันยายน 2561 
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   ค่าเบ้ียประชุม จำนวน 5,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการตามที่กฎหมาย
กำหนด 

      

   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างที่ต้องมาปฏิบัติราชการใน
กรณีเร่งด่วน และลักษณะงานท่ีไมส่ามารถดำเนินการตามเวลา
ปกติได ้
 - เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 

      

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน 5,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวสัดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบตุรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2563 

      

   ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท 
   รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ       
    ค่าเช่าทรัพย์สิน จำนวน 65,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร และค่าเช่าทรัพย์สินตา่ง ๆ  
ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

      

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

      

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 
และนอกราชอาณาจักร 

จำนวน 2,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ี ฯลฯ ของ
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่นพ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4)
พ.ศ. 2561 

      

    ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จำนวน 3,000  บาท 
 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของพนักงานเทศบาล และ
พนักงานจ้าง ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ.2557 

      

 
 
 
 
 
 



110 
   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อใหส้ามารถใช้
งานได้ตามปกติ ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

      

   ค่าวัสดุ รวม 55,000 บาท 
   วัสดุสำนักงาน จำนวน 30,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดสุำนักงานต่าง ๆ เช่นกระดาษ ปากกาดินสอ ฯลฯ 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1095 ลง
วันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนกประเภท
รายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจา่ยประจำปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

      

   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 2564เรื่อง รูปแบบและการจำแนก
ประเภทรายรับ-รายจา่ยงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 15,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุคอมพิวเตอรต์า่ง ๆ เช่นอุปกรณ์บันทึกข้อมูลตลบั
ผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบ เลเซอร์ เมาส์แป้นพิมพ ์ฯลฯ  
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนก
ประเภทรายรับ-รายจา่ยงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   วัสดุอื่น จำนวน 5,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุอื่นท่ีไม่สามารถเบิกจ่ายได้จากวัสดุประเภทใดใน
รายการดังกล่าวข้างต้น และมีความจำเป็นต้องใช้ในการปฏิบตัิงาน 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนก
ประเภทรายรับ-รายจา่ยงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท 
   ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 5,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ในการติดต่อราชการของเทศบาลตำบล
นายาง  ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
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 งานก่อสร้าง รวม 22,902,272 บาท 
  งบบุคลากร รวม 5,509,272 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 5,509,272 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิน่ จำนวน 2,342,700 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่
พนักงานเทศบาล ตามพระราชบัญญัตริะเบยีบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของ
เทศบาล จำนวน 7 อัตรา 

      

   เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 36,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่พนักงานเทศบาลในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายการโยธา (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)หัวหน้าฝ่าย
แบบแผนและก่อสรา้ง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) ตาม
พระราชบัญญัตริะเบยีบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 และตามแผนอัตรากำลัง 3 ปีของเทศบาล 

      

   ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 342,840 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งลูกจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ
ให้แก่ลูกจ้างประจำ ตามพระราชบัญญัตริะเบยีบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของ
เทศบาล จำนวน 1 อัตรา 

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 2,571,732 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของ
เทศบาล จำนวน 21 อัตรา 

      

   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 216,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวและเงินค่าตอบแทนพิเศษ
ให้แก่พนักงานจ้าง ตามพระราชบญัญัตริะเบยีบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของ
เทศบาล จำนวน 19 อัตรา 

      

  งบดำเนินงาน รวม 3,596,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 315,000 บาท 

   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

จำนวน 200,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคล หรือคณะกรรมการที่ได้รับการ
แต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพสัดุ
ภาครัฐ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว 2850 ลงวันท่ี 12 กันยายน2561 
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   ค่าเช่าบ้าน จำนวน 100,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 

      

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน 15,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 

      

   ค่าใช้สอย รวม 545,000 บาท 
   รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ       
    ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จำนวน 100,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการต่าง ๆ ค่ารังวัดสอบเขตทีส่าธารณะ
ประโยชน์ค่าจ้างออกแบบ เช่น ค่าจ้างท่ีปรึกษาค่าจ้างออกแบบ ค่า
รับรองแบบ และคา่ใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จัดอยู่ในประเภทนี ้

      

    ค่าเบ้ียประกัน จำนวน 40,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันสำหรับรถราชการ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ยในการจัดทำประกันภยัทรัพยส์นิ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

      

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 

      

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร 

จำนวน 2,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก 
ฯลฯ ของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง 
 - เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ี
ท้องถิ่น พ.ศ. 2555แก้ไขเพิ่มเติมถงึ (ฉบับ
ที ่4) พ.ศ. 2561  

      

    ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จำนวน 3,000  บาท 
 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของพนักงานเทศบาล และ
พนักงานจ้าง ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 

      

         ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 400,000 บาท 

    

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินใหส้ามารถใช้งานได้
ตามปกติ ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2562 
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   ค่าวัสดุ รวม 2,130,000 บาท 
   วัสดุสำนักงาน จำนวน 80,000 บาท 

      

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

      

   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 450,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดไุฟฟ้าและวิทยตุ่าง ๆ เช่น หลอดไฟฟ้า 
สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวติซ์ไฟฟ้า ฯลฯ 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรบั-รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

      

   วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1,040,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ไม้ต่าง ๆ กระเบื้อง 
สังกะสี ตะปู ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนก
ประเภทรายรับ-รายจา่ย งบประมาณรายจ่ายประจำปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 50,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่งตา่ง ๆ เช่น
แบตเตอรี่ หัวเทียน ยางรถยนต์ ฯลฯ  
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/
ว 1627 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑแ์ละอตัรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณประจำปีที่เบิกจ่าย
ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
 -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรบั-รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

          วัสดุจราจร จำนวน 40,000 บาท 

      

  

       เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุจราจรตา่ง ๆ  เช่น สัญญาณไฟ กระพริบ
สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร แผงกั้นจราจร ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว
1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนก
ประเภทรายรับ-รายจา่ยงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 400,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่นตา่ง ๆ เช่นน้ำมัน
ดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1627 ลงวันท่ี 22
มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ 
ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม2564 เรื่อง
รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   วัสดุการเกษตร จำนวน 15,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุการเกษตรต่าง ๆ เช่น พันธุ์พืช สารเคมีป้องกัน
และกำจดัศัตรูพืชและสตัว์ สปริงเกลอร์ ปุ๋ย จอบหมุน จอบ
พรวน ฯลฯ 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564เรื่อง รูปแบบและการจำแนก
ประเภทรายรับ-รายจา่ยงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ต่าง ๆ เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร์ พู่กันและสี เมมโมรี่การด์ ฯลฯ 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564เรื่อง รูปแบบและการจำแนก
ประเภทรายรับ-รายจา่ยงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   วัสดุเคร่ืองแต่งกาย จำนวน 5,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแต่งกายตา่ง ๆ เช่น เครื่องแบบ
เสื้อ กางเกง ผ้า ฯลฯ 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564เรื่อง รูปแบบและการจำแนก
ประเภทรายรับ-รายจา่ยงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ 

      

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 35,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุคอมพิวเตอรต์า่ง ๆ เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพมิพ์เลเซอร์ เมาส์แป้นพิมพ์ ฯลฯ 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564เรื่อง รูปแบบและการจำแนก
ประเภทรายรับ-รายจา่ยงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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   วัสดุอื่น จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุอื่นท่ีไม่สามารถเบิกจ่ายได้จากวัสดุใดใน
รายการดังกล่าวข้างต้น และมีความจำเป็นต้องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรบั-รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 606,000 บาท 
   ค่าไฟฟ้า จำนวน 600,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของสำนักงานเทศบาลตำบล 
นายาง และสถานท่ีต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
เทศบาล ได้แก่ โรงสูบน้ำด้วยไฟฟ้าสวนสุขภาพสวนสาธารณะ 
ค่าไฟฟ้าที่ใช้เกินสิทธิ ค่าไฟฟ้าค้างจ่าย ฯลฯ 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ว 1846 ลงวันท่ี 12 กันยายน 2560 

      

   ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล จำนวน 6,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาในสถานที่ราชการและทีส่าธารณะที่อยู่
ในความรับผดิชอบของเทศบาลตำบลนายาง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบกิค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 

      

  งบลงทุน รวม 13,557,000 บาท 
   ค่าครุภัณฑ์ รวม 7,000 บาท 
   ครุภณัฑ์สำนักงาน       
    โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอ้ีทำงาน จำนวน 7,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะทำงานพร้อมเกา้อี้ทำงาน จำนวน 1 ชุด  
โดยมีคณุลักษณะพื้นฐาน ดังนี ้
1) โต๊ะทำงาน ทำจากไม้ ขนาดไมน่้อยกว่า 140x60x75เซนติเมตร 
2) เก้าอี้ทำงานแบบหมุนได้ โดยโครงเก้าอี้เป็นไม้  
ซึ่งไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ แต่เป็นครุภณัฑ์ที่มคีุณภาพ
เหมาะสมกับการใช้งาน  เพื่อประโยชน์ของทางราชการ จึง
จำเป็นต้องจัดหาตามราคาท้องถิ่น 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรบั-รายจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 13,550,000 บาท 
   ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ       

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

จำนวน 220,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อ ค.ส.ล.  
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 39.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีทำการไม่น้อยกว่า 156.00 
ตารางเมตร วางท่อ ค.ส.ล. Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักระยะทาง
ยาว 43.00 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนายาง
ที ่กช 21/2564 
 - เป็นไปตามพระราชบญัญัตเิทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (2)  
 - เป็นไปตามพระราชบญัญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542มาตรา 16 (2) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม  
ครั้งท่ี 6/2564 หน้าท่ี 8 ลำดับที ่2 

      

    โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยตาอาน หมู่ที่ 11 ต.เขาใหญ่   
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

จำนวน 110,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวจราจรกว้าง
2.50 เมตร ระยะทางยาว 56.00 เมตรหนา 0.15 เมตร  
หรือพ้ืนท่ีทำการไม่น้อยกว่า 140.00 ตารางเมตร ตามแบบ
แปลนของเทศบาลตำบลนายาง ที ่กช 20/2564 
 - เป็นไปตามพระราชบญัญัตเิทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (2)  
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิกำหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542
มาตรา 16 (2) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม 
ครั้งท่ี 6/2564 หน้าท่ี 7 ลำดับที ่11 

      

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

จำนวน 1,150,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว400.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีทำการไม่น้อยกว่า 1,600.00 
ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนายาง
ที ่กช 19/2564 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (2)  
 - เป็นไปตามพระราชบญัญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
มาตรา 16 (2) 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม 
ครั้งท่ี 6/2564 หน้าท่ี 7 ลำดับที ่9 
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    โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.เลียบลำห้วยยาง หมู่ที่ 1  
ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

จำนวน 1,990,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.เลียบลำห้วยยาง  
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 660.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีทำการไม่น้อยกว่า 2,640.00ตาราง
เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนายางที่ กช 10/2564 
 - เป็นไปตามพระราชบญัญัตเิทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (2)  
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิกำหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
มาตรา 16 (2) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม 
ครั้งท่ี 6/2564 หน้าท่ี 2 ลำดับที ่1 

      

    โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายข้างประปา หมู่ที่ 5 ต.เขาใหญ่  
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

จำนวน 865,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายข้างประปา ผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 290.00 เมตรหนา 0.15 เมตร  
หรือพ้ืนท่ีทำการไม่น้อยกว่า 1,160.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลน
ของเทศบาลตำบลนายางที่ กช 15/2564 
 - เป็นไปตามพระราชบญัญัตเิทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (2)  
 - เป็นไปตามพระราชบญัญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542มาตรา 16 (2) 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)เพิ่มเติม  
ครั้งท่ี 6/2564 หน้าท่ี 6 ลำดับที ่5 

      

    โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านนายสุรพล-วงแหวน หมู่ที่ 7  
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

จำนวน 1,450,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านนายสุรพล-วงแหวน  
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 405.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีทำการไม่น้อยกว่า 2,030.00 ตาราง
เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนายาง ที ่กช 16/2564 
 - เป็นไปตามพระราชบญัญัตเิทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (2)  
 - เป็นไปตามพระราชบญัญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542มาตรา 16 (2) 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)เพิ่มเติม  
ครั้งท่ี 6/2564 หน้าท่ี 6 ลำดับที ่6 
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โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 8 
ตะวันตก หมู่ที่ 10 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรตี  
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 490.00 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือพ้ืนท่ีทำการไม่น้อยกว่า 2,960.00 ตารางเมตร  
ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนายาง ที่ กช 24/2564 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (2)  
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิกำหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
มาตรา 16 (2) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 3/2564 หน้าท่ี 2 ลำดับที่ 2 

จำนวน 1,900,000 บาท 

    โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้าน
นายสืบ หมู่ที่ 8 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

จำนวน 600,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว
175.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อย
กว่า 875.00 ตารางเมตร  ตามแบบแปลนของเทศบาล
ตำบลนายาง ที ่กช 18/2564 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไข
เพิ่มเตมิถึง (ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2562 มาตรา50 (2)  
 - เป็นไปตามพระราชบญัญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542มาตรา 16 (2) 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เพิ่มเตมิ ครั้งท่ี 6/2564 หน้าท่ี 6 ลำดับที ่8 

      

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

จำนวน 120,000 บาท 

      

  
  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรงั สายบ้านนางหาด   
  ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 290.00     
  เมตร หนา 0.30 เมตร หรือพ้ืนท่ีทำการไม่น้อยกว่า   
  870.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบล 
  นายาง ที ่กช 11/2564 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (2)  
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิกำหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอำนาจให้แก่ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (2) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม 
ครั้งท่ี 6/2564 หน้าท่ี 3 ลำดับที ่5 
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    โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายหลังประปา หมู่ที่ 4 ต.ดอนขุนห้วย 
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

จำนวน 170,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรัง สายหลังประปา ผิวจราจร
กว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 350.00เมตร หนา 0.30 เมตร  
หรือพ้ืนท่ีทำการไม่น้อยกว่า1,050.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลน
ของเทศบาลตำบลนายาง ที ่กช 12/2564 
 - เป็นไปตามพระราชบญัญัตเิทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (2)  
 - เป็นไปตามพระราชบญัญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542มาตรา 16 (2) 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม  
ครั้งท่ี 6/2564 หน้าท่ี 3 ลำดับที ่6 

      

    โครงการก่อสร้างทางเท้าถนนบ้านเนินทราย หมู่ที่ 5 ต.นายาง  
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

จำนวน 1,800,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างทางเท้าถนนบ้านเนินทราย กว้าง  
1.50-2.50 เมตร ระยะทางยาวรวม 441.00 เมตร หรือพ้ืนท่ีทำการ
ไม่น้อยกว่า 998.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบล 
นายาง ที ่กช 22/2564 
 - เป็นไปตามพระราชบญัญัตเิทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (2)  
 - เป็นไปตามพระราชบญัญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542มาตรา 16 (2) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม  
ครั้งท่ี 6/2564 หน้าท่ี 8 ลำดับที ่3 

      

    โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น พร้อมวางท่อ ค.ส.ล.ซอย 2 
ตะวันตก หมู่ที่ 8 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

จำนวน 1,000,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างฝายน้ำล้น พร้อมวางท่อ ค.ส.ล.  
ฝายยาว 25.00 เมตร สูง 3.00 เมตร วางท่อ ค.ส.ล. เส้นผ่าน
ศูนย์กลางขนาด 1.00 เมตร จำนวน 45 ท่อน ตามแบบแปลน
ของเทศบาลตำบลนายางที่ กช 17/2564 
 - เป็นไปตามพระราชบญัญัตเิทศบาล พ.ศ. 2496แก้ไข
เพิ่มเตมิถึง (ฉบับท่ี 14)พ.ศ.2562 มาตรา50 (2)  
 - เป็นไปตามพระราชบญัญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
มาตรา 16 (2) 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เพิ่มเตมิ ครั้งท่ี 6/2564 หน้าท่ี 6 ลำดับที ่7 

      

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

จำนวน 295,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. 
ซอยบ้านนางอ๊อด รางระบายน้ำ ค.ส.ล.กว้าง
0.30 เมตร ระยะทางยาว 66.00 เมตร ลึกเฉลีย่
0.60 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนายาง
ที ่กช 13/2564 
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- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496แก้ไข
เพิ่มเตมิถึง (ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2562มาตรา 50 (2)  
 - เป็นไปตามพระราชบญัญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
มาตรา 16 (2) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม 
ครั้งท่ี 6/2564 หน้าท่ี 3 ลำดับที ่7 

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

จำนวน 350,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.กว้าง 0.30 เมตร
ระยะทางยาว 82.00 เมตร ลึกเฉลี่ย0.60 เมตร ตามแบบ
แปลนของเทศบาลตำบลนายางท่ี กช 25/2564 
 - เป็นไปตามพระราชบญัญัตเิทศบาล พ.ศ. 2496แก้ไข
เพิ่มเตมิถึง (ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2562มาตรา 50 (2)  
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิกำหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (2) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 3/2564 หน้าท่ี 4 ลำดับที ่4 

      

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

จำนวน 800,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเหมือง ค.ส.ล.กว้าง 1.60-2.00 เมตร
ระยะทางยาวรวม 625.00 เมตร ลึกเฉลีย่ 0.80-1.00 เมตร
ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนายางที่ กช 26/2564 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496แก้ไข
เพิ่มเตมิถึง (ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2562มาตรา 50 (2)  
 - เป็นไปตามพระราชบญัญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542
มาตรา 16 (2) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)เพิ่มเติม 
ครั้งท่ี 6/2564 หน้าท่ี 9 ลำดับที ่5 

      

   ค่าปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง       

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

จำนวน 480,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าขดุลอกลำห้วยยาง หมู่ที ่3,5,8 หมู่ที ่1  
ต.ดอนขุนห้วย กว้าง 3.00-15.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 5,000.00 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบล 
นายาง ที ่กช 23/2564 
 - เป็นไปตามพระราชบญัญัตเิทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (2)  
 - เป็นไปตามพระราชบญัญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16(2) 
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- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม 
ครั้งท่ี 6/2564 หน้าท่ี 9 ลำดับที ่1 

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

จำนวน 200,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าเปลี่ยนฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล.จำนวน
450.00 ฝา ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนายาง
ที ่กช 14/2564 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (2)  
 - เป็นไปตามพระราชบญัญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
มาตรา 16 (2) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม 
ครั้งท่ี 6/2564 หน้าท่ี 4 ลำดับที ่8 

      

   ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)       

    ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)  
(ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณูปการ) 

จำนวน 50,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด
ที ่มท 0808.2/ว 3749 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรบั-รายจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

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

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสาธารณะส่วนท่ีเกินสิทธิให้กับการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคสาขาชะอำ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ว 1846 ลงวันท่ี 12 กันยายน 2560 
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แผนงานการเกษตร 
 งานส่งเสริมการเกษตร รวม 30,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 30,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

      

    โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย จำนวน 30,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มี
รายได้น้อย โดยใช้จ่ายงบประมาณช่วยเหลือประชาชนตามหลักเกณฑ์
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยอนุโลม 
 - เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วย
ประชาชนตามอำนาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2560 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 1095 ลงวันท่ี 
28 พฤษาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว7798  
ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2563 เรื่องค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือเกษตรกร 
ผู้มีรายได้น้อยตามอำนาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

      

  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม  
  ครั้งท่ี 6/2564 หน้าท่ี 16 ลำดับที่ 1 
  (กองสวัสดิการสังคม) 
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แผนงานการพาณิชย์ 
 งานตลาดสด รวม 260,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 260,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท 
   รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ       
    ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 130,000 บาท 

      
  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการต่าง ๆ ที่จัดอยู่ในประเภทนี้       
   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 30,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อใหส้ามารถใช้งานได้
ตามปกติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 

      

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

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดไุฟฟ้าและวิทยตุ่าง ๆ เช่น หลอดไฟฟ้า
สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวติซ์ไฟฟ้า ฯลฯ 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที ่มท 0808.2/ ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564เรื่อง รูปแบบ
และการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   วัสดุก่อสร้าง จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ไม้ต่าง ๆ 
กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ฯลฯ 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564เรื่อง รูปแบบและการจำแนก
ประเภทรายรับ-รายจา่ยงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

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

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของตลาดสดเทศบาลที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
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แผนงานงบกลาง 

 งบกลาง รวม 45,619,180 บาท 
  งบกลาง รวม 45,619,180 บาท 
   งบกลาง รวม 45,619,180 บาท 
   เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 600,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบค่าประกันสงัคมตามพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ.2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม   
- เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด
ที ่มท 0809.5/ว 9 ลงวันท่ี 22 มกราคม 2557 และหนังสือ
สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0809.5/ว 81  
ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2557 

      

   เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จำนวน 28,500 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนของพนักงานเทศบาลที่
เทศบาลจะต้องจ่ายในอัตราร้อยละ 0.2  
 - เป็นไปตามพระราชบญัญัตเิงินทดแทน พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2561 และหนงัสือกรมส่งเสรมิการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท0808.2/ว 4172 ลงวันท่ี 24 ธันวาคม 2561 

      

   เงินสนับสนนุงบประมาณรายจ่ายกิจการประปา จำนวน 7,544,650 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา เพื่อ
ดำเนินการใหเ้ป็นไปตามนโยบายของเทศบาลตำบลนายาง ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563ข้อ 11 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อาจจัดทำงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการได้ ทั้งนี้ ต้องได้รบั
ความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่นและผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบหรือ
นายอำเภออนุมัติ แล้วแต่กรณตีามที่กำหนดไว้ในกฎหมายจดัตั้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ  
ข้อ 12 ในกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็นอาจสนับสนุนงบประมาณ
รายจ่ายทั่วไป ไปตั้งจ่ายในงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการหรือ
สนับสนุนงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการไปตั้งจ่ายในงบประมาณ
รายจ่ายทั่วไปได ้

      

   เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 29,190,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุท่ีได้ขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับ
เงินเบี้ยยังชีพไว้กับเทศบาลตำบลนายางแล้ว 
 - เป็นไปตามพระราชบญัญัตเิทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไข
เพิ่มเตมิ มาตรา 50 (7) 
 - เป็นไปตามพระราชบญัญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542มาตรา 16 (10) 
 - เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงิน
สงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2548 
 - เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผูสู้งอายุ พ.ศ. 2548 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0810.6/ว 1994 ลงวันท่ี 3 กรกฎาคม2563 
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   เบ้ียยังชีพความพิการ จำนวน 5,294,400 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเบี้ยยังชีพให้แก่คนพิการที่ได้ขึ้นทะเบียนเพื่อขอรบั
เงินเบี้ยความพิการไว้กับเทศบาลตำบลนายางแล้วได้แก่ผู้พิการ
อาย ุ1-18 ปี จำนวน30 คน ๆ ละ 1,000 บาทต่อเดือน เป็นจำนวน
เงิน 360,000 บาท ผู้พิการอายุ 19 ปี ขึ้นไปจำนวน 514 คน ๆ ละ
800 บาทต่อเดือน เป็นจำนวนเงิน 4,934,400 บาท 
 - เป็นไปตามพระราชบญัญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (10) 
 - เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงิน
สงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
 - เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2553 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0810.6/ว 1994 ลงวันท่ี 3กรกฎาคม 2563 

      

   เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 468,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่ได้ขึ้นทะเบียนเพื่อ
ขอรับเบี้ยยังชีพไว้กับเทศบาลตำบลนายางแล้วได้แกผู่้ป่วยเอดส์
จำนวน 78 คน ๆ ละ 500 บาทต่อเดือน เป็นจำนวนเงิน
468,000 บาท 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไข
เพิ่มเตมิ มาตรา 50 (7) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542มาตรา 16 (10) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจา่ยเงิน
สงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2548 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0810.6/ว 1994 ลงวันท่ี 3กรกฎาคม2563 

      

   เงินสำรองจ่าย จำนวน 300,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภยัเกิดขึ้นหรือการ
บรรเทาปญัหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่าน้ัน ซึ่ง
ไม่สามารถคาดการณไ์ดล้่วงหน้า เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุทกภัย น้ำป่าไหหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภัย
อัคคีภัย ไฟป่าและหมอกควัน และโรคติดต่อ 
 - เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อ
ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง 
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   รายจ่ายตามข้อผูกพัน       
    ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร จำนวน 14,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจรที่
ประชาชนไดร้ับประโยชน์โดยตรง เช่น การทาสีเส้นสญัญาณไฟ
จราจร สามเหลี่ยมหยดุตรวจป้ายจราจร กระจกโค้งจราจร กระบอง
ไฟจราจร กรวยจราจร แผงกั้นจราจร แผงพลาสติกใส่น้ำ เสาล้มลุก
จราจร เสื้อจราจร ยางชะลอความเร็วรถ เป็นต้น 

      

    ค่าบำรุงสมาคมสันนบิาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) จำนวน 120,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบำรุงสมาคม พ.ศ.2555 และตั้งจ่ายตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0313.4/ว 3889 ลงวันท่ี 
29 พฤศจิกายน 2538 โดยพิจารณาจากรายรับจริงประจำปีที่ล่วง
มาแล้ว ยกเว้นเงินกู้ เงินสะสมและเงินอุดหนุน ทุกประเภท แต่
จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของรายรับดังกล่าว ทั้งนี้ไม่
เกิน 750,000 บาท(ในงบประมาณ 2563 เทศบาลมีรายรับทั้งสิ้น
133,571,884.15 บาท หักรายรับหมวดเงินอุดหนุน จำนวน
61,849,993.14 บาท คงเหลือรายรับจริงท่ีนำไปคำนวณตั้งจ่ายเป็น
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาล จำนวน71,721,891 บาท) 

      

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

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (ชคบ.) 
 - เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพ
ผู้รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 16) พ.ศ.2558 

      

    เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิน่ (ก.บ.ท.) จำนวน 2,028,330 บาท 

   

 เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน
 ท้องถิ่น (กบท.) โดยคำนวณตั้งจ่ายอัตราร้อยละ 3 ของรายได้
 ประจำปี (ไม่รวมรายได้จากพันธบตัรเงินกู้  เงินท่ีมีผู้อุทิศให้ และ
 เงินอุดหนุน) 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญตัิบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน
 ท้องถิ่น พ.ศ.2500 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
 บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546 และที่แก้ไข
 เพิ่มเตมิ 
  - เป็นไปตามหนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญ
 ข้าราชการส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 
 0808.5/ว 31 ลงวันท่ี 21 ตุลาคม 2563 
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    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ จำนวน 5,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผูร้ับบำนาญ ให้แก่ผู้รับบำนาญ
ที่มีสิทธิเบิกได้ ตามพระราชบัญญตัิบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2500 จ่ายตามประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและ
ค่าเล่าเรียน 

      

   เงินช่วยพิเศษ       
    เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน จำนวน 5,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษ กรณีพนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้รับ
บำนาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างถึงแก่ความตาย 
 - ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายได้
พ.ศ. 2559 
 - พระราชกฤษฎีกา การจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญและเงิน
อื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0013.4/ว 1765 ลงวันท่ี 3
มิถุนายน 2537 
 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0312/ว 1095  ลง
วันท่ี 27 กันยายน 2525 เรื่อง การจ่ายเงินเดือนและเงินช่วยพิเศษใน
กรณีพนักงานเทศบาลถึงแก่ความตาย 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ส่วนที่ 3 
 
 
 

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 
 
 
 
 
 
 
 

ของ 
เทศบาลตำบลนายาง 

อำเภอชะอำ  จังหวัดเพชรบุรี 
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คำแถลงงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ (ประปา) 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เทศบาลตำบลนายาง 

อำเภอชะอำ  จังหวัดเพชรบุรี 
 

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ   

รายรับ 
รายรับจริง ประมาณการ 

2562 2563 2564 2565 

หมวดรายได้         
  ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ 0 0 4,000,000 5,000,000 
  ค่าเช่ามาตรวัดน้ำ 0 0 200,000 0 

  ค่าจำหน่ายน้ำจากท่อธาร 0 0 1,000 1,000 
  เงินผลประโยชน์จากกิจการประปา 0 0 0 200,000 

  ดอกเบี้ย         
  ดอกเบี้ย

เงินฝาก
ธนาคาร 

0 0 0 100,000 

  ดอกเบี้ย 0 0 100,000 0 
  รายได้เบ็ดเตล็ด 0 0 10,000 10,000 

  เงินสนับสนุนจากงบประมาณรายจ่าย
ทั่วไป 

0 0 7,714,620 7,544,650 

  รายได้อื่น ๆ 0 0 0 10,000 

  ผลประโยชน์อื่น         
  ค่าแรง 0 0 10,000 0 

รวมรายรับ 0 0 12,035,620 12,865,650      

 

        

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ   

รายจ่าย 
รายจ่ายจริง ประมาณการ 

2562 2563 2564 2565 

งบกลาง 0 0 341,020 460,130 
งบบุคลากร 0 0 4,271,600 4,213,320 
งบดำเนินงาน 0 0 7,423,000 7,204,000 
งบลงทุน 0 0 0 988,200 
งบเงินอุดหนุน 0 0 0 0 
งบรายจ่ายอื่น 0 0 0 0 

รวมรายจ่าย 0 0 12,035,620 12,865,650 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 
กิจการประปา 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เทศบาลตำบลนายาง 

อำเภอชะอำ  จังหวัดเพชรบุรี             

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 12,865,650 บาท แยกเป็น 
รายได้  เป็นเงิน 12,865,650 บาท 
 ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ จำนวน 5,000,000 บาท 

   

ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ จำนวน 5,000,000 บาท 
ตั้งรับเพิ่มขึ้นจากปีท่ีแล้ว 1,000,000 บาท โดยประมาณ
การจากรายรับจริงในปีท่ีผ่านมา 

   

 ค่าจำหน่ายน้ำจากท่อธาร จำนวน 1,000 บาท 

   ค่าจำหน่ายน้ำท่อธาร จำนวน 1,000 บาท ตั้งรับเท่ากับ
ปีท่ีแล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงในปีท่ีผ่านมา 

   

 เงินผลประโยชน์จากกิจการประปา จำนวน 200,000 บาท 

   ค่าเช่ามาตรวัดน้ำ จำนวน 200,000 บาท ตั้งรับเท่ากับปี
ที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรบัจริงในปีท่ีผ่านมา 

   

 ดอกเบี้ย รวม 100,000 บาท 
  ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จำนวน 100,000 บาท 

   ดอกเบี้ยธนาคาร จำนวน 100,000 บาท ตั้งรับเท่ากับปี
ที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรบัจริงในปีท่ีผ่านมา 

   

 รายได้เบ็ดเตล็ด จำนวน 10,000 บาท 

   รายได้เบ็ดเตล็ด จำนวน 10,000 บาท ตั้งรับเท่ากับ 
ปีท่ีแล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงในปีท่ีผ่านมา 

   

 เงินสนับสนนุจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป จำนวน 7,544,650 บาท 

   

เงินท่ีงบประมาณรายจ่ายทั่วไปช่วยเหลืองบเฉพาะ
การ จำนวน 7,544,650 บาท ตั้งรับลดลง จำนวน
169,970 บาท โดยประมาณการจากรายรับจริง 
ในปีท่ีผ่านมา 

   

 รายได้อื่น ๆ จำนวน 10,000 บาท 

   

ค่าแรงงานและสำรวจ จำนวน 10,000 บาท ตั้งรับ
เท่ากับปีท่ีแล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงใน 
ปีท่ีผ่านมา 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 

กิจการประปา 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลตำบลนายาง 
อำเภอชะอำ   จังหวัดเพชรบุรี 

                      

ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังสิ้น  12,865,650 บาท แยกเป็น 
งบกลาง  เป็นเงิน 460,130 บาท 
 งบกลาง รวม 460,130 บาท 
  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 99,600 บาท 

    

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบค่าประกันสงัคม ตามพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ.2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หนังสือ
สำนักงานก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0809.5/
ว 9 ลงวันท่ี 22 มกราคม 2557 และหนังสือสำนักงาน ก.จ.
ก.ท. และ ก.อบต.ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0809.5/ว 81 ลงวันท่ี 
10 กรกฎาคม 2557 

   

  รายจ่ายตามข้อผูกพัน รวม 360,530 บาท 

   เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิน่ 
(ก.บ.ท.) 

จำนวน 129,630 บาท 

    

เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.) โดยคำนวณตั้งจ่ายอัตราร้อยละ 3 ของรายได้
ประจำปี (ไม่รวมรายได้จากพันธบตัร เงินกู้ เงินท่ีมีผู้อุทิศให้
และเงินอุดเหนุน) 
 - เป็นไปตามพระราชบญัญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2500 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546 และที่แก้ไข
เพิ่มเตมิ 
 - เป็นไปตามหนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น
ที ่มท 0808.5/ว 31 ลงวันท่ี 21 ตุลาคม 2563 

   

   เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ จำนวน 230,900 บาท 

    

เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จให้แก่ลูกจ้างประจำ  
 - เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบำเหน็จ
ลูกจ้างของหน่วยการบรหิารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
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งบบุคลากร  เป็นเงิน 4,213,320 บาท 
 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 4,213,320 บาท 
  เงินเดือนพนักงาน จำนวน 2,164,920 บาท 

    

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่
พนักงานเทศบาล ตามพระราชบัญญัตริะเบยีบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และตามแผนอัตรากำลัง
3 ปี ของเทศบาล จำนวน  6  อัตรา  

   

  เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 78,000 บาท 

    

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่พนักงานเทศบาลใน
ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการประปา (นักบริหารงานประปา
ระดับต้น) หัวหน้าฝ่ายผลิต (นักบริหารงานประปาระดับ
ต้น) และหัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี (นักบริหารงานคลัง
ระดับต้น)  ตามพระราชบัญญัตริะเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 และตามแผนอตัรากำลัง 3 ปี ของเทศบาล 

   

  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 1,790,400 บาท 

    

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และตามแผน
อัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาล จำนวน  16  อัตรา  

   

  เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 180,000 บาท 

    

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวและเงินค่าตอบแทน
พิเศษให้แก่พนักงานจ้าง ตามพระราชบัญญตัิระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และตามแผน
อัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาล จำนวน  15  อัตรา  

   

งบดำเนินงาน  เป็นเงิน 7,204,000 บาท 
 ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท 
  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 10,000 บาท 

    

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างที่ต้องมาปฏิบัติราชการใน
กรณีเร่งด่วน และลักษณะงานท่ีไมส่ามารถดำเนินการตาม
เวลาปกตไิด้  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 

   

  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 20,000 บาท 

    

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศกึษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล 
 - เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวสัดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบตุรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2563 
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 ค่าใช้สอย รวม 922,000 บาท 
  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ จำนวน 542,000 บาท 

    

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ แยกเป็น 
1. ค่าเช่าทรัพย์สิน 50,000 บาท  
2. ค่าธรรมเนยีมต่าง ๆ 10,000 บาท 
3. ค่าจ้างเหมาบริการ 482,000 บาท 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2562 

   

  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

รวม 30,000 บาท 

   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 30,000 บาท 

    

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมต่าง ๆ ฯลฯ ของพนักงาน
เทศบาล และพนักงานจ้าง 
 - เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหนา้ที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไข
เพิ่มเตมิถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าจ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น
พ.ศ. 2557 

   

  ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 350,000 บาท 

    

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อใหส้ามารถใช้
งานได้ตามปกติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

   

 ค่าวัสดุ รวม 950,000 บาท 
  วัสดุสำนักงาน จำนวน 100,000 บาท 

    

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

   

  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 20,000 บาท 

    

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดไุฟฟ้าและวิทยตุ่าง ๆ เช่น หลอดไฟฟ้า
สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวติซ์ไฟฟ้า ฯลฯ 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรบั-รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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  วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5,000 บาท 

    

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ เช่น น้ำดื่ม
จาน ชาม แก้ว ฯลฯ 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรบั-รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   

  วัสดุก่อสร้าง จำนวน 200,000 บาท 

    

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุอุปกรณ์ก่อสรา้ง เช่น วัสดุอุปกรณเ์ครื่อง
สูบน้ำ วัสดุ อุปกรณ์การประปาต่าง ๆ ยางมะตอย ฯลฯ 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรบั-รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   

  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 30,000 บาท 

    

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่งตา่ง ๆ เช่น
แบตเตอรี่ หัวเทียน ยางรถยนต์ ฯลฯ 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว
1627 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบกิจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย
วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท
0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564เรื่อง รูปแบบ
และการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   

  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 100,000 บาท 

    

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่นตา่ง ๆ เช่น น้ำมัน
ดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเชื้อเพลงิ น้ำมันเครื่อง ฯลฯ 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว
1627 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบกิจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย
วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท
0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564เรื่อง รูปแบบ
และการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจา่ย
ประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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  วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 380,000 บาท 

    

เพื่อจ่ายเป็นค่าเคมีภณัฑ์ เช่น สารส้ม คลอรีน ฯลฯ 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท
0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจา่ย
ประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   

  วัสดุการเกษตร จำนวน 5,000 บาท 

    

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุการเกษตรต่าง ๆ เช่น พันธุ์พืช จอบ
พรวน ฯลฯ 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท
0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   

  วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 100,000 บาท 

    

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุคอมพิวเตอรต์า่ง ๆ เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพมิพ์เลเซอร์ เมาส์ แป้นพิมพ์
ฯลฯ 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท
0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   

  วัสดุอื่น จำนวน 10,000 บาท 

    

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุอื่นท่ีไม่สามารถเบิกจ่ายได้จากวัสดุใดใน
รายการดังกล่าวข้างต้น และมีความจำเป็นต้องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรบั-รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   

 ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,302,000 บาท 
  ค่าไฟฟ้า จำนวน 5,300,000 บาท 

    

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของกิจการประปาเทศบาล 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

   

  ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 2,000 บาท 

    

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในการตดิต่อราชการของกองการ
ประปา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2562 
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งบลงทุน  เป็นเงิน 988,200 บาท 
 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 988,200 บาท 
  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 627,000 บาท 

    

1.โครงการขยายเขตประปา ซอย 2 หลัง-ซอย 1 หมู่ที ่5  
ตำบลดอนขุนห้วยอำเภอชะอำ จงัหวัดเพชรบุรี   
งบประมาณ 209,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตประปา ซอย 2 หลัง-ซอย 1 หมู่ที ่5 ตำบลดอน
ขุนห้วย โดยทำการวางท่อ HDPE dia.110 มม. ระยะทางยาวรวม
554 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนายาง ที ่กช 5/2564 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  
(ฉบับท่ี 14) พ.ศ.2562 มาตรา 50 (2) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (2)  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม  
ครั้งท่ี 6/2564 หน้าท่ี 10 ลำดับที ่1 
2. โครงการขยายเขตประปา ซอยประปา-สายหลัก หมู่ที ่5  
ตำบลเขาใหญ่อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 
งบประมาณ 124,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตประปา ซอยประปา-สายหลัก หมู่ที ่5  
ตำบลเขาใหญ่ โดยทำการวางท่อ HDPE dia.110 มม. ระยะทางยาว
รวม 233 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนายาง ที ่กช 6/2564 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  
(ฉบับท่ี 14) พ.ศ.2562 มาตรา 50 (2) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (2)  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม  
ครั้งท่ี 6/2564 หน้าท่ี 10 ลำดับที ่3 
3. โครงการขยายเขตประปาหน้าวัดเทพประสิทธิ์ถึงโชคมัน่คง  
หมู่ที ่11 ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี   
งบประมาณ 294,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตประปาหน้าวัดเทพประสิทธ์ิถึงโชคมั่นคง  
หมู่ที ่11 ตำบลเขาใหญ่ โดยทำการวางท่อ HDPE dia.110 มม. 
ระยะทางยาวรวม 780 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนายาง
ที ่กช 9/2564  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม  
ครั้งท่ี 6/2564 หน้าท่ี 11 ลำดับที ่6 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  
(ฉบับท่ี 14) พ.ศ.2562 มาตรา 50 (2) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (2)  
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  ค่าปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 352,900 บาท 

    

1. โครงการปรับปรุงท่อประปา หมู่ที ่9 ตำบลเขาใหญ่  
อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี งบประมาณ 300,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงท่อประปา หมู่ที ่9 ตำบลเขาใหญ่ โดยทำการวาง
ท่อ HDPE dia.200 มม. ระยะทางยาว 225 เมตร ตามแบบแปลน
เทศบาลตำบลนายาง ที ่กช 7/2564   
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  
(ฉบับท่ี 14) พ.ศ.2562 มาตรา 50 (2) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (2)  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที ่6/2564 หน้าท่ี 10 ลำดับที่ 4 
2. โครงการปรับปรุงท่อประปา ซอย 3 ตะวันออก  
หมู่ที ่10 ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี  
งบประมาณ 52,900 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงท่อประปา ซอย 3 ตะวันออก หมู่ที ่10  
ตำบลเขาใหญ่  โดยทำการวางท่อ HDPE dia.110 มม. ระยะทางยาว
140 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนายาง ที ่กช 8/2564 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  
(ฉบับท่ี 14) พ.ศ.2562 มาตรา 50 (2) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (2)  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม  
ครั้งท่ี 6/2564 หน้าท่ี 10 ลำดับที ่5 

   

  ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จำนวน 8,300 บาท 

    

เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/
ว 3749 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนก
ประเภทรายรับ-รายจา่ย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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แผนงานงบ
กลาง 

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป 

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สร้าง
ความ

เข้มแข็ง
ของชุมชน 

แผนงาน
การศาสนา 
วัฒนธรรม 

และ
นันทนาการ 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
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โยธา 

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงาน
การ
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แผนงาน 

  

  งบ/หมวด/ประเภท
รายจ่าย 

    

        

            

งบกลาง งบกลาง 

เงินสนับสนุน
งบประมาณรายจ่าย
กิจการประปา 

7,544,650                       7,544,650 

เงินสมทบกองทนุเงนิ
ทดแทน 

28,500                       28,500 

เงินสมทบกองทนุ
ประกนัสังคม 

600,000                       600,000 

เงินสำรองจ่าย 300,000                       300,000 

เบ้ียยังชีพความพกิาร 5,294,400                       5,294,400 

เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 468,000                       468,000 

เบ้ียยังชีพผู้สูงอาย ุ 29,190,000                       29,190,000 

เงินช่วยพิเศษ                           

รายจา่ยตามขอ้ผูกพนั                           
ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
จราจร 

14,000                       14,000 

ค่าบำรุงสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย (ส.ส.ท.) 

120,000                       120,000 

เงินช่วยค่าครองชีพ
ผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.) 

26,300                       26,300 

เงินช่วยค่าทำศพ
ข้าราชการ/พนกังาน 

5,000                       5,000 

เงินช่วยเหลอืการศกึษา
บุตรผู้รับบำนาญ 

5,000            5,000 

เงินสมทบกองทนุ
บำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการสว่นท้องถิ่น 
(ก.บ.ท.) 

2,028,330                       2,028,330 
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แผนงาน
งบกลาง 
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สาธารณสุข 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สร้าง
ความ

เข้มแข็ง
ของชุมชน 

แผนงาน
การศาสนา 
วัฒนธรรม 

และ
นันทนาการ 

แผนงาน
อุตสาหกรรม

และการ
โยธา 

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงาน
การ

พาณิชย ์
รวม 

        
แผนงาน 

  

  งบ/หมวด/ประเภท
รายจ่าย 

    

        

            

งบ
บุคลากร 

เงินเดือน 
(ฝ่าย
การเมือง) 

ค่าตอบแทนประจำ
ตำแหน่งนายก/รองนายก 

  240,000                     240,000 

ค่าตอบแทนประธานสภา/
รองประธานสภา/สมาชกิ
สภา/เลขานุการสภา
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

  1,620,000                     1,620,000 

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/
รองนายก 

  240,000                     240,000 

ค่าตอบแทนรายเดือน
เลขานกุาร/ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารสว่นตำบล 

  216,000                     216,000 

เงินเดอืนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

  756,000                     756,000 

เงินเดือน 
(ฝ่าย
ประจำ) 

ค่าจ้างลูกจา้งประจำ   285,000               342,840     627,840 

ค่าตอบแทนพนกังานจ้าง   2,025,700 1,357,200 2,139,000 335,640 216,000 2,160,000     2,787,732     11,021,272 
เงินเดอืนข้าราชการ หรอื
พนักงานส่วนทอ้งถิน่ 

  11,759,820 297,900 6,230,140 2,892,120 2,579,340       3,421,140     27,180,460 

เงินประจำตำแหน่ง   361,200   78,000 145,200 96,000       103,200     783,600 
เงินเพิม่ต่าง ๆ ของ
ข้าราชการ หรือพนักงาน
ส่วนทอ้งถิน่ 

  217,200     91,200         67,200     375,600 

เงินเพิม่ต่าง ๆ ของ
พนักงานจ้าง 

  216,000 132,000 240,000 48,000 24,000 240,000     240,000     1,140,000 

เงินวทิยฐานะ       395,000                 395,000 
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เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สร้าง
ความ

เข้มแข็ง
ของชุมชน 

แผนงาน
การศาสนา 
วัฒนธรรม 

และ
นันทนาการ 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
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โยธา 

แผนงาน
การเกษตร 
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การ
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รวม 

        
แผนงาน 

  

  งบ/หมวด/ประเภท
รายจ่าย 

    

        

            

งบ
ดำเนินงาน 

ค่าตอบแทน 

ค่าเช่าบ้าน   342,000   72,000 72,000         100,000     586,000 
ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 

  120,000       10,000 100,000     10,000     240,000 

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอนัเป็น
ประโยชนแ์กอ่งค์กร
ปกครองสว่นท้องถิ่น 

  210,000 64,800             210,000     484,800 

ค่าเบ้ียประชมุ                   5,000     5,000 
เงินช่วยเหลอืการศกึษา
บุตร 

                          

เงินช่วยเหลอืการศกึษา
บุตรข้าราชการ/
พนักงาน/ลกูจ้างประจำ 

  147,600   60,000 3,300 20,000       20,000     250,900 

ค่าใช้สอย 

ค่าบำรุงรักษาและ
ซ่อมแซม 

  500,000 200,000 220,000 50,000 50,000 200,000   50,000 420,000   30,000 1,720,000 

รายจา่ยเกีย่วกับการ
รับรองและพิธกีาร 

  300,000                     300,000 

รายจา่ยเกีย่วเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจา่ยอื่น ๆ 

  1,109,000 195,000 2,517,500 965,000 75,000 235,000 40,000 785,000 215,000 30,000 130,000 6,282,500 

ค่าวัสด ุ

วัสดุกอ่สร้าง   50,000 50,000 50,000           1,040,000   20,000 1,210,000 

วัสดุการเกษตร   20,000   10,000 10,000   10,000     15,000     65,000 

วัสดุกฬีา                 50,000       50,000 

วัสดุคอมพวิเตอร ์   330,000 20,000 80,000 30,000 50,000       50,000     560,000 

วัสดุเครือ่งดับเพลิง     20,000                   20,000 

วัสดุเครือ่งแต่งกาย     10,000   50,000   50,000     5,000     115,000 
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แผนงาน
งบกลาง 

แผนงาน
บริหาร 

งานท่ัวไป 

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สร้าง
ความ

เข้มแข็ง
ของชุมชน 

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม 
และ

นันทนาการ 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงาน
การ

พาณิชย ์
รวม 

        
แผนงาน 

  

  งบ/หมวด/ประเภท
รายจ่าย 

    

        

            

  

วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่   20,000   20,000 5,000 5,000       5,000     55,000 

วัสดุงานบ้านงานครวั   70,000 10,000 4,084,600 50,000   80,000     5,000     4,299,600 

วัสดุจราจร          40,000   40,000 

วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อลืน่   250,000 300,000 100,000 70,000 40,000 450,000     400,000     1,610,000 

วัสดุไฟฟ้าและวทิย ุ   60,000 5,000 60,000 5,000 5,000     30,000 450,000   20,000 635,000 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง   70,000 100,000 30,000 30,000 20,000 50,000     50,000     350,000 

 

 

วัสดุวิทยาศาสตร์หรอื
การแพทย ์

      20,000 200,000               220,000 

วัสดุสำนกังาน   260,000 10,000 105,000 30,000 30,000       110,000     545,000 

วัสดุสำรวจ   10,000                     10,000 

วัสดุอืน่   11,000 5,000 15,000 1,000   5,000     15,000     52,000 

ค่า
สาธารณูป
โภค 

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล       30,000           6,000     36,000 

ค่าบริการโทรศัพท ์   30,000 2,000 20,000 5,000         5,000     62,000 

ค่าบริการไปรษณยี ์   150,000                     150,000 
ค่าบริการสือ่สารและ
โทรคมนาคม 

  225,000   100,000                 325,000 

ค่าไฟฟ้า   900,000   150,000       5,000 30,000 600,000   60,000 1,745,000 

งบลงทุน 
ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครวั             19,000            19,000  

ครุภัณฑ์สำนกังาน   43,000  32,400              7,000      82,400  
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แผนงานงบ
กลาง 

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป 

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สร้าง
ความ

เข้มแข็ง
ของชุมชน 

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม 
และ

นันทนาการ 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงาน
การ

พาณิชย ์
รวม 

        
แผนงาน 

  

  งบ/หมวด/ประเภท
รายจ่าย 

    

        

            

 
ค่าท่ีดิน
และ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ                   12,820,000      12,820,000  
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับ 
ราคาได้ (ค่า K) 

                  50,000      50,000  

ค่าปรับปรุงที่ดนิและ
สิ่งก่อสร้าง 

                  680,000      680,000   

งบเงิน
อุดหนุน 

เงิน
อุดหนุน 

เงินอดุหนุนส่วนราชการ   50,000    7,520,200        20,000          7,590,200  

งบ
รายจ่าย
อื่น 

รายจ่าย
อื่น 

รายจา่ยอื่น   50,000               240,000     290,000 

รวม 45,624,180 23,245,520 2,841,300 24,346,440 5,088,460 3,220,340 3,599,000 65,000 945,000 24,535,112 30,000 260,000 133,800,352 

 




