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คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 
 
 

 
ของ 

 
 
 

เทศบาลตำบลนายาง 
อำเภอชะอำ  จงัหวัดเพชรบุรี 

 



คำแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2563 

 

ท่านประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนายาง 

 บัดนี้  ถึงเวลาท่ีคณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลนายาง  จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลนายางอีกครั้งหนึ่ง  ฉะนั้น  ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลนายาง      
จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง  ตลอดจนหลักการและแนวนโยบาย         
การดำเนินการ  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ดังต่อไปนี้ 
 

1.  สถานะการคลัง 
    1.1  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
           ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ณ  วันท่ี 24 กรกฎาคม 2562  เทศบาลตำบลนายางมีสถานะการเงิน  
ดังนี ้

1.1.1  เงินฝากธนาคาร จำนวน 252,733,576.17 บาท 
1.1.2  เงินสะสม จำนวน 148,326,129.31 บาท 
1.1.3  เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 87,232,264.35 บาท 
1.1.4  รายการท่ีได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไมไ่ด้
เบิกจ่าย จำนวน    2   โครงการ      

 
รวม   

 
2,618,700.00 

 
บาท 

1.1.5  รายการท่ีได้กันเงินไว้โดยยงัไมไ่ด้ก่อหนี้ผูกพัน      
จำนวน   6    โครงการ      รวม 8,571,000.00 บาท 

     1.2  เงินกู้คงค้าง     จำนวน      0.00     บาท 
2.  การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562  ณ  วันที่  24 กรกฎาคม 2562 
    (1)  รายรับจริง   จำนวน   122,230,350.71   บาท ประกอบด้วย 

 หมวดภาษีอากร จำนวน 7,164,969.79 บาท 
 หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ  และใบอนุญาต จำนวน   1,005,248.70 บาท 
 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน  จำนวน 2,266,805.35 บาท 
 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จำนวน 0.00 บาท 
 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จำนวน 341,500.00 บาท 
 หมวดรายได้จากทุน จำนวน 1,800.00 บาท 
 หมวดภาษีจัดสรร จำนวน 59,889,513.64 บาท 
 หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป จำนวน 51,560,513.23 บาท 

    (2)  เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  29,500.00  บาท 
    (3)  รายจ่ายจริง จำนวน    85,103,518.74  บาท  ประกอบด้วย 

งบกลาง  จำนวน 38,878,055.03 บาท 
งบบุคลากร จำนวน 25,967,159.16 บาท 
งบดำเนินงาน จำนวน 12,854,104.55 บาท 
งบลงทุน จำนวน 651,200.00 บาท 
งบรายจ่ายอื่น จำนวน 0.00 บาท 
งบเงินอุดหนุน   จำนวน 6,753,000.00 บาท 
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    (4)  รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์     จำนวน             29,500.00 บาท 
    (5)  รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินสะสม                       จำนวน       21,427,493.00 บาท 
    (6)  รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินทุนสำรองสะสม                                   จำนวน                   0.00 บาท 
    (7)  รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินกู้                                                    จำนวน                   0.00 บาท 

3.  งบเฉพาะการ 
     ประเภทกิจการประปา 
   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ณ  วันท่ี 24  กรกฎาคม  2562      
           รายรับจริง  11,035,947.55  บาท  รายจ่ายจริง  4,214,797.51 บาท                   

กู้เงินจากธนาคาร /กสท. / อื่น ๆ  0.00 บาท 
เงินสะสมจากเทศบาล 0.00 บาท 
กำไรสุทธิ 0.00 บาท 
เงินฝากธนาคารท้ังส้ิน ณ วันท่ี  24  กรกฎาคม 2562                                 26,046,692.77 บาท 
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คำแถลงงบประมาณ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เทศบาลตำบลนายาง 
อำเภอชะอำ  จังหวัดเพชรบุรี 

        

  รายรับจริง        
ป ี 2561 

ประมาณการ      
ปี 2562 

ประมาณการ      
ปี 2563 

รายได้จัดเก็บเอง       
  หมวดภาษีอากร 7,000,977.43 4,770,000.00 5,220,000.00 
  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ

ใบอนุญาต 
1,595,586.45 605,000.00 660,000.00 

  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 2,376,801.04 2,200,000.00 2,200,000.00 
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 532,250.00 331,000.00 361,000.00 
  หมวดรายได้จากทุน 0.00 1,000.00 1,000.00 

รวมรายได้จัดเก็บเอง 11,505,614.92 7,907,000.00 8,442,000.00 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

      

  หมวดภาษีจัดสรร 99,970,070.24 75,050,000.00 75,400,000.00 
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
99,970,070.24 75,050,000.00 75,400,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนใหอ้งค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

      

  หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 52,715,031.25 50,500,000.00 50,500,000.00 
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนใหอ้งค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
52,715,031.25 50,500,000.00 50,500,000.00 

รวม 164,190,716.41 133,457,000.00 134,342,000.00 
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คำแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563  

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 
2561 

ประมาณการ  
ปี 2562 

ประมาณการ  
ปี 2563 

จ่ายจากงบประมาณ       
  งบกลาง 33,908,645.68 45,847,500.00 41,782,060.00 
  งบบุคลากร 33,418,631.34 42,184,000.00 42,980,940.00 
  งบดำเนินงาน 18,110,398.60 24,190,800.00 25,817,000.00 
  งบลงทุน 28,372,950.00 14,481,700.00 16,731,000.00 
  งบเงินอุดหนุน 5,945,000.00 6,753,000.00 7,031,000.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 119,755,625.62 133,457,000.00 134,342,000.00 
รวม 119,755,625.62 133,457,000.00 134,342,000.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

ส่วนที่ 2 
 

 
เทศบัญญัติ 

 
เรื่อง 

 
 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 
 

ของ 
 

เทศบาลตำบลนายาง 
อำเภอชะอำ  จงัหวัดเพชรบุรี 

 
 
 



5 
บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบร่างเทศบัญญัต ิ งบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   

ของเทศบาลตำบลนายาง   
อำเภอชะอำ  จังหวดัเพชรบุรี 

 
        

ด้าน ยอดรวม 
ด้านบริหารท่ัวไป   
  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 24,707,340 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 4,010,460 
ด้านบริการชุมชนและสังคม   
  แผนงานการศึกษา 22,852,120 
  แผนงานสาธารณสุข 5,011,020 
  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 3,257,800 
  แผนงานเคหะและชุมชน 30,343,700 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 140,000 
  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 1,373,000 
ด้านการเศรษฐกิจ   
  แผนงานการเกษตร 684,500 
  แผนงานการพาณิชย์ 180,000 
ด้านการดำเนินงานอื่น   
  แผนงานงบกลาง 41,782,060 

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 134,342,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
รายจ่ายตามงานและงบรายจา่ย 

เทศบาลตำบลนายาง 
อำเภอชะอำ  จังหวดัเพชรบุรี 

 
แผนงานบริหารงานทั่วไป    
    

งาน 
  

งานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานคลัง รวม 

 

งบ 
     
       

         
งบบุคลากร 10,345,740 6,365,200 16,710,940  
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,072,000 0 3,072,000  
    เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 7,273,740 6,365,200 13,638,940  
งบดำเนินงาน 5,142,900 1,570,000 6,712,900  
    ค่าตอบแทน 641,800 344,000 985,800  
    ค่าใช้สอย 2,549,100 695,000 3,244,100  
    ค่าวัสดุ 697,000 521,000 1,218,000  
    ค่าสาธารณูปโภค 1,255,000 10,000 1,265,000  
งบลงทุน 1,103,900 109,600 1,213,500  
    ค่าครุภัณฑ์ 1,103,900 109,600 1,213,500  
งบเงินอุดหนุน 70,000 0 70,000  
    เงินอุดหนุน 70,000 0 70,000  
                                  รวม 16,662,540 8,044,800 24,707,340  
 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน   
    

งาน 
  

งานเทศกิจ 
งานป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย 

รวม งบ 
    
       
      

งบบุคลากร 120,000 2,616,260 2,736,260 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 120,000 2,616,260 2,736,260 
งบดำเนินงาน 0 1,274,200 1,274,200 
    ค่าตอบแทน 0 240,200 240,200 
    ค่าใช้สอย 0 560,000 560,000 
    ค่าวัสดุ 0 471,000 471,000 
    ค่าสาธารณูปโภค 0 3,000 3,000 
                                      รวม 120,000 3,890,460 4,010,460 
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แผนงานการศึกษา   
    

งาน 
  

งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับการศึกษา 

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

รวม งบ 
    
      

        
งบบุคลากร 2,738,000 5,575,020 8,313,020 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 2,738,000 5,575,020 8,313,020 
งบดำเนินงาน 351,600 7,246,500 7,598,100 
    ค่าตอบแทน 85,600 28,200 113,800 
    ค่าใช้สอย 135,000 2,978,900 3,113,900 
    ค่าวัสดุ 131,000 4,029,400 4,160,400 
    ค่าสาธารณูปโภค 0 210,000 210,000 
งบเงินอุดหนุน 0 6,941,000 6,941,000 
    เงินอุดหนุน 0 6,941,000 6,941,000 
                                       รวม 3,089,600 19,762,520 22,852,120 
 
แผนงานสาธารณสุข  
    

งาน 
  

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข รวม งบ 
    
      

        
งบบุคลากร 3,030,820 3,030,820 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 3,030,820 3,030,820 
งบดำเนินงาน 1,980,200 1,980,200 
    ค่าตอบแทน 64,200 64,200 
    ค่าใช้สอย 1,605,000 1,605,000 
    ค่าวัสดุ 306,000 306,000 
    ค่าสาธารณูปโภค 5,000 5,000 
                                       รวม 5,011,020 5,011,020 
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แผนงานสังคมสงเคราะห์   
    

งาน 
  

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
สังคมสงเคราะห์ 

งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์ 

รวม งบ 
    
      

        
งบบุคลากร 2,986,000 0 2,986,000 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 2,986,000 0 2,986,000 
งบดำเนินงาน 251,800 20,000 271,800 
    ค่าตอบแทน 55,800 0 55,800 
    ค่าใช้สอย 75,000 20,000 95,000 
    ค่าวัสดุ 121,000 0 121,000 
                               รวม 3,237,800 20,000 3,257,800 

 

แผนงานเคหะและชุมชน                   
    

งาน 
  

งานบริหาร
ท่ัวไปเก่ียวกับ

เคหะและชุมชน 

งาน       
ไฟฟ้าถนน 

งาน
สวนสาธารณะ 

งานกำจัดขยะ
มูลฝอยและสิ่ง

ปฏิกูล 

งานบำบัด
น้ำเสีย 

รวม งบ 
    
      

        
งบบุคลากร 6,683,900 0 0 2,520,000 0 9,203,900 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 6,683,900 0 0 2,520,000 0 9,203,900 
งบดำเนินงาน 3,073,800 1,700,000 10,000 1,711,000 0 6,494,800 
    ค่าตอบแทน 97,800 0 0 80,000 0 177,800 
    ค่าใช้สอย 575,000 0 0 530,000 0 1,105,000 
    ค่าวัสดุ 1,091,000 1,700,000 10,000 1,101,000 0 3,902,000 
    ค่าสาธารณูปโภค 1,310,000 0 0 0 0 1,310,000 
งบลงทุน 11,000 10,445,000 0 0 4,189,000 14,645,000 
    ค่าครุภัณฑ์ 11,000 0 0 0 0 11,000 
    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 0 10,445,000 0 0 4,189,000 14,634,000 
                          รวม 9,768,700 12,145,000 10,000 4,231,000 4,189,000 30,343,700 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน        
    

งาน 
  

งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน 

รวม งบ 
    
       
      

งบดำเนินงาน 120,000 120,000 
    ค่าใช้สอย 110,000 110,000 
    ค่าสาธารณูปโภค 10,000 10,000 
งบเงินอุดหนุน 20,000 20,000 
    เงินอุดหนุน 20,000 20,000 

รวม 140,000 140,000 
 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   
    

งาน 
  

งานกีฬาและ
นันทนาการ 

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถ่ิน 

รวม งบ 
    
      

        
งบดำเนินงาน 400,000 785,000 1,185,000 
    ค่าใช้สอย 300,000 785,000 1,085,000 
    ค่าวัสดุ 80,000 0 80,000 
    ค่าสาธารณูปโภค 20,000 0 20,000 
งบลงทุน 188,000 0 188,000 
    ค่าครุภัณฑ์ 188,000 0 188,000 
                              รวม 588,000 785,000 1,373,000 

 

แผนงานการเกษตร  
    

งาน 
  

งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ รวม งบ 
    
      

        
งบลงทุน 684,500 684,500 
    ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 684,500 684,500 
                                             รวม 684,500 684,500 
 

 
 
 

 
10  



 
แผนงานการพาณิชย ์
    

งาน 
  

งานตลาดสด รวม งบ 
    
      

        
งบดำเนินงาน 180,000 180,000 
    ค่าใช้สอย 60,000 60,000 
    ค่าวัสดุ 40,000 40,000 
    ค่าสาธารณูปโภค 80,000 80,000 
                                             รวม 180,000 180,000 
 

 
แผนงานงบกลาง  
    

งาน 
  

งบกลาง รวม งบ 
    
      

        
งบกลาง 41,782,060 41,782,060 
    งบกลาง 41,782,060 41,782,060 
                                            รวม 41,782,060 41,782,060 
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เทศบัญญัต ิ

 งบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
เทศบาลตำบลนายาง 

อำเภอชะอำ  จังหวดัเพชรบุรี 
 

 โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 อาศัยอำนาจตามความใน
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาล
ตำบลนายาง  และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี   
 ข้อ  1  เทศบัญญัตินี้เรียกว่า  เทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ข้อ  2  เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562  เป็นต้นไป 

ข้อ  3  งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เป็นจำนวนรวมท้ังส้ิน  146,173,000  บาท 
 ข้อ  4  งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรร  และหมวดเงินอุดหนุน
ท่ัวไป  เป็นจำนวนรวมท้ังส้ิน  134,342,000  บาท  โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี ้
 

แผนงาน ยอดรวม 
ด้านบริหารท่ัวไป   
  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 24,707,340 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 4,010,460 
ด้านบริการชุมชนและสังคม   
  แผนงานการศึกษา 22,852,120 
  แผนงานสาธารณสุข 5,011,020 
  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 3,257,800 
  แผนงานเคหะและชุมชน 30,343,700 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 140,000 
  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 1,373,000 
ด้านการเศรษฐกิจ   
  แผนงานการเกษตร 684,500 
  แผนงานการพาณิชย์ 180,000 
ด้านการดำเนินงานอื่น   
  แผนงานงบกลาง 41,782,060 

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 134,342,000 
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ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ  จ่ายจากรายได้  เป็นจำนวนรวมทั้งส้ิน 11,831,000  บาท  

ดังนี ้
 

งบ ยอดรวม 
งบกลาง 343,000 
งบบุคลากร 4,229,600 
งบดำเนินงาน 7,258,400 

รวมรายจ่าย 11,831,000 
 

ข้อ 6  ให้นายกเทศมนตรีตำบลนายาง  ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ 
ให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบลนายาง 
 ข้อ 7  ให้นายกเทศมนตรีตำบลนายาง  มีหน้าท่ีรักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 
 
                ประกาศ  ณ  วันท่ี  18  เดือนกันยายน  พ.ศ.2562 

 
 
 

                                                     (ลงนาม)      อนุรักษ์  พรสมบูรณ์ศิริ 
                 (นายอนุรักษ์  พรสมบูรณ์ศิริ) 
                 นายกเทศมนตรีตำบลนายาง 
 
  เห็นชอบ 
 
(ลงนาม)      ณัฐวุฒิ  เพ็ชรพรหมศร 
            (นายณัฐวุฒิ  เพชรพรหมศร) 
   รองผู้ว่าราชการจังหวัด  รักษาราชการแทน 
            ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี 
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รายงานประมาณการรายรับ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
เทศบาลตำบลนายาง 

อำเภอชะอำ  จังหวัดเพชรบุรี 
  รายรับจริง ประมาณการ 

  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563 
หมวดภาษีอากร               
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 4,000,000.00 
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 3,140,786.77 4,451,513.44 4,999,043.30 3,000,000.00 -100.00 % 0.00 
     ภาษีบำรุงท้องที ่ 564,498.55 652,179.75 596,683.12 550,000.00 -100.00 % 0.00 
     ภาษีป้าย 1,632,742.00 1,568,073.00 1,381,129.01 1,200,000.00 0.00 % 1,200,000.00 
     อากรการฆ่าสัตว์ 22,492.00 19,302.00 24,122.00 20,000.00 0.00 % 20,000.00 

รวมหมวดภาษีอากร 5,360,519.32 6,691,068.19 7,000,977.43 4,770,000.00     5,220,000.00 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต             
     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการขายสุรา 4,850.00 4,995.50 6,460.20 5,000.00 20.00 % 6,000.00 
     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 55,988.00 109,545.00 67,446.00 50,000.00 0.00 % 50,000.00 
     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 680,760.00 716,440.00 695,340.00 400,000.00 0.00 % 400,000.00 
     ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจง้
สถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร 

11,800.00 00.00 17,300.00 12,000.00 0.00 % 12,000.00 

     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนราษฎร 8,900.00 8,210.00 7,580.00 8,000.00 0.00 % 8,000.00 
     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพาณิชย์ 2,370.00 2,730.00 2,750.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00 
     ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 14,660.00 5,200.00 10,100.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00 
     ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก 15,250.00 17,250.00 14,250.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00 
     ค่าปรับการผิดสัญญา 639,788.50 177,429.75 704,250.25 50,000.00 100.00 % 100,000.00 
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  รายรับจริง ประมาณการ 

  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563 
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ 

48,000.00 64,300.00 55,100.00 40,000.00 12.50 % 45,000.00 

     ค่าใบอนุญาตจัดต้ังสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่
สะสมอาหารในครัว หรือพ้ืนที่ใด ซึ่งมีพ้ืนที่เกิน 200 
ตารางเมตร 

0.00 26,300.00 10,000.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00 

     ค่าใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 6,500.00 6,050.00 3,240.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00 
     ค่าใบอนุญาตเก่ียวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยาย
เสียง 

2,455.00 1,290.00 1,770.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00 

     ค่าใบอนุญาตอื่นๆ 0.00 0.00 0.00 1,000.00 -100.00 % 0.00 
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 1,491,321.50 1,139,740,.25 1,595,586.45 605,000.00     660,000.00 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน             
     ดอกเบี้ย 2,438,837.97 2,231,688.93 2,376,801.04 2,200,000.00 0.00 % 2,200,000.00 

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 2,438,837.97 2,231,688.93 2,376,801.04 2,200,000.00     2,200,000.00 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด             
     ค่าจำหน่ายเศษของ 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00 
     ค่าขายแบบแปลน 357,100.00 437,900.00 161,500.00 20,000.00 150.00 % 50,000.00 
     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 418,900.00 404,620.00 370,750.00 310,000.00 0.00 % 310,000.00 

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 776,000.00 842,520.00 532,250.00 331,000.00     361,000.00 
หมวดรายได้จากทุน             
     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 1,900.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00 

รวมหมวดรายได้จากทุน 1,900.00 1,000.00 0.00 1,000.00     1,000.00 
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  รายรับจริง ประมาณการ 

  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563 
หมวดภาษีจัดสรร               
     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน 644,195.47 722,834.84 1,269,074.17 700,000.00 42.86 % 1,000,000.00 
     ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ 34,599,588.33 35,430,583.31 36,295,608.47 32,000,000.00 9.38 % 35,000,000.00 
     ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 8,407,995.81 8,266,945.67 9,047,015.06 8,000,000.00 0.00 % 8,000,000.00 
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 2,056,802.28 1,077,481.24 973,806.88 1,000,000.00 -5.00 % 950,000.00 
     ภาษีสุรา 3,784,791.91 3,854,916.30 0.00 0.00 0.00 % 0.00 
     ภาษีสรรพสามิต 7,567,319.98 9,289,894.68 14,889,857.15 10,000,000.00 40.00 % 14,000,000.00 
     ค่าภาคหลวงแร ่ 235,855.34 225,973.54 202,135.35 150,000.00 33.33 % 200,000.00 
     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 128,577.48 120,056.89 116,116.16 100,000.00 0.00 % 100,000.00 
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน 

16,349,814.00 14,316,331.00 37,176,457.00 23,100,000.00 -30.09 % 16,150,000.00 

     ภาษีจัดสรรอื่นๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 
รวมหมวดภาษีจัดสรร 73,774,940.60 73,305,017.47 99,970,070.24 75,050,000.00     75,400,000.00 

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป             
     เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่
และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ 

53,913,489.57 51,914,772.71 52,715,031.25 50,500,000.00 0.00 % 50,500,000.00 

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 53,913,489.57 51,914,772.71 52,715,031.25 50,500,000.00     50,500,000.00 
รวมทุกหมวด 137,757,008.96 136,125,807.55 164,190,716.41 133,457,000.00     134,342,000.00 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรบังบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

เทศบาลตำบลนายาง 
อำเภอชะอำ  จังหวัดเพชรบุรี 

 
ประมาณการรายรับรวมท้ังสิ้น  134,342,000  บาท   แยกเป็น 

รายได้จัดเก็บเอง 
 หมวดภาษีอากร รวม 5,220,000 บาท 
  ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง จำนวน 4,000,000 บาท 

    
ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง จำนวน 4,000,000 บาท  
ต้ังรับเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและส่ิงปลูก
สร้าง พ.ศ.2562      

  

  ภาษีป้าย จำนวน 1,200,000 บาท 

    
   ภาษีป้าย จำนวน 1,200,000 บาท ต้ังรับเท่ากับปีท่ีแล้วแล
โดยประมาณการจากรายรับจริงในปีท่ีผ่านมา 

  
  อากรการฆ่าสัตว์ จำนวน 20,000 บาท 

    
อากรการฆ่าสัตว์  จำนวน 20,000 บาท  ต้ังรับเท่ากับปีท่ีแล้ว 
โดยประมาณการจากรายรับจริงในปีท่ีผ่านมา 

  

 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 660,000 บาท 
  ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา จำนวน 6,000 บาท 

    
   ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุราจำนวน 6,000 บาท   
   ต้ังรับเพิ่มข้ึน 1,000 บาทโดยประมาณการจากรายรับจริงใน 
   ปีท่ีผ่านมา 

  

  ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จำนวน 50,000 บาท 

    
   ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จำนวน 50,000 บาท   
   ต้ังรับเท่ากับปีท่ีแล้วโดยประมาณการจากรายรับจริงในปีท่ีผ่านมา 

  

  ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จำนวน 400,000 บาท 

    
   ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จำนวน 400,000 บาท   
   ต้ังรับเท่ากับปีท่ีแล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงในปีท่ีผ่านมา 

  

  ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานท่ีจำหน่าย
อาหารหรือสะสมอาหาร 

จำนวน 12,000 บาท 

    
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานท่ีจำหน่าย     
อาหารหรือสะสมอาหาร จำนวน 12,000 บาท ตังรับเท่ากับปีท่ีแล้ว 
โดยประมาณการจากรายรับจริงในปีท่ีผ่านมา 

  

  ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร จำนวน 8,000 บาท 

    
   ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร จำนวน 8,000 บาท  
   ต้ังรับเท่ากับปีท่ีแล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงในปีท่ี   
   ผ่านมา          
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ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จำนวน 2,000 บาท 
   ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์  จำนวน 2,000 บาท   
   ต้ังรับเท่ากับปีท่ีแล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงในปีท่ีผ่านมา 

  

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ จำนวน 10,000 บาท 
   ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ จำนวน 10,000 บาท  ต้ังรับเท่ากับปีท่ีแล้ว  
   โดยประมาณการจากรายรับจริงในปีท่ีผ่านมา 

  

ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก จำนวน 10,000 บาท 
   ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจร  จำนวน 10,000 บาท   
   ต้ังรับเท่ากับปีท่ีแล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงใน 
   ปีท่ีผ่านมา 

  

ค่าปรับการผิดสัญญา จำนวน 100,000 บาท 
ค่าปรับการผิดสัญญา จำนวน 100,000 บาท ต้ังรับ
เพิ่มขึ้น 50,000 บาท โดยประมาณการจากรายรับจริง ในปีท่ีผ่านมา 

  

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ จำนวน 45,000 บาท 
   ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
   จำนวน 45,000 บาท ต้ังรับเท่ากับปีท่ีแล้ว โดยประมาณการ 
   จากรายรับจริงในปีท่ีผ่านมา 

  

ค่าใบอนุญาตจัดต้ังสถานท่ีจำหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารในครัว 
หรือพื้นท่ีใด ซึ่งมีพื้นท่ีเกิน 200 ตารางเมตร 

จำนวน 10,000 บาท 

   ค่าใบอนุญาตจัดต้ังสถานท่ีจำหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 
   ในครัวหรือพื้นท่ีใด ซึ่งมีพื้นท่ีเกิน 200 ตารางเมตร จำนวน 10,000   
   บาท  ต้ังรับเท่ากับปีท่ีแล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงในปีท่ี  
   ผ่านมา    

  

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จำนวน 5,000 บาท 
   ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จำนวน 5,000 บาท   
   ต้ังรับเท่ากับปีท่ีแล้วโดยประมาณการจากรายรับจริงใน 
   ปีท่ีผ่านมา 

  

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง จำนวน 2,000 บาท 
   ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง  จำนวน   
   2,000 บาท ต้ังรับเท่ากับปีท่ีแล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริง  
   ในปีท่ีผ่านมา 

  

 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 2,200,000 บาท 
  ดอกเบ้ีย จำนวน 2,200,000 บาท 

    

      ค่าดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร  จำนวน 2,000,000 บาท 
      ต้ังรับเท่ากับปีท่ีแล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงในปีท่ี
ผ่านมา 
      ค่าดอกเบ้ียเงินฝาก ก.ส.ท.  จำนวน 200,000 บาท 
      ต้ังรับเท่ากับปีท่ีแล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงในปีท่ี
ผ่านมา       
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หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 361,000 บาท 
ค่าจำหน่ายเศษของ จำนวน 1,000 บาท 
   ค่าจำหน่ายเศษของ จำนวน 1,000 บาท 
   ต้ังรับเท่ากับปีท่ีแล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงในปีท่ีผ่านมา 

  

  ค่าขายแบบแปลน จำนวน 50,000 บาท 

    
   ค่าขายแบบแปลน  จำนวน  50,000  บาท 
   ต้ังรับเพิ่มข้ึน 30,000 บาท โดยประมาณการจากรายรับจริงในปี
ท่ีผ่านมา 

  

  รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 310,000 บาท 

    

      ค่าวางของขายในตลาด  จำนวน 300,000 บาท ต้ังรับเท่ากับ
ปีท่ีแล้ว  โดยประมาณการจากรายรับจริงในปีท่ีผ่านมา 
      รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ  จำนวน 10,000 บาท  ต้ังรับเท่ากับปี
ท่ีแล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงในปีท่ีผ่านมา 

  

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

    
   ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน  จำนวน 1,000 บาท 
   ต้ังรับเท่ากับปีท่ีแล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงในปีท่ี  
ผ่านมา 

  

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 หมวดภาษีจัดสรร รวม 75,400,000 บาท 
  ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเล่ือน จำนวน 1,000,000 บาท 

    

   ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และ
ล้อเล่ือน จำนวน 1,000,000 บาท 
   ต้ังรับเพิ่มข้ึน 300,000 โดยประมาณการจากรายรับจริงในปีท่ี
ผ่านมา 

  

  ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ จำนวน 35,000,000 บาท 

    
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯจำนวน 35,000,000 บาท 
ต้ังรับเพิ่มข้ึน 3,000,000 บาท โดยประมาณการจากรายรับจริงใน
ปีท่ีผ่านมา    

  

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

    

   ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯฯ
จำนวน 8,000,000 บาท 
   ต้ังรับเท่ากับปีท่ีแล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงในปีท่ี   
ผ่านมา 

  

  ภาษีธุรกิจเฉพาะ จำนวน 950,000 บาท 

    
   ภาษีธุรกิจเฉพาะ จำนวน 950,000 บาท 
   ต้ังรับลดลง 50,000 บาท โดยประมาณการจากรายรับจริงในปีท่ี
ผ่านมา 
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ภาษีสรรพสามิต จำนวน 14,000,000 บาท 
   ภาษีสรรพสามิต จำนวน 14,000,000 บาท 
   ต้ังรับเพิ่มข้ึน 4,000,000 บาท โดยประมาณการจากรายรับจริงในปีท่ี
ผ่านมา 

  

ค่าภาคหลวงแร่ จำนวน 200,000 บาท 
ค่าภาคหลวงแร่  จำนวน 200,000 บาท 
ต้ังรับเพิ่มข้ึน 50,000 บาท โดยประมาณการจากรายรับจริง 
ในปีท่ีผ่านมา 

  

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จำนวน 100,000 บาท 
   ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จำนวน 100,000 บาท 
   ต้ังรับเท่ากับปีท่ีแล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงในปีท่ีผ่านมา 

  

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายท่ีดิน จำนวน 16,150,000 บาท 
   ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย   
   ท่ีดิน จำนวน 16,150,000 บาท ต้ังรับลดลง 6,950,000 บาท  
   โดยประมาณการจากรายรับจริงในปีท่ีผ่านมา 

  

 
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม     50,500,000 บาท 
เงินอุดหนุนท่ัวไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าท่ีและภารกิจ    
ถ่ายโอนเลือกทำ 

จำนวน 50,500,000 บาท 

   เงินอุดหนุนท่ัวไป จำนวน 50,500,000 บาท 
   ต้ังรับเท่ากับปีท่ีแล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงในปีท่ีผ่านมา 

  

 
 



20 
รายงานประมาณการรายจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
เทศบาลตำบลนายาง 

อำเภอชะอำ  จังหวัดเพชรบุรี 
  รายจ่ายจรงิ ประมาณการ 

  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563 
แผนงานบริหารงานทั่วไป               
งานบริหารทั่วไป               
  งบบุคลากร               
  เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)               
    เงินเดือนนายก/รองนายก 756,000 756,000 756,000 756,000 0 % 756,000 
    เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก 240,000 240,000 240,000 240,000 0 % 240,000 
    เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 240,000 240,000 240,000 240,000 0 % 240,000 
    เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  216,000 216,000 216,000 216,000 0 % 216,000 
    เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 1,614,851.61 1,618,051.61 1,620,000 1,620,000 0 % 1,620,000 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมอืง) 3,066,851.61 3,070,051.61 3,072,000 3,072,000     3,072,000 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)             
    เงินเดือนพนักงาน 3,502,983.11 3,653,520 4,221,810.31 5,136,000 7.09 % 5,500,000 
    เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน 152,413.33 151,200 151,200 154,200 -1.95 % 151,200 
    เงินประจำตำแหน่ง 217,917.09 229,200 229,200 247,200 0 % 247,200 
    ค่าจ้างลูกจ้างประจำ 218,900 223,620 234,780 246,300 3.9 % 255,900 
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 697,919.35 676,707.09 958,625.81 1,017,000 0.59 % 1,023,000 
    เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 86,435.48 79,143 102,600.63 103,000 -6.37 % 96,440 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 4,876,568.36 5,013,390.09 5,898,216.75 6,903,700     7,273,740 
รวมงบบุคลากร 7,943,419.97 8,083,441.70 8,970,216.75 9,975,700     10,345,740 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563 
  งบดำเนินงาน               
  ค่าตอบแทน               

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

0 0 0 450,000 11.11 % 500,000 

    ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 10,000 100 % 20,000 
    ค่าเช่าบ้าน 78,000 78,000 78,000 84,000 0 % 84,000 
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 23,910 40,250 29,900 37,700 0.27 % 37,800 

รวมค่าตอบแทน 101,910 118,250 107,900 581,700     641,800 
  ค่าใช้สอย             
    รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ 365,351.93 234,148,.64 180,558.16 340,000 -12.03 % 299,100 
    รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ 340,500 117,575 160,100 320,000 0 % 320,000 

    
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

116,259.00 291,670 477,501  1,210,000  18.18 % 1,430,000  

    ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 296,103.73 351,471.51 471,207.09 500,000 0 % 500,000 
รวมค่าใช้สอย 1,118,214.66 994,865.15 1,289,366.25 2,370,000     2,549,100 

  คา่วสัดุ             

    วัสดุสำนักงาน 103,370 182,803 153,438 650,000 -72.92 % 176,000 
    วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 26,023 17,175 17,970 50,000 0 % 50,000 
    วัสดุงานบ้านงานครัว 29,444 37,844 36,832 35,000 28.57 % 45,000 
    วัสดุก่อสร้าง 7,973.70 49,422 87,530.65 60,000 -16.67 % 50,000 
    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 38,600 13,600 2,400 60,000 -25 % 45,000 
    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 146,739.94 140,962.83 129,707.56 170,000 17.65 % 200,000 
    วัสดุการเกษตร 23,574 66,340 21,140 20,000 0 % 20,000 
    วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 4,000 5,050 2,550 10,000 0 % 10,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563 
    วัสดุกีฬา 29,720 0 0 0 0 % 0 
  วัสดุคอมพิวเตอร์ 73,081 70,162.60 78,650 80,000 25 % 100,000 
    วัสดุอื่น 0 0 0 1,000 0 % 1,000 

รวมค่าวัสดุ 482,525.64 583,359.43 530,218.21 1,136,000     697,000 
  ค่าสาธารณูปโภค             
    ค่าไฟฟ้า 926,425.71 766,237.98 803,278.54 800,000 25 % 1,000,000 
    ค่าบริการโทรศัพท ์ 18,459.36 17,600.11 17,628.05 30,000 0 % 30,000 
    ค่าบริการไปรษณีย์ 57,205 58,098 49,000 60,000 -16.67 % 50,000 
    ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 159,343.75 171,717.60 173,532.6 175,000 0 % 175,000 

รวมค่าสาธารณูปโภค 1,161,433.82 1,013,653.69 1,043,439.19 1,065,000     1,255,000 
รวมงบดำเนินงาน 2,864,084.12 2,710,128.27 2,970,923.65 5,152,700     5,142,900 

  งบลงทุน             
  ค่าครุภัณฑ์             
    ครุภัณฑ์สำนักงาน 8,500 22,290 49,800  94,700  -100 %  0  
    ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 0 29,425 0 868,000 -100 %                         0 
    ครุภัณฑ์การเกษตร 1,197,000 0 0  0  0 %  0  
    ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 6,980 0 0  28,500 100 % 1,058,000  
    ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร ่ 0 0 0 0 0 % 0 
    ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 33,000 0 0 0 0 % 0 
    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 44,800 51,200  49,800 68,400  -32.90 % 45,900  
  ครุภัณฑ์อื่น 0 1,400,000 0 0 0 % 0 
    ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 529,000.43 479,000 340,000 0 0 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 1,819,280.43 1,981,915 439,600 479,000     1,103,900 
รวมงบลงทุน 1,819,280.43 1,981,915 439,600 1,391,600     1,103,900 
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  รายจ่ายจรงิ ประมาณการ 

  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563 
  งบเงินอุดหนุน               
  เงินอุดหนุน               
    เงินอุดหนุนส่วนราชการ 50,000 80,000 60,000 60,000 16.67 % 70,000 

รวมเงินอุดหนุน 50,000 80,000 60,000 60,000     70,000 
รวมงบเงินอุดหนุน 50,000 80,000 60,000 60,000     70,000 

รวมงานบริหารทัว่ไป 12,676,784.52 12,855,484.97 12,440,740.40 16,580,000     16,662,540 
งานบริหารงานคลัง             
  งบบุคลากร             
  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)             
    เงินเดือนพนักงาน 4,000,335.09 3,836,525.16 4,062,349 4,868,000 6.82 % 5,200,000 
    เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน 67,200 67,200 67,200 67,200 0 % 67,200 
    เงินประจำตำแหน่ง 94,200 103,200 103,200 121,200 0 % 121,200 
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 680,555 672,960 729,984.17 868,800 0 % 868,800 
    เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 83,065 76,460 80,083.05 108,000 0 % 108,000 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 4,925,355.09 4,756,345.16 5,042,816.22 6,033,200     6,365,200 
รวมงบบุคลากร 4,925,355.09 4,756,345.16 5,042,816.22 6,033,200     6,365,200 

  งบดำเนินงาน             
  ค่าตอบแทน             
    ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 56,720 55,480 56,440 75,000 33.33 % 100,000 
    ค่าเช่าบ้าน 76,800 80,100 90,000 90,000 60 % 144,000 
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 69,200 47,150 51,350 75,700 32.1 % 100,000 

รวมค่าตอบแทน 202,720 182,730 197,790 240,700     344,000 
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  รายจ่ายจรงิ ประมาณการ 

  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563 
  ค่าใช้สอย               
    รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ 158,418.19 156,806.63 177,766.63 300,000 -1.67 % 295,000 

    
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

71,916 90,626 87,090 200,000 0 % 200,000 

    ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 25,835,43 10,955 28,499.03 200,000 0 % 200,000 
รวมค่าใช้สอย 252,169.62 258,387.63 293,355.66 700,000     695,000 

  ค่าวัสดุ             
    วัสดุสำนักงาน 105,673.50 45,087.50 85,474.30 200,000 0 % 200,000 
    วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 600 0 5,000 0 % 5,000 
    วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 5,000 0 % 5,000 
    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 2,400 0 0 50,000 0 % 50,000 
    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 32,017.70 34,760.27 41,073.60 100,000 0 % 100,000 
    วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 5,000 0 % 5,000 
    วัสดุคอมพิวเตอร์ 56,859.80 82,921.10 170,190 150,000 0 % 150,000 
    วัสดุสำรวจ 0 0 0 5,000 0 % 5,000 
    วัสดุอื่น 0 0 0 1,000 0 % 1,000 

รวมค่าวัสดุ 196,951 163,368.87 296,737.90 521,000     521,000 
  ค่าสาธารณูปโภค             
    ค่าบริการโทรศัพท ์ 4,614.86 4,528.36 3,465.37 10,000 0 % 10,000 

รวมค่าสาธารณูปโภค 4,614.86 4,528.36 3,465.37 10,000     10,000 
รวมงบดำเนินงาน 656,455.48 609,014.86 791,348.93 1,471,700     1,570,000 
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  รายจ่ายจรงิ ประมาณการ 

  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563 
  งบลงทุน               
  ค่าครุภัณฑ์               
    ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 599,000  0 0 100 % 12,400  
    ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร ่ 9,900 0 0 0 0 % 0 
    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 62,700 59,000  0  100 % 97,200  

รวมค่าครุภัณฑ์ 9,900 661,700 59,000 0     109,600 
รวมงบลงทุน 9,900 661,700 59,000 0     109,600 

รวมงานบริหารงานคลัง 5,591,710.57 6,027,060.02 5,893,165.15 7,504,900     8,044,800 
รวมแผนงานบริหารงานทัว่ไป 18,268,495.09 18,882,544.99 18,333,905.55 24,084,900     24,707,340 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน             
งานเทศกิจ             
  งบบุคลากร             
  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)             
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 108,000 108,000 107,419.35 108,000 0 % 108,000 
    เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 12,000 12,000 11,935.48 12,000 0 % 12,000 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 120,000 120,000 119,354.83 120,000     120,000 
รวมงบบุคลากร 120,000 120,000 119,354.83 120,000     120,000 
รวมงานเทศกิจ 120,000 120,000 119,354.83 120,000     120,000 

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 3,247,501.47 2,911,516.27           
  งบบุคลากร             
  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)             
    เงินเดือนพนักงาน 706,544.38 730,440 763,676.12 703,900 20.76 % 850,000 
    เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0 0 3,209.33 0 0 % 0 
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  รายจ่ายจรงิ ประมาณการ 

  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563 
    ค่าจ้างลูกจ้างประจำ 240,780 246,240 256,920 273,500 4.88 % 286,840 
    เงินเพ่ิมต่าง ๆของลูกจ้างประจำ 0 0 3,360 0 0 % 0 
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,280,122.24 1,259,704.58 1,271,475.31 1,325,400 1.20 % 1,341,360 
    เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 151,391.38 148,187.55 143,361.71 144,100 -4.19 % 138,060 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 2,378,838 2,384,572.13 2,442,002.47 2,446,900     2,616,260 
รวมงบบุคลากร 2,378,838 2,384,572.13 2,442,002.47 2,446,900     2,616,260 

  งบดำเนินงาน             
  ค่าตอบแทน             

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

32,400 0 61,900 170,000 17.65 % 200,000 

    ค่าเช่าบ้าน 0 18,400 27,600 37,600 -4.26 % 36,000 
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 10,000 7,100 8,200 4,200 0 % 4,200 

รวมค่าตอบแทน 42,400 25,500 97,700 211,800     240,200 
  ค่าใช้สอย             
    รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ 26,461.46 0 0 30,000 0 % 30,000 

    
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

74,155 33,810 35,480  330,000 0 % 330,000 

    ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 66,311.75 25,840 87,462.46 200,000 0 % 200,000 
รวมค่าใช้สอย 166,928.21 59,650 122,942.46 560,000     560,000 
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  รายจ่ายจรงิ ประมาณการ 

  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563 
  ค่าวัสดุ               
    วัสดุสำนักงาน 4,239 1,010 4,174 6,000 66.67 % 10,000 
    วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 720 0 0 4,000 25 % 5,000 
    วัสดุงานบ้านงานครัว 5,000 4,995 20,560 5,000 100 % 10,000 
    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 90,760 0 133,000 150,000 -33.33 % 100,000 
    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 322,070.28 200,622.94 211,471.80 300,000 0 % 300,000 
    วัสดุการเกษตร 0 0 5,000 5,000 0 % 5,000 
    วัสดุเครื่องแต่งกาย 0 0 0 10,000 0 % 10,000 
    วัสดุคอมพิวเตอร์ 6,580.50 2,500 8,180 10,000 0 % 10,000 
    วัสดุเครื่องดับเพลิง 26,400 0 19,950 20,000 0 % 20,000 
    วัสดุอื่น 0 0 10,000 1,000 0 % 1,000 

รวมค่าวัสดุ 455,769.78 209,127.94 412,335.80 511,000     471,000 
  ค่าสาธารณูปโภค             
    ค่าบริการโทรศัพท ์ 1.445.48 1,366.20 1,338.74 3,000 0 % 3,000 

รวมค่าสาธารณูปโภค 1,445.48 1,366.20 1,338.74 3,000     3,000 
รวมงบดำเนินงาน 666,543.47 295,644.14 634,317 1,285,800     1,274,200 

  งบลงทุน               
  ค่าครุภัณฑ์               
    ครุภัณฑ์การเกษตร 0 23,500 0 0 0 % 0 
    ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 0 0 0 3,500 -100 % 0 
    ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง 0 87,800           
    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 0 0 35,800 -100 % 0 
    ครุภัณฑ์อื่น 50,000 0 0 0 0 %  0 
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  รายจ่ายจรงิ ประมาณการ 

  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563 
    ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 32,120 0 0 0 0 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 82,120 111,300 0 39,300     0 
รวมงบลงทุน 82,120 111,300 0 39,300     0 

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 3,127,501.47 2,791,516.27 3,076,319.47 3,772,000     3,890,460 
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 3,247,501.47 2,911,516.27 3,195,674.30 3,892,000     4,010,460 

แผนงานการศึกษา             
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา             
  งบบุคลากร             
  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)             
    เงินเดือนพนักงาน 1,063,432.01 1,108,920 1,181,460 1,534,590 49.88 % 2,300,000 
    เงินประจำตำแหน่ง 42,000 42,000 42,000 78,000 0 % 78,000 
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 216,000 216,000 297,000 324,000 0 % 324,000 
    เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 24,000 24,000 33,000 36,000 0 % 36,000 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 1,345,432.01 1,390,920 1,553,460 1,972,590     2,738,000 
รวมงบบุคลากร 1,345,432.01 1,390,920 1,553,460 1,972,590     2,738,000 

  งบดำเนินงาน             
  ค่าตอบแทน             
    ค่าเช่าบ้าน 42,000 42,000 42,000 56,000 28.57 % 72,000 
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 5,650 8,800 11,200 13,600 0 % 13,600 

รวมค่าตอบแทน 47,650 50,800 53,200 69,600     85,600 
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  รายจ่ายจรงิ ประมาณการ 

  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563 
  ค่าใช้สอย               
    รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ 3,000 1,200 9,975 30,000 -33.33 % 40,000 

    
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

63,372 50,080 67,320 100,000 -25 % 75,000 

    ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 4,429.80 12,344.59 6,647.91 20,000 0 % 20,000 
รวมค่าใช้สอย 70,801.80 63,624.59 83,942.91 150,000     135,000 

  ค่าวัสดุ             
    วัสดุสำนักงาน 14,545 27,540 40,395 30,000 0 % 30,000 
    วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0  0 0 5,000 0 % 5,000 
    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 10,800 2,400 0 10,000 0 % 10,000 
    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 23,891 29,090.20 27,188.40 50,000 0 % 50,000 
    วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 5,000 0 % 5,000 
    วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 18,934 11,100 30,000 0 % 30,000 
    วัสดุอื่น 0 0 0 1,000 0 % 1,000 

รวมค่าวัสดุ 49,236 77,964.20 78,683.40 131,000     131,000 
รวมงบดำเนินงาน 167,687.80 192,388.79 215,826.31 350,600     351,600 

  งบลงทุน             
  ค่าครุภัณฑ์             
    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 35,700 0 0 0 0 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 35,700 0 0 0     0 
รวมงบลงทุน 35,700 0 0 0     0 

รวมงานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการศึกษา 1,548,819.81 1,583,308.79 1,769,286.31 2,323,190     3,089,600 
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  รายจ่ายจรงิ ประมาณการ 

  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา             
  งบบุคลากร             
  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)             
    เงินเดือนพนักงาน 0 2,780,769.74 2,838,480 3,147,000 12.49 % 3,540,000 
    เงินวิทยฐานะ 0 0 0 59,500 -29.41 % 42,000 
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 740,201 1,171,128.39 1,344,195.47 1,602,000 11.57 % 1,787,400 
    เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 79,451 135,547.74 146,698.38 174,500 17.83 % 205,620 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 819,652 4,087,445.87 4,329,373.85 4,983,000     5,575,020 
รวมงบบุคลากร 819,652 4,087,445.87 4,329,373.85 4,983,000     5,575,020 

  งบดำเนินงาน             
  ค่าตอบแทน             

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

15,100 15,600 0 0 0 % 0 

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 9,740 30,000 -6 % 28,200 
รวมค่าตอบแทน 15,100 15,600 9,740 30,000     28,200 

  ค่าใช้สอย             
    รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ 4,700 0 14,060 60,000 -100 % 24,500 

    
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

1,900,300 2,696,040 2,643,620  2,758,910  5.27 % 2,904,400  

    ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 0 1,284 0 50,000 0 % 50,000 
รวมค่าใช้สอย 1,905,000 2,697,324 2,657,680 2,868,910     2,978,900 

  ค่าวัสดุ             
    วัสดุสำนักงาน 49,911 49,984 49,972 50,000 0 % 50,000 
    วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 40,000 0 % 40,000 
    วัสดุงานบ้านงานครัว 99,878 99,730 99,051 100,000 0 % 100,000 
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  รายจ่ายจรงิ ประมาณการ 

  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563 
    ค่าอาหารเสริม (นม) 3,073,410 3,209,830 3,049,200 3,400,000 5.84 % 3,598,400 
    วัสดุก่อสร้าง 5,890 3,104 67,642.80 150,000 -33.33 % 100,000 
    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 0 5,000 100 % 10,000 
    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0 0 0 50,000 0 % 50,000 
    วัสดุการเกษตร 0 0 48,020 20,000 0 % 20,000 
    วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 10,000 0 % 10,000 
    วัสดุคอมพิวเตอร์ 19,581 15,100 45,600 50,000 0 % 50,000 
    วัสดุอื่น 0 0 0 1,000 0 % 1,000 

รวมค่าวัสดุ 3,248,670 3,377,748 3,359,485.80 3,876,000     4,029,400 
  ค่าสาธารณูปโภค             
    ค่าไฟฟ้า 19,914.52 38,023.28 55,654.08 70,000 14.29 % 80,000 
    ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล 0 0 0 5,000 100 % 10,000 
    ค่าบริการโทรศัพท ์ 0 0 0 36,000 -44.44 % 20,000 
    ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0 0 56,000 78.57 % 100,000 

รวมค่าสาธารณูปโภค 19,914.52 38,023.28 55,654.08 167,000     210,000 
รวมงบดำเนินงาน 5,188,684.52 6,128,695.28 6,082,559.88 6,941,910     7,246,500 

  งบลงทุน             
  ค่าครุภัณฑ์             
    ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 41,000 49,500 51,000 -100 % 0 
    ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 0 70,000 0 400,000 -100 % 0 
    ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร ่ 0 0 68,000 49,400 -100 % 0 
    ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 0 0 0 9,500 -100 % 0 
    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 58,000 0 0 79,000 -100 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 58,000 111,000 117,500 585,900     0 
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  รายจ่ายจรงิ ประมาณการ 

  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563 
  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง             
    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 1,997,000 1,980,000 0 4,500,000 -100 % 0 
    ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 513,500 295,000 0  276,000 -100 % 0 

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2,510,500 2,275,000 0 4,776,000     0 
รวมงบลงทุน 2,568,500 2,386,000 117,500 5,361,900     0 

  งบเงินอุดหนุน               
  เงินอุดหนุน               
    เงินอุดหนุนส่วนราชการ 5,484,000 5,668,000 5,860,000 6,673,000 4.02 % 6,941,000 

รวมเงินอุดหนุน 5,484,000 5,668,000 5,860,000 6,673,000     6,941,000 
รวมงบเงินอุดหนุน 5,484,000 5,668,000 5,860,000 6,673,000     6,941,000 

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 14,060,836.52 18,270,141.15 16,389,433.73 23,959,810     19,762,520 
รวมแผนงานการศึกษา 15,609,656.33 19,853,449.94 18,158,720.04 26,283,000     22,852,120 

แผนงานสาธารณสุข             
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข             
  งบบุคลากร             
  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)             
    เงินเดือนพนักงาน 1,417,390 1,482,600 1,571,520 2,090,000 16.60 % 2,437,000 
    เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน 93,870 84,660 79,200 79,200 15.15 % 91,200 
    เงินประจำตำแหน่ง 80,700 85,200 85,200 103,200 0 % 103,200 
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 489,613.97 354,600 360,240 366,200 1.58 % 372,000 
    เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 65,055.69 44,820 39,180 33,300 -17.66 % 27,420 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 2,146,629.66 2,051,880 2,135,340 2,671,900     3,030,820 
รวมงบบุคลากร 2,146,629.66 2,051,880 2,135,340 2,671,900     3,030,820 
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  รายจ่ายจรงิ ประมาณการ 

  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563 
  งบดำเนินงาน             
  ค่าตอบแทน             
    ค่าเช่าบ้าน 78,000 84,000 80,500 84,000 -28.57 % 60,000 
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 4,200 4,200 4,200 0 % 4,200 

รวมค่าตอบแทน 78,000 88,200 84,700 88,200     64,200 
  ค่าใช้สอย               
    รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ 11,146.28 3,000 23,544 55,000 -18.18 % 45,000 

    
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

1,271,980 714,640 793,736   1,770,000 -17.51 % 1,460,000 

    ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 19,805.09 5,907.26 28,449.91 100,000 0 % 100,000 
รวมค่าใช้สอย 1,302,931.37 723,547.26 845,729.91 1,925,000     1,605,000 

  ค่าวัสดุ             
    วัสดุสำนักงาน 11,357 18,410 27,472 30,000 0 % 30,000 
    วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 5,000 0 % 5,000 
    วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 5,000 0 % 5,000 
    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 8,500 0 2,200 60,000 0 % 60,000 
    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 59,864.30 58,248.60 69,400.80 100,000 0 % 100,000 
    วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 162,735 95,024 0 100,000 -50 % 50,000 
    วัสดุการเกษตร 0 18,585 500 30,000 -33.33 % 20,000 
    วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 - 0 10,000 -50 % 5,000 
    วัสดุคอมพิวเตอร์ 13,321.50 15,322.40 23,230 30,000 0 % 30,000 
    วัสดุอื่น 0 - 0 1,000 0 % 1,000 

รวมค่าวัสดุ 255,777.80 205,590 122,802.80 371,000     306,000 
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  รายจ่ายจรงิ ประมาณการ 

  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563 
  ค่าสาธารณูปโภค             
    ค่าบริการโทรศัพท ์ 2,482.30 2,674.40 2,348.11 5,000 0 % 5,000 

รวมค่าสาธารณูปโภค 2,482.30 2,674.40 2,348.11 5,000     5,000 
รวมงบดำเนินงาน 1,639,191.47 1,020,011.66 1,055,580.82 2,389,200     1,980,200 

  งบลงทุน               
  ค่าครุภัณฑ์               
    ครุภัณฑ์การเกษตร 58,000 0 0 0 0 % 0 
    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 0 16,800 0 0 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 58,000 0 16,800 0     0 
รวมงบลงทุน 58,000 0 16,800 0     0 

  งบเงินอุดหนุน             
  เงินอุดหนุน             
    เงินอุดหนุนเอกชน 202,500 202,500 0 0 0 % 0 

รวมเงินอุดหนุน 202,500 202,500 0 0     0 
รวมงบเงินอุดหนุน 202,500 202,500 0 0     0 

รวมงานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับสาธารณสุข 4,046,321.13 3,274,391.66 3,207,720.82 5,061,100     5,011,020 
รวมแผนงานสาธารณสุข 4,046,321.13 3,274,391.66 3,207,720.82 5,061,100     5,011,020 

แผนงานสังคมสงเคราะห์             
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห ์             
  งบบุคลากร             
  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)             
    เงินเดือนพนักงาน 801,395 746,760 788,340 1,110,000 138.74 % 2,650,000 
    เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน 645 0 0 0 0 % 0 
    เงินประจำตำแหน่ง 7,000 0 0 96,000 0 % 96,000 
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  รายจ่ายจรงิ ประมาณการ 

  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563 
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 106,838.71 106,538.71 150,963.59 216,000 0 % 216,000 
    เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 11,870.97 11,837.64 16,773.73 24,000 0 % 24,000 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 927,749.68 865,136.35 956,077.32 1,446,000     2,986,000 
รวมงบบุคลากร 927,749.68 865,136.35 956,077.32 1,446,000     2,986,000 

  งบดำเนินงาน               
  ค่าตอบแทน               

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

0 0 0 0 100 % 10,000 

    ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 5,000 0 % 5,000 
    ค่าเช่าบ้าน 2,400 4,600 0 27,600 30.43 % 36,000 
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 5,800 -17.24 % 4,800 

รวมค่าตอบแทน 2,400 4,600 0 38,400     55,800 
  ค่าใช้สอย             
    รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ 3,000 0 0 5,000 0 % 5,000 

    
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

0 8,720 7,800 20,000 0 % 20,000 

    ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 15,076.39 106,490.37 173,861.07 50,000 0 % 50,000 
รวมค่าใช้สอย 18,076.39 115,210.37 181,661.07 75,000     75,000 

  ค่าวัสดุ             
    วัสดุสำนักงาน 12,167 16,704.05 21,630 20,000 50 % 30,000 
    วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 3,240 0 1,340 5,000 0 % 5,000 
    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 14,300 20,000 -50 % 10,000 
    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 25,012.20 21,312.80 28,894.80 30,000 0 % 30,000 
    วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 5,000 0 % 5,000 
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  รายจ่ายจรงิ ประมาณการ 

  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563 
    วัสดุคอมพิวเตอร์ 25,401.80 43,048 51,530 40,000 0 % 40,000 
    วัสดุอื่น 0 20,200 0 1,000 0 % 1,000 

รวมค่าวัสดุ 65,821 101,264.85 117,694.80 121,000     121,000 
  ค่าสาธารณูปโภค             
    ค่าไฟฟ้า 3,558.69 0 0 0 0 % 0 

รวมค่าสาธารณูปโภค 3,558.69 0 0 0     0 
รวมงบดำเนินงาน 89,856.08 221,075.22 299,355.87 234,400     251,800 

  งบลงทุน             
  ค่าครุภัณฑ์             
    ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 0 0 35,300 -100 % 0 
    ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 7,500 0 0 17,000 -100 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 7,500 0 0 52,300     0 
รวมงบลงทุน 7,500 0 0 52,300     0 

รวมงานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห ์ 1,025,105.76 1,086,211.57 1,255,433.19 1,732,700     3,237,800 
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห ์             
  งบดำเนินงาน             
  ค่าใช้สอย             

    
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

434,700 0 0 120,000 -83.33 % 20,000 

รวมค่าใช้สอย 434,700 0 0 120,000     20,000 
รวมงบดำเนินงาน 434,700 0 0 120,000     20,000 

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห ์ 434,700 0 0 120,000     20,000 
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห ์ 1,459,805.76 1,086,211.57 1,255,433.19 1,852,700     3,257,800 
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  รายจ่ายจรงิ ประมาณการ 

  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563 
แผนงานเคหะและชุมชน               
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน               
  งบบุคลากร             
  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)             
    เงินเดือนพนักงาน 2,149,964.57 2,344,140 2,489,088.9 2,716,000 15.98 % 3,150,000 
    เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน 76,963.33 69,680 67,200 67,200 0 % 67,200 
    เงินประจำตำแหน่ง 82,730 85,200 85,200 103,200 0 % 103,200 
    ค่าจ้างลูกจ้างประจำ 242,780 253,620 268,980 284,600 6.54 % 303,200 
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 2,246,878.55 2,510,760 2,488,677.92 2,624,800 6.86 % 2,804,880 
    เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 242,109.83 261,640 245,519.76 264,200 -3.32 % 255,420 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 5,041,426.28 5,525,040 5,644,666.58 6,060,000     6,683,900 
รวมงบบุคลากร 5,041,426.28 5,525,040 5,644,666.58 6,060,000     6,683,900 

  งบดำเนินงาน             
  ค่าตอบแทน             
    ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 20,000 20,000 0 % 20,000 
    ค่าเช่าบ้าน 0 0 39,000 42,000 42.86 % 60,000 
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 8,230 12,600 13,850 20,000 -11 % 17,800 

รวมค่าตอบแทน 8,230 12,600 72,850 82,000     97,800 
  ค่าใช้สอย             
    รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ 38,241.31 194,775 233,515 280,000 -16.07 % 235,000 

    
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

11,200 8,720 15,600 80,000 -50 % 40,000 

    ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 139,240.33 185,389.37 158,896.87 400,000 -25 % 300,000 
รวมค่าใช้สอย 188,681.64 388,884.37 408,011.87 760,000     575,000 
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  รายจ่ายจรงิ ประมาณการ 

  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563 
  ค่าวัสดุ               
    วัสดุสำนักงาน 342,733.05 45,482 143,679 200,000 0 % 200,000 
    วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 148,200 0 99,950 350,000 -71.43 % 100,000 
    วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 5,000 0 % 5,000 
    วัสดุก่อสร้าง 53,258 0 28,440 50,000 0 % 50,000 
    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 80,500 29,600 63,340 100,000 -20 % 80,000 
    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 327,610.30 605,426.40 679,931.51 700,000 -21.43 % 550,000 
    วัสดุการเกษตร 66,500 0 55,203.80 50,000 0 % 50,000 
    วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 240 0 900 5,000 0 % 5,000 
    วัสดุเครื่องแต่งกาย 1,177 0 1,320 10,000 0 % 10,000 
    วัสดุคอมพิวเตอร์ 6,794.50 26,931.90 45,690 50,000 -20 % 40,000 
    วัสดุอื่น 0 0 0 1,000 0 % 1,000 

รวมค่าวัสดุ 1,027,012.85 707,440.30 1,118,454.31 1,521,000     1,091,000 
  ค่าสาธารณูปโภค             
    ค่าไฟฟ้า 216,114.65 415,504.49 1,041,952.61 1,300,000 0 % 1,300,000 
    ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล 0 0 577.80 5,000 0 % 5,000 
    ค่าบริการโทรศัพท ์ 2,289.87 1,974.64 1,731.48 5,000 0 % 5,000 

รวมค่าสาธารณูปโภค 218,404.52 417,479.13 1,044,261.89 1,310,000     1,310,000 
รวมงบดำเนินงาน 1,442,329.01 1,526,403.80 2,639,778.07 3,673,000     3,073,800 

  งบลงทุน             
  ค่าครุภัณฑ์             
    ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 0 15,450 11,000 0 % 11,000 
    ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 4,307,000 0 627,900 0 0 % 0 
    ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 0 0 19,000 9,500 -100 % 0 
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  รายจ่ายจรงิ ประมาณการ 

  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563 
    ครุภัณฑ์สำรวจ 0 0 107,800 0 0 % 0 
    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 36,100 0 0 154,000 -100 % 0 
    ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 10,350 0 0 0 0 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 4,353,450 0 770,150 174,500     11,000 
รวมงบลงทุน 4,353,450 0 770,150 174,500     11,000 

รวมงานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 10,837,205.29 7,051,443.80 9,058,394.65 9,907,500     9,768,700 
งานไฟฟ้าถนน             
  งบดำเนินงาน             
  ค่าวัสดุ             
    วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 611,120 455,900 495,000 500,000 0 % 500,000 
    วัสดุก่อสร้าง 452,663 555,723 703,925 950,000 26.32 % 1,200,000 

รวมค่าวัสดุ 1,063,783 1,011,623 1,198,925 1,450,000     1,700,000 
รวมงบดำเนินงาน 1,063,783 1,011,623 1,198,925 1,450,000     1,700,000 

  งบลงทุน             
  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง             
    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 4,354,800 8,794,080.64 13,111,200  6,427,000  53.96 % 9,895,000  
    ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2,862,000 1,655,000 4,527,000  107,000  100 % 550,000  

รวมคา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง 7,216,800 10,449,080.64 17,638,200 6,534,000     10,445,000 

รวมงบลงทุน 7,216,800 10,449,080.64 17,638,200 6,534,000     10,445,000 

รวมงานไฟฟ้าถนน 8,280,583 11,460,703.64 18,837,125 7,984,000     12,145,000 
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  รายจ่ายจรงิ ประมาณการ 

  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563 
งานสวนสาธารณะ             
  งบดำเนินงาน             
  ค่าวัสดุ             
    วัสดุการเกษตร 36,064.35 0 6,600 10,000 0 % 10,000 

รวมค่าวัสดุ 36,064.35 0 6,600 10,000     10,000 
รวมงบดำเนินงาน 36,064.35 0 6,600 10,000     10,000 

รวมงานสวนสาธารณะ 36,064.35 0 6,600 10,000     10,000 
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล             
  งบบุคลากร             
  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)             
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 2,016,042.39 1,984,367.95 2,002,790.99 2,268,000 0 % 2,268,000 
    เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 224,004.66 220,485.33 222,532.33 252,000 0 % 252,000 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 2,240,047.05 2,204,853.28 2,225,323.32 2,520,000     2,520,000 
รวมงบบุคลากร 2,240,047.05 2,204,853.28 2,225,323.32 2,520,000     2,520,000 

  งบดำเนินงาน             
  ค่าตอบแทน             
    ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 13,380 54,150 62,520 65,000 23.08 % 80,000 

รวมค่าตอบแทน 13,380 54,150 62,520 65,000     80,000 
  ค่าใช้สอย             
    รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ 48,566.68 31,985.38 22,987.70 106,400 -71.80 % 30,000 
    ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 117,467.16 212,197.32 504,048.16 500,000 0 % 500,000 

รวมค่าใช้สอย 166,033.84 244,182.70 527,035.86 606,400     530,000 
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  รายจ่ายจรงิ ประมาณการ 

  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563 
  ค่าวัสดุ               
    วัสดุงานบ้านงานครัว 326,940 25,284 188,400 250,000 -60 % 100,000 
    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 41,100 100,592.60 49,900 250,000 0 % 250,000 
    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 355,882.80 350,077.30 391,935.70 750,000 -6.67 % 700,000 
    วัสดุเครื่องแต่งกาย 18,720 25,380 0 50,000 0 % 50,000 
    วัสดุอื่น 0 0 0 1,000 0 % 1,000 

รวมค่าวัสดุ 742,642.80 501,333.90 630,235.70 1,301,000     1,101,000 
รวมงบดำเนินงาน 922,056.64 799,666.60 1,219,791.56 1,972,400     1,711,000 

  งบลงทุน             
  ค่าครุภัณฑ์             
    ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 0 0 1,950,000 0 0 % 0 
    ครุภัณฑ์การเกษตร 22,350 0 0 0 0 % 0 
    ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 28,650 0 0 0 0 % 0 
    ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 184,195 0 0 0 0 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 235,195 0 0 0     0 
รวมงบลงทุน 235,195 0 1,950,000 0     0 

รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 3,397,298.69 3,004,519.88 5,395,114.88 4,492,400     4,231,000 
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  รายจ่ายจรงิ ประมาณการ 

  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563 
งานบำบัดน้ำเสีย               
  งบลงทุน               
  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง               
    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 4,127,000 585,000 5,085,500  146,000  100 % 3,939,000  
    ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 550,000 0 0  0  100 % 250,000  

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 4,127,000 585,000 5,085,500 146,000     4,189,000 
รวมงบลงทุน 4,127,000 585,000 5,085,500 146,000     4,189,000 

รวมงานบำบัดน้ำเสีย 4,127,000 585,000 5,085,500 146,000     4,189,000 
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 26,678,151.33 22,101,667.32 38,382,734.53 22,539,900     30,343,700 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน             
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน             
  งบดำเนินงาน             
  ค่าใช้สอย             

    
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

1,210,610 31,900 26,840 160,000 31.25 % 110,000 

รวมค่าใช้สอย 1,210,610 31,900 26,840 160,000     110,000 
  ค่าสาธารณูปโภค             
    ค่าไฟฟ้า 693.20 0 234.40 10,000 0 % 10,000 

รวมค่าสาธารณูปโภค 693.20 0 234.40 10,000     10,000 
รวมงบดำเนินงาน 32,593.20 31,900 27,074.40 170,000     120,000 
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  รายจ่ายจรงิ ประมาณการ 

  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563 
  งบลงทุน               
  ค่าครุภัณฑ์               
    ครุภัณฑ์อื่น 0 490,000 0 0 0 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 490,000 0 0     0 
รวมงบลงทุน 0 490,000 0 0     0 

  งบเงินอุดหนุน             
  เงินอุดหนุน             
    เงินอุดหนุนส่วนราชการ 35,000 25,000 25,000 20,000 0 % 20,000 

รวมเงินอุดหนุน   25,000 20,000     20,000 

รวมงบเงินอุดหนุน 35,000 25,000 25,000 20,000     20,000 
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 1,245,610 547,593.20 52,074.40 190,000     140,000 

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,245,610 547,593.20 52,074.40 190,000     140,000 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ             
งานกีฬาและนันทนาการ             
  งบดำเนินงาน             
  ค่าใช้สอย          

    
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

184,960 296,550 298,240 300,000 0 % 300,000  

รวมค่าใช้สอย 184,960 296,550 298,240 300,000     300,000 
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  รายจ่ายจรงิ ประมาณการ 

  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563 
  ค่าวัสดุ               
    วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 30,000 0 % 30,000 
    วัสดุกีฬา 0 74,410 37,490 30,000 66.67 % 50,000 
    วัสดุดนตรี 0 0 4,950 0 0 % 0 

รวมค่าวัสดุ 0 74,410 42,440 60,000     80,000 
  ค่าสาธารณูปโภค             
    ค่าไฟฟ้า 0 8,454.18 19,057.77 30,000 -33.33 % 20,000 

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 8,454.18 19,057.77 30,000     20,000 
รวมงบดำเนินงาน 184,960 379,414.18 359,737.77 390,000     400,000 

  งบลงทุน             
  ค่าครุภัณฑ์             
    ครุภัณฑ์กีฬา 0 0 0 0 100 % 188,000 

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 0     188,000 
  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง             
    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ   0 1,000,000 -100 % 0 

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 1,000,000     0 
รวมงบลงทุน 0 0 0 1,000,000     188,000 

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 184,960 379,414.18 359,737.77 1,390,000     588,000 
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  รายจ่ายจรงิ ประมาณการ 

  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน               
  งบดำเนินงาน               
  ค่าใช้สอย               

    
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

802,020 710,130 443,710 715,000 9.79 % 785,000 

รวมค่าใช้สอย 802,020 710,130 443,710 715,000     785,000 
รวมงบดำเนินงาน 802,020 710,130 443,710 715,000     785,000 

รวมงานศาสนาวฒันธรรมท้องถ่ิน 802,020 710,130 443,710 715,000     785,000 
รวมแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 986,980 1,089,544.18 803,447.77 2,105,000     1,373,000 

แผนงานการเกษตร             
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม ้             
  งบลงทุน            
  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง             
    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 2,095,000 0 1,210,000 390,000 68.72 % 658,000 
    ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,062,000 1,359,588 1,086,200 1,506,500 -98.24 % 26,500  

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 3,157,000 1,359,588 2,296,200 1,506,500     684,500 
รวมงบลงทุน 3,157,000 1,359,588 2,296,200 1,506,500     684,500 

รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ 3,157,000 1,359,588 2,296,200 1,506,500     684,500 
รวมแผนงานการเกษตร 3,157,000 1,359,588 2,296,200 1,506,500     684,500 
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  รายจ่ายจรงิ ประมาณการ 

  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563 
แผนงานการพาณิชย์               
งานตลาดสด               
  งบดำเนินงาน               
  ค่าใช้สอย               
    รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ 96,000 96,000 96,500 150,000 -93.33 % 10,000 
    ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 0 32,000 0 50,000 0 % 50,000 

รวมค่าใช้สอย 96,000 128,000 96,500 200,000     60,000 
  ค่าวัสดุ             
    วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,200 0 7,200 30,000 -33.33 % 20,000 
    วัสดุก่อสร้าง 0 60,480 5,844 20,000 0 % 20,000 

รวมค่าวัสดุ 10,200 60,480 13,044 50,000     40,000 
  ค่าสาธารณูปโภค             
    ค่าไฟฟ้า 61,272.37 56,061.86 51,525.34 80,000 0 % 80,000 

รวมค่าสาธารณูปโภค 61,272.37 56,061.86 51,525.34 80,000     80,000 
รวมงบดำเนินงาน 167,472.37 244,541.86 161,069.34 330,000     180,000 

  งบลงทุน            
  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง             
    ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 346,000 0 0 0 0 % 0 

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 346,000 0 0 0     0 
รวมงบลงทุน 346,000 0 0 0     0 

รวมงานตลาดสด 513,472.37 244,541.86 161,069.34 330,000     180,000 
รวมแผนงานการพาณิชย ์ 513,472.37 244,541.86 161,069.34 330,000     180,000 
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  รายจ่ายจรงิ ประมาณการ 

  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563 
แผนงานงบกลาง               
งบกลาง               
  งบกลาง               
  งบกลาง               
    เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 478,000 501,419 536,565 573,040 7.05 % 613,420 
    เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0 0 0 27,000 5.56 % 28,500 
    เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา 7,450,000 15,670,000 6,153,000 13,923,000 -45.7 % 7,560,000 
    เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 0 20,014,200 21,045,600 23,504,400 7.05 % 25,161,600 
    เบี้ยยังชีพคนพิการ 0 3,563,200 3,878,400 5,044,400 14.19 % 5,760,000 
    เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 348,500 378,500 402,500 402,000 11.94 % 450,000 
    สำรองจ่าย 2,200 53,564 34,590 300,000 0 % 300,000 
    รายจ่ายตามข้อผูกพัน 112,099.63 129,364.20 140,018.68 147.650 35.73 % 200,400 
    เงินช่วยพิเศษ 61,740 0 0 5,000 0 % 5,000 

    
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน
ท้องถ่ิน (กบท.) 

1,210,660 1,430,480 1,691,740 1,659,140 1.07 % 1,676,840 

    เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.) 26,232 26,232 26,232 26,270 0.11 % 26,300 
รวมงบกลาง 9,689,431.63 41,766,959.20 33,908,645.68 45,611,900     41,782,060 

รวมแผนงานงบกลาง 9,689,431.63 41,766,959.20 33,908,645.68 45,611,900     41,782,060 
รวมทุกแผนงาน 84,906,425.11 113,118,008.19 119,755,625.62 133,457,000     134,342,000 

 
 



48 
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เทศบาลตำบลนายาง 

อำเภอ ชะอำ  จังหวัดเพชรบุรี 
 

ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังสิ้น 134,342,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง   
หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป แยกเป็น 
 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารท่ัวไป รวม 16,662,540 บาท 
  งบบุคลากร รวม 10,345,740 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,072,000 บาท 
   เงินเดือนนายก/รองนายก จำนวน 756,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี เดือนละ  30,000  บาท  
และรองนายกเทศมนตรี  เด ือนละ  16,500  บาท  ตามระเบ ียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทน และประโยชน์
ตอบแทนอย ่างอ ื ่นของนายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภาเทศบาล   สมาช ิกสภา
เทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี   
และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554  
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557                          

      

   เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก จำนวน 240,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี  
เดือนละ8,000 บาท และรองนายกเทศมนตรี เดือนละ  6,000 บาท   
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน  เงินค่าตอบแทน 
และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นฯ พ.ศ.2554  ละแก้ไขเพ่ิมเติม 

      

   เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จำนวน 240,000 บาท 

      

  
เพ ื ่อจ ่ายเป ็นเง ินค ่าตอบแทนพ ิเศษนายกเทศมนตรี  เด ือนละ
8,000 บาท  และรองนายกเทศมนตรี  เด ื อนละ   6,000  บาท   
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน  เงินค่าตอบแทน   
และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นฯ พ.ศ.2554  และแก้ไขเพ่ิมเติม 

      

   เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  จำนวน 216,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี เดือนละ 
10,500 บาท และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เดือนละ7,500 บาท   
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนและ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นฯ พ.ศ.2554  และแก้ไขเพ่ิมเติม 

      

   เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จำนวน 1,620,000 บาท 

      

  
เพ ื ่อจ ่ ายเป ็นเง ินค ่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล  เด ือนละ
16,500  บาท รองประธานสภาเทศบาล เดือนละ  13,500 บาท  
และสมาช ิกสภาเทศบาล   เด ือนละ  10,500 บาท ตามระเบ ียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนและประโยชน์
ตอบแทนอย่างอื่นฯ พ.ศ.2554  และแก้ไขเพ่ิมเติม 
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   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 7,273,740 บาท 
   เงินเดือนพนักงาน จำนวน 5,500,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงาน
เทศบาล  จำนวน 14 อัตรา  ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปีของเทศบาล 

      
   เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 151,200 บาท 

      

  
เพื ่อจ ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนให้แก่พนักงาน
เ ท ศ บ า ล  ใ นต ำ แห น ่ ง ปล ั ด เ ทศ บา ล  (น ั ก บ ร ิ ห า ร ง านท ้ อ ง ถ่ิน
ระด ับกลาง)  ห ัวหน ้าสำน ักปล ัดเทศบาล  (น ักบร ิหารงานท ั ่ วไป
ระดับกลาง) และจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานเทศบาล 
ผู้ได้รับเงินเดือนถึงข้ันสูงของตำแหน่ง (เต็มข้ัน) 

      

   เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 247,200 บาท 

      

  
เพื ่อจ ่ายเป็นเง ินประจำตำแหน่งให้แก่พนักงานเทศบาลในตำแหน่ง
ปลัดเทศบาล(นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดับกลาง) รองปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดับต้น) หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (นักบริหาร 
งานทั่วไป ระดับกลาง) หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ  (นักบริหารงานทั่วไป 
 ระดับต้น)  หัวหน้าฝ่ายปกครอง (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) และ
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)  

      

   ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 255,900 บาท 

      

  
เพื ่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำให้แก่
ลูกจ้างประจำจำนวน 1 อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปีของเทศบาล 

      
   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 1,023,000 บาท 

      

  
เพื ่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  และเงินปรับปรุงค ่าตอบแทน
พนักงานจ้างจำนวน 9 อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปีของเทศบาล 

      
   เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 96,440 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินค่าตอบแทนพิเศษใหแ้ก่
พนักงานจ้างจำนวน 9 อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปีของเทศบาล 

      

  งบดำเนินงาน รวม 5,142,900 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 641,800 บาท 
   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จำนวน 500,000 บาท 
      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีในการเลือกต้ัง  เงินรางวัล ฯลฯ       

   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง  ที่ต้องมาปฏิบัติราชการในกรณี
เร่งด่วนและลักษณะงานที่ไม่สามารถดำเนินการตามเวลาปกติได้  เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559  

      

   ค่าเช่าบ้าน จำนวน 84,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถ่ิน  
พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562  

      

   เงินช่วยเหลอืการศึกษาบุตร จำนวน 37,800 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล   
และลูกจ้างประจำ เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด
ที ่กค 0422.3/ว257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 
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   ค่าใช้สอย รวม 2,549,100 บาท 
   รายจ่ายเพือ่ใหไ้ด้มาซึ่งบริการ       
    ค่าโฆษณาและเผยแพร ่ จำนวน 100,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดพิมพ์วารสารประชาสัมพันธ์ แผ่นพับประชาสัมพันธ์และ
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ 

      
    ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 100,000 บาท 
      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ที่จัดอยู่ในประเภทน้ี       

    ค่าเช่าทรพัย์สิน จำนวน 97,100 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าเช่าเครื่องพิมพ์สำเนาดิจิตอล และ
ค่าเช่าทรัพย์สินต่าง ๆ 

      
    ค่าถ่ายเอกสาร จำนวน 2,000 บาท 
      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสารราชการต่าง ๆ ของเทศบาล       

   รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 320,000 บาท 

      

  
1)  ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จำนวน 300,000 บาท  
เพ่ือจ่ายเป็น ค่าอาหาร ค่าเครื่องด่ืม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสารค่าใช้จ่าย
ที่เกี่ยวเน่ืองในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่น  
ซึ่งจำเป็นต้องจ่าย ที่เกี่ยวกับการรับรองเพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรองในการ
ต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศงาน  ตรวจงานหรือเย่ียมชม  
หรือทัศนศึกษาดูงาน  และเจ้าหน้าท่ีที่เก่ียวข้อง  ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคล 
หรือคณะบคุคล  ซึง่เทศบาลได้ต้ังงบประมาณรายจ่ายค่ารับรองไว้ในอัตรา 
ไม่เกิน 1%  ของรายได้จริงของปีงบประมาณท่ีล่วงมาโดยไม่รวมรายได้ 
จากเงินอุดหนุน  เงินกู้  เงินสะสม และเงินที่มีผู้อุทิศให้ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.4/ว2318 ลงวันที ่ 
28 กรกฎาคม 2548  (ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เทศบาลมีรายได้จริง
ตามงบประมาณท่ัวไป  เป็นเงิน 164,190,716.41 บาท  หักเงินอุดหนุน 
52,715,031.25 บาท  คงเหลือรายได้จริงสำหรับเป็นเกณฑ์คำนวณ เป็น
เงิน 111,475,685.16 บาท) 
2)  ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถ่ินหรือคณะกรรมการ หรือ
คณะอนุกรรมการ  จำนวน  20,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องด่ืมต่าง ๆ เครื่องใช้ในการเลีย้งรับรอง และ
ค่าบริการ  อื่น ๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่าย   ที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการ
ประชุมสภาท้องถ่ิน หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการ
แต่งต้ังตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของ
กระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน  รวมถึง
ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ๆ และเจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้องซึ่งเข้าร่วมประชุม  
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท 0808.4/ว 2318  ลง
วันที2่8  กรกฎาคม  2548    
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   รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       
    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จำนวน 100,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน
ต่าง ๆ ฯลฯ ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจำ  และพนักงานจ้าง  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2555  
แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4 ) พ.ศ.2561 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถ่ิน พ.ศ.2557 

      

    ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง จำนวน 900,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถ่ิน 
และผู้บริหารท้องถ่ินโดยมีค่าใชจ้่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุ อุปกรณ์  
แบบพิมพ์เก่ียวกับการเลือกต้ัง ค่าเช่าเต็นท์  เก้าอี ้เครื่องขยายเสียงเสียง
ประดับไฟฟ้า การประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเลือกต้ังฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถ่ิน หรือผู้บริหาร
ท้องถ่ิน 

      

    ค่าพวงมาลัย  ชอ่ดอกไม ้ กระเชา้ดอกไม้  และพวงมาลา จำนวน 5,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย  ช่อดอกไม ้ กระเช้าดอกไม ้และพวงมาลา   
ในงานกิจกรรมและงานพิธีสำคัญต่าง ๆ 

      
    โครงการจัดงานวันเทศบาล จำนวน 25,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานวันเทศบาล   
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา เช่น ค่าเครื่อง 
ไทยธรรม ค่าอาหาร ค่าเครื่องด่ืม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และคา่ใช้จ่ายอื่น 
ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในโครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 -2565) หน้าท่ี 140  
ลำดับที ่2    
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    โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรเทศบาล จำนวน 400,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพ
บุคลากรเทศบาล  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าพิธีการ ค่าวัสดุเครื่อง
เขียนและอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม ค่ายานพาหนะ  
ค่าเช่าท่ีพัก ค่าของสมนาคุณในการดูงาน   ค่าสมนาคุณวิทยากร   
ค่าเช่าห้องสัมมนาพร้อมอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม คา่ใช้จ่ายอื่นที่
จำเป็นในการฝึกอบรม 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2555 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 4)  
พ.ศ.2561 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว
3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548 เรื่องการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
และศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าท่ี 140  
ลำดับที ่1 

      

   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 500,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพ่ือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  

      
   ค่าวัสดุ รวม 697,000 บาท 
   วัสดุสำนักงาน จำนวน 176,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ    
น้ำด่ืมสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน  หนังสือพิมพ์ ฯลฯ  
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด   
ที่ มท 0808.2/ ว 1248  ลงวันที่27 มิถุนายน  2559 เรื ่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ 

      

   วัสดุไฟฟา้และวิทย ุ จำนวน 50,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่าง ๆ  เช่น  หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า  
ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ฯลฯ  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/  ว 1248  ลงวันที่  27 มิถุนายน  2559  
เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

      

   วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 45,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ   เช่น  ถ้วย  ชาม ชาม  
ช้อนส้อม แก้วน้ำ ถาด ไม้กวาด  ฯลฯ  เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ ว 1248   
ลงวันที่  27 มิถุนายน  2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
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   วัสดุก่อสร้าง จำนวน 50,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น  ไม้ต่าง ๆ กระเบื้อง สังกะสี ตะป ู 
ทราย  ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที ่มท 0808.2/ ว 1248  ลงวันที่  27 มิถุนายน  2559 เรื่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ 

      

   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 45,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ  เช่น  แบตเตอรี่  
หัวเทียน ยางรถยนต์  ฯลฯ  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ ว 1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน  2559  
เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

      

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 200,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ  เช่น น้ำมันดีเซล   
น้ำมันเบนซิน  น้ำมันเครื่อง ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 
27 มิถุนายน  2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จดัเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

      

   วัสดุการเกษตร จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตรต่าง ๆ เช่น  พันธ์ุพืช  ยาป้องกันและกำจัด 
ศัตรูพืชและสัตว์ สปริงเกลอร์ ปุ๋ย จอบหมุน จอบพรวน  ฯลฯ เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ ว 1248  
ลงวันที ่ 27 มิถุนายน  2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

      

   วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่าง ๆ  เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร์ เช่น  กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี เมมโมรี่การ์ด ฯลฯ   
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 
ลงวันที่  27 มิถุนายน  2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

      

   วัสดุคอมพิวเตอร ์ จำนวน 100,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ  เช่น  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล  
ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ เมาส์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ  เป็นไป
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที ่มท 0808.2/ ว 1248   
ลงวันที่  27 มิถุนายน  2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

      

   วัสดุอื่น จำนวน 1,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น  ที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้จากวัสดุประเภทใดใน
รายการดังกล่าวข้างต้น และมีความจำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248   
ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ ว 1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน  2559  
เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
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   ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,255,000 บาท 
   ค่าไฟฟา้ จำนวน 1,000,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของสำนักงานเทศบาลตำบลนายางและ
สถานที่ต่าง ๆ  ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล 

      
   ค่าบริการโทรศัพท ์ จำนวน 30,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในการติดต่อราชการของสำนักงานเทศบาลตำบล
นายาง   

      

   ค่าบริการไปรษณีย์ จำนวน 50,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลงัภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์(GFMIS) ของทุกหน่วยงานในสังกัดเทศบาล    

      

   ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 175,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต  ค่าเช่าวงจร
(LEASED LINE) เพ่ือใช้เป็นเส้นทางในการรับสง่ข้อมูลคอมพิวเตอร์ด้าน
การทะเบียนราษฎร  และ  ค่าสื่อสารอื่น ๆ ซึ่งหมายรวมถึงค่าใช้จ่าย
เพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ และค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนเก่ียวกับการโทรคมนาคม 

      

 
 

  งบลงทุน รวม 1,103,900 บาท 
   ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,103,900 บาท 
   ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ       

    
ติดต้ัง / ปรับปรุง ระบบเสียงตามสายและติดต้ังชุดเคร่ืองรับ
วิทยุกระจายเสียงแบบ   ไร้สาย UHF-FM หมู่ที ่2 และหมู่ที่ 6  
ต.ดอนขุนห้วย  อ.ชะอำ  จ.เพชรบุร ี

จำนวน 640,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดต้ัง / ปรับปรุง ระบบเสียงตามสายและติดต้ังชุด
เครื่องรับวิทยุกระจายเสียง แบบไร้สาย UHF-FM ประกอบด้วย 
1.ชุดเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงแบบไร้สาย UHF-FM จำนวน  1  ชุด 
2.ชุดระบบเสียงตามสาย  จำนวน  1  ระบบ 
ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนายาง ที ่ กช 38/2562 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที ่14)  พ.ศ.2562 มาตรา 50(6) 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542  มาตรา 16(9),(15),(16) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 143  
ลำดับที ่6 และหน้าท่ี 150 ลำดับที่ 16 
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    ติดต้ังระบบเสียงตามสายและติดต้ังชุดเคร่ืองรับวิทยุกระจายเสียง 

แบบไร้สาย UHF-FM หมู่ที่ 1 ต.นายาง  อ.ชะอำ  จ.เพชรบุรี 
จำนวน 418,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดต้ังระบบเสียงตามสายและติดต้ังชุดเครื่องรับ
วิทยุกระจายเสียงแบบไร้สาย UHF-FM ประกอบด้วย 
1.ชุดเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงแบบไร้สาย UHF-FM จำนวน  1  ชุด 
2.ชุดระบบเสียงตามสาย  จำนวน  1  ระบบ 
ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนายาง ที ่ กช  37/2562 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที ่14) พ.ศ.2562 มาตรา 50(6) 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 มาตรา 16(9),(15),(16) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 142  
ลำดับที ่5 และหน้าท่ี 150 ลำดับที่ 16 

      

   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       
    เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 23,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน
ประมวลผล จำนวน  1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน  ดังน้ี 
         - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
หลัก (4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พ้ืนฐานไม่น้อย
กว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้
ความสามารถใน การประมวลผลสงู จำนวน 1 หน่วย   
         - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำ
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อย
กว่า 6 MB  
        - มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หน่ึง หรือดีกว่า ดังน้ี   
          1) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดต้ังอยู่บนแผงวงจรหลักที่มี
ความสามารถในการใช้ หน่วยความจำแยกจากหน่วยความจำหลักขนาดไม่
น้อยกว่า 2 GB  
          2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจำหลักในการแสดง ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB  
        – มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 4 GB 
         - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย  
         - มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดต้ังภายใน (Internal) หรือ
ภายนอก (External) จำนวน 1 หน่วย  
         - มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
         - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง  
        - มีแป้นพิมพ์และเมาส์  
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         - มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 น้ิว  
ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080)  
         - สามารถใช้งาน  
Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562  ประกาศ  ณ วันที่   
วันที ่ 15  มีนาคม  2562 ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134  ลงวันที่  9  มิถุนายน 2558 

      

    เคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ส ี จำนวน 15,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED ส ี
จำนวน  1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน  ดังน้ี 
           - เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถ
เป็น Printer, Copier และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน  
           - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi  
           - มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อย
กว่า 18 หน้าต่อนาที(ppm)  
           - มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อย
กว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)  
           - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB  
           - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ และ สี) ได้     
          - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อย
กว่า 1,200x1,200 dpi  
           - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed)  
           - สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ  
           – สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา  
           - สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
           - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง  
           - มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ
ดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้
สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้  
           - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น  
           - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562  ประกาศ  ณ วันที่   
15  มีนาคม  2562 ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134  ลงวันที่  9  มิถุนายน 2558    
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    เคร่ืองสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 5,800 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน  1 เครื่อง  
โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน  ดังน้ี 
          - มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts)  
          - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์ 
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม 2562  ประกาศ  ณ  
วันที1่5  มีนาคม  2562 ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกจิและสังคม  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134  ลงวันที่  9  มิถุนายน 2558 

      

    อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 2,100 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์(Smart Card Reader) จำนวน  3 เครื่อง 
โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน  ดังน้ี 
          - สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้  
          - มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 MHz 
          - สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ได้  
          - สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ที่ใช้
แรงดันไฟฟ้าขนาด 5 Volts, 3 Volts และ 1.8 Volts ได้เป็นอย่างน้อย 
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม 2562  ประกาศ  ณ  
วันที1่5  มีนาคม  2562 ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกจิและสังคม  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134  ลงวันที่  9  มิถุนายน 2558 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าท่ี 146  
ลำดับที ่2 
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  งบเงินอุดหนุน รวม 70,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 70,000 บาท 
   เงินอุดหนุนส่วนราชการ       
    โครงการงานพระนครคีรี - เมืองเพชร จำนวน 50,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอชะอำ 
ตามโครงการงานพระนครคีรี  -  เมืองเพชร  ครั้งที ่34 ประจำปี 2563   
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 50 (8)   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542  มาตรา 16 (11)  
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าท่ี 134  
ลำดับที ่1 

      

    โครงการจัดงาน"พระนครคีรี-เมืองเพชร" จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี 
ตามโครงการจัดงาน “พระนครคีรี - เมืองเพชร”  ครั้งที่ 34
ประจำปี พ.ศ. 2563   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 50 (8)   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542  มาตรา 16 (11)   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าท่ี 135  
ลำดับที ่2 
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 งานบริหารงานคลัง รวม 8,044,800 บาท 
  งบบุคลากร รวม 6,365,200 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 6,365,200 บาท 
   เงินเดือนพนักงาน จำนวน 5,200,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงาน
เทศบาล จำนวน 15 อัตรา  ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปีของเทศบาล 

      
   เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 67,200 บาท 

      

  
เพื ่อจ ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนให้แก่พนักงาน
เทศบาล ในตำแหน่งผู ้อำนวยการกองคลัง  (นักบริหารงานการคลัง
ระดับกลาง)   

      

   เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 121,200 บาท 

      

  
เพื ่อจ ่ายเป็นเง ินประจำตำแหน่งให้แก่พนักงานเทศบาลในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง) หัวหน้าฝ่าย
บริหารงานการคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)  หัวหน้าฝ่ายพัฒนา
รายได้ (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) และหัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 868,800 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงคา่ตอบแทน
พนักงานจ้าง จำนวน 8 อัตรา  ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปีของเทศบาล 

      
   เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 108,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวและเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่
พนักงานจ้างจำนวน 8 อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปีของเทศบาล 

      
  งบดำเนินงาน รวม 1,570,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 344,000 บาท 
   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 100,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
เทศบาล  และพนักงานจ้าง  ที่ต้องมาปฏิบัติราชการในกรณีเร่งด่วนและ
ลักษณะงานที่ไม่สามารถดำเนินการตามเวลาปกติได้  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559 

      

   ค่าเช่าบ้าน จำนวน 144,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถ่ิน  
พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4)  พ.ศ.2562 

      

   เงินช่วยเหลอืการศึกษาบุตร จำนวน 100,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล 
เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที ่กค 0422.3/ว257  
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559   
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   ค่าใช้สอย รวม 695,000 บาท 
   รายจ่ายเพือ่ใหไ้ด้มาซึ่งบริการ       
    ค่าโฆษณาและเผยแพร ่ จำนวน 30,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าประชาสัมพันธ์ โฆษณาและเผยแพร่ต่างๆ ของเทศบาลที่อยู่
ในความรับผิดชอบของกองคลัง 

      
    ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 30,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างบริการต่างๆ ที่จัดอยู่ในประเภทน้ี และจำเป็นในการ
ปฏิบัติราชการ 

      
    ค่าเช่าทรพัย์สิน จำนวน 180,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าอาคาร ค่าเช่าท่ีดินราชพัสดุให้กับกรมธนารักษ์  
กระทรวงการคลัง และค่าเช่าทรัพย์สินอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติราชการ 

      
    ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา จำนวน 5,000 บาท 
      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีต่างๆ       

    ค่าถ่ายเอกสาร จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายแผนที่แม่บทลงกระดาษ AO ค่าถ่ายโฉนดที่ดิน และ 
ค่าถ่ายเอกสารอื่นๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน 

      

    ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ จำนวน 10,000 บาท 
      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติราชการ       

    ค่าเบี้ยประกัน จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพื ่อจ่ายเป็นค่าเบี ้ยประกันอาคารตลาดสดเทศบาล  และเบี ้ยประกัน
ทรัพย์สินอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดทำประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2562 

      

   รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       
    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จำนวน 200,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก ค่าลงทะเบียน
ต่างๆ ฯลฯ ของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2555 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561  
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ 
การเข้ารับฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2557 

      

   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 200,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพ่ือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ 

      
   ค่าวัสดุ รวม 521,000 บาท 
   วัสดุสำนักงาน จำนวน 200,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ  ปากกา  ดินสอ  น้ำด่ืม
สำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน  หนังสือพิมพ์ ฯลฯ  เป็นไปตาม
หน ังส ือกระทรวงมหาดไทย  ด ่วนท ี ่ส ุด  ที่  มท  0808.2/ว1248 ลง
วันที่27 มิถุนายน  2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

      

 
 
 
 
 



61 
   วัสดุไฟฟา้และวิทย ุ จำนวน 5,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่าง ๆ  เช่น  หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า  
ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248  ลงวันที่  27 มิถุนายน  2559  
เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลัก 
การจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

      

   วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ   เช่น  ถ้วยชาม  ช้อนส้อม  
แก้วน้ำ ถาด ไม้กวาด  ฯลฯ  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27 มิถุนายน  2559  
เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลัก 
การจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

      

   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 50,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ  เช่น  แบตเตอรี่ 
หัวเทียน  ยางรถยนต์  ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27 มิถุนายน  2559 เรื่องแนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ 

      

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 100,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ  เช่น น้ำมันดีเซล   
น้ำมันเบนซิน  น้ำมันเครื่อง ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ ลงวันที่ 27 มิถุนายน  2559  
เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

      

   วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ จำนวน 5,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่าง ๆ   เช่น  กระดาษเขียน 
โปสเตอร์  พู ่ก ันและสี  เมมโมร ี ่การ ์ด  ฯลฯ   เป ็นไปตามหน ั งสื อ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่    
27 มิถุนายน  2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

      

   วัสดุคอมพิวเตอร ์ จำนวน 150,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ  เช่น  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล  
ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ เมาส์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ เป็นไป
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที ่มท 0808.2/ ว 1248   
ลงวันที่  27 มิถุนายน  2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

      

   วัสดุสำรวจ จำนวน 5,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำรวจต่าง ๆ ที่ใช้ในการสำรวจ  เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที ่มท 0808.2/ ว 1248  ลงวันที ่  
27 มิถุนายน  2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
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   วัสดุอื่น จำนวน 1,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น  ที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้จากวัสดุประเภทใด 
ในรายการดังกล่าวข้างต้น   และมีความจำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที ่มท 0808.2/ 
ว 1248  ลงวันที ่27 มิถุนายน  2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของ 
ที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 

      

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

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในการติดต่อราชการของสำนักงานเทศบาล 
ตำบลนายาง   

      

 
  งบลงทุน รวม 109,600 บาท 
   ค่าครุภัณฑ์ รวม 109,600 บาท 
   ครุภัณฑ์สำนักงาน       
    โต๊ะคอมพิวเตอร ์ จำนวน 2,800 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 1  ตัว  
โดยมีคุณลักษณะดังน้ี 
        1) โต๊ะคอมพิวเตอร์ทำจากไม้ (ผิวเมลามีน)   
        2) ขนาดความกว้าง 60 เซนติเมตร  ยาว 120 เซนติเมตร  
สูง 75 เซนเมตร 
ซึ่งไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์แต่เป็นครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพเหมาะสมกับการใช้
งาน  เพ่ือประโยชน์ของทางราชการจงึจำเป็นต้องจัดหาตามราคาท้องถ่ิน  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134  ลงวันที่  9  มิถุนายน 2558 

      

    โต๊ะทำงาน จำนวน 9,600 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน  จำนวน 2  ตัว  
โดยมีคุณลักษณะดังน้ี 
        1) โต๊ะทำงานทำจากไม้ (ผิวเมลามีน)   
        2) ขนาดความกว้าง 75 เซนติเมตร  ยาว 150 เซนติเมตร  
สูง 75 เซนเมตร 
ซึ่งไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์แต่เป็นครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพเหมาะสมกับการ 
ใช้งาน  เพ่ือประโยชน์ของทางราชการจึงจำเป็นต้องจัดหาตามราคา
ท้องถ่ิน  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134  ลงวันที่  9  มิถุนายน 2558 
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   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       

    เคร่ืองคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2   
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) 

จำนวน 60,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล   
แบบที่ 2  (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) จำนวน  2 เครื่อง  
โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน  ดังน้ี 
          - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลักหลัก
(6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz  
และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถ 
ในการประมวลผลสงู จำนวน 1 หน่วย  
          - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ
Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อย
กว่า 12 MB  
          - มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใด
อย่างหน่ึง หรือดีกว่า ดังน้ี  
            1) เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี
หน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ  
            2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดต้ังอยู่ภายในหน่วย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ทีส่ามารถใช้
หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ  
            3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
          - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 8 GB  
          - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ 
ไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 240 GB จำนวน 1 หน่วย  
          - มีDVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย  
          - มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
          - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า  
ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
          - มีแป้นพิมพ์และเมาส์  
          - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว จำนวน 1 หน่วย 
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  ฉบับเดือนมีนาคม 2562  ประกาศ  ณ วันที่   
15  มีนาคม  2562  ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134  ลงวันที่  9  มิถุนายน 2558 
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    เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 6,300 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับ
กระดาษ ขนาด A3 จำนวน  1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน  ดังน้ี 
           - ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)  
           - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi  
           - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A4  
ไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 10.2 ภาพต่อนาที (ipm)  
           - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษขนาด A4  
ไม่น้อยกว่า 17 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ  8.1 ภาพต่อนาที (ipm)  
           - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
           - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น  
           - สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom  
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 
15  มีนาคม  2562 ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134  ลงวันที่  9  มิถุนายน 2558 

      

    เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 4,300 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน  1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ
พ้ืนฐาน  ดังน้ี 
          - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต  
           - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi  
           - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A4  
ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที(ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที(ipm)  
           - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษขนาด A4 
 ไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที(ppm) หรือ 5 ภาพ ต่อนาที(ipm)  
           - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
           - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น  
           - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom  
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ  
ณ วันที ่15  มีนาคม  2562  ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134  ลงวันที่  9  มิถุนายน 2558 
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    เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์หรอื LED ขาวดำชนิด Network แบบที่ 2 

(38 หน้า/นาที) 
จำนวน 15,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ
ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที) จำนวน  1 เครื่อง  
โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน  ดังน้ี 
           - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi  
           - มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 38 หน้า
ต่อนาที (ppm)  
           - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้  
           - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB  
           - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
           - มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้
สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้  
           - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น  
           - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562  ประกาศ  ณ วันที่           
วันที ่ 15  มีนาคม  2562 ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134  ลงวันที่  9  มิถุนายน 2558 

      

    เคร่ืองสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 11,600 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA  
จำนวน  2 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน  ดังน้ี 
           - มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts)  
           - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562  ประกาศ ณ วันที่             
15  มีนาคม  2562 ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134  ลงวันที่  9  มิถุนายน 2558 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

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

      

  
เพื ่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  และเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง  จำนวน 1 อัตรา  ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปีของเทศบาล 

      

   เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 12,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินค่าตอบแทนพิเศษใหแ้ก่
พนักงานจ้างจำนวน 1 อัตรา   ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปีของเทศบาล 

      

         
 งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 3,890,460 บาท 
  งบบุคลากร รวม 2,616,260 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 2,616,260 บาท 
   เงินเดือนพนักงาน จำนวน 850,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงาน
เทศบาล จำนวน 3 อัตรา  ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปีของเทศบาล 

      
   ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 286,840 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำและเงินปรับปรงุค่าจ้าง
ประจำ  จำนวน 1 อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปีของเทศบาล 

      
   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 1,341,360 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงคา่ตอบแทน
พนักงานจ้าง จำนวน  12  อัตรา  ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปีของเทศบาล 

      
   เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 138,060 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวและเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่
พนักงานจ้างจำนวน 12 อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปีของเทศบาล 

      

 
  งบดำเนินงาน รวม 1,274,200 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 240,200 บาท 
   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จำนวน 200,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันภัย 
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
การเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2560 

      

   ค่าเช่าบ้าน จำนวน 36,000 บาท 

      

  
เพื ่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช ่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถ่ิน  
พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ.2562 

      

   เงินช่วยเหลอืการศึกษาบุตร จำนวน 4,200 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล 
เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที ่กค 0422.3/ว257  
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559     
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   ค่าใช้สอย รวม 560,000 บาท 
   รายจ่ายเพือ่ใหไ้ด้มาซึ่งบริการ       
    ค่าเบี้ยประกัน จำนวน 30,000 บาท 

      

  
เพื ่อจ ่ายเป็นค่าเบี ้ยประกัน สำหรับรถราชการและทรัพย์สินต่างๆ  ของ
เทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทำ
ประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.2562 

      

   รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       
    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จำนวน 30,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพักค่าลงทะเบียน
ต่าง ๆ ฯลฯ  ของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ี
ท้องถ่ิน พ.ศ.2555 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2557 

      

    โครงการกู้ชีพกู้ภัย จำนวน 100,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการกูช้ีพกู้ภัย โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของ อปพร. ในการให้บริการ
ช่วยเหลือประชาชน ผู้ได้รับความบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วย
ฉุกเฉิน และส่งต่อไปรักษาท่ีโรงพยาบาลใกล้ที่สุด โดยได้รับการช่วยเหลืออย่าง
รวดเร็วทันท่วงที 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14)  
พ.ศ.2562  มาตรา 51 (6)   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542  มาตรา 16 (19)   
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว7120 
ลงวันที่ 9 ธันวาคม2559  เรื่องการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2551 มาตรา 33 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าท่ี 101ลำดับที่ 5 

      

    โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องด่ืม ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นที่
เก่ียวข้องและจำเป็นในโครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14)  
พ.ศ.2562  มาตรา 50 (1)   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542  มาตรา 16 (29) และ (30)   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าท่ี 100 ลำดับที่ 3  

      

 
 
 
 



68 
    โครงการฝึกอบรมทบทวนและศึกษาดูงานอาสาสมัครป้องกันภัย 

ฝ่ายพลเรอืน (อปพร.) 
จำนวน 100,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมทบทวนและศึกษา 
ดูงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืมค่าอาหาร  
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการฝึกอบรม ค่าเช่าท่ีพัก (ในการศึกษาดูงาน)  
ค่ายานพาหนะ (ในการศึกษาดูงาน) และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและจำเป็นใน
โครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14)   
พ.ศ.2562 มาตรา 50 (1)   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542  มาตรา 16 (29) และ (30)   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าท่ี 101  
ลำดับที ่4 

      

    โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 50,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพ 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย   
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม ค่าอาหาร  ค่าวัสดุ  
อุปกรณ์ในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในโครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 14)   
พ.ศ.2562 มาตรา 50 (1)   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542  มาตรา 16 (29) และ (30)   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  
และการเข้ารับฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าท่ี 100 ลำดับที่ 2 

      

    โครงการส่งเสริมความรู้เก่ียวกับภัยและการป้องกันภัยให้แก่ประชาชน จำนวน 30,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสง่เสริมความรู้เก่ียวกับภัยและ 
การป้องกันภัยให้แก่ประชาชนโดยมีค่าใชจ้่ายประกอบด้วย ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม ค่าอาหาร  ค่าวัสดุในการฝึกอบรม  
และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในโครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14)  
พ.ศ.2562 มาตรา 50 (6)  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542  มาตรา 16 (30)   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
 และการเข้ารับฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)  หน้าท่ี 99 ลำดับที ่1 

      

   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 200,000 บาท 
      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ       
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   ค่าวัสดุ รวม 471,000 บาท 
   วัสดุสำนักงาน จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานต่าง  ๆ  เช่น กระดาษ  ปากกา  ดินสอ  ฯลฯ   
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที ่มท 0808.2/ ว 1248   
ลงวันที่  27 มิถุนายน  2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

      

   วัสดุไฟฟา้และวิทย ุ จำนวน 5,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่าง ๆ  เช่น  หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า  
ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ฯลฯ  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ ว 1248  ลงวันที่  27 มิถุนายน  2559  
เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลัก 
การจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

      

   วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ   เช่น  ถ้วยชาม  ช้อนส้อม  
แก้วน้ำ  ไม้กวาด ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด    
ที่ มท 0808.2/ ว 1248  ลงวันที่  27 มิถุนายน  2559 เรื ่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที ่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ 

      

   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 100,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ  เช่น  แบตเตอรี่ หัวเทียน   
ยางรถยนต์  ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด   
ที่ มท 0808.2/ ว 1248  ลงวันที่  27 มิถุนายน  2559 เรื ่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที ่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ 

      

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 300,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ  เช่น น้ำมันดีเซล   
น้ำมันเบนซิน  น้ำมันเครื่อง ฯลฯ  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนที่สุด  ที ่มท 0808.2/ ว 1248  ลงวันที่  27 มิถุนายน  2559  
เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลัก 
การจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

      

   วัสดุการเกษตร จำนวน 5,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตรต่าง ๆ เช่น  พันธุ์พืช  ยาป้องกันและกำจัด
ศัตรูพืชและสัตว์ สปริงเกลอร์ ปุ๋ย จอบหมุน  จอบพรวน  ฯลฯ  เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย   ด่วนที่สุด  ที ่มท 0808.2/ ว 1248   
ลงวันที่  27 มิถุนายน  2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

      

   วัสดุเคร่ืองแต่งกาย จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายต่าง ๆ  เช่น เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า 
ฯลฯ  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248  ลงวันที่  27 มิถุนายน  2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของ 
ที ่จ ัดเป็นวัสดุและครุภ ัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ        
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   วัสดุคอมพิวเตอร ์ จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ  เช่น  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผง
หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ เมาส์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที ่มท 0808.2/ ว 1248  ลงวันที่   
27 มิถุนายน  2559 เรื ่องแนวทางการพิจารณาสิ ่งของที ่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ      

      

   วัสดุเคร่ืองดับเพลิง จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพ ื ่อจ ่ายเป ็นค ่าว ัสด ุ เคร ื ่องด ับเพล ิงต ่าง  ๆ  เช ่น ถังด ับเพล ิง  ล ูกบอล
ด ับ เพล ิ ง  ฯลฯ  เป ็นไปตามหน ั งส ือกระทรวงมหาดไทย  ด ่ วนท ี ่ สุ ด
ที่ มท 0808.2/ ว 1248  ลงวันที่  27 มิถุนายน  2559 เร ื ่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที ่จัดเป็นวัสดุและครุภ ัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ 

      

   วัสดุอื่น จำนวน 1,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น  ที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้จากวัสดุประเภทใดในรายการ
ดังกล่าวข้างต้น และมีความจำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน  เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ ว 1248  ลง
วันที2่7 มิถุนายน  2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

      

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 3,000 บาท 
   ค่าบริการโทรศัพท ์ จำนวน 3,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในการติดต่อราชการของสำนักงานเทศบาล 
ตำบลนายาง   
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แผนงานการศึกษา 

 งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา รวม 3,089,600 บาท 
  งบบุคลากร รวม 2,738,000 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 2,738,000 บาท 
   เงินเดือนพนักงาน จำนวน 2,300,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงาน
เทศบาล จำนวน 7 อัตรา  ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปีของเทศบาล 

      

   เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 78,000 บาท 

      

  
เพ ื ่อจ ่ ายเป ็นเง ินประจำตำแหน ่ง ให ้พน ักง านเทศบาลในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการ กองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) หัวหน้าฝ่าย
ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) 
และหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) 

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 324,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงคา่ตอบแทนพนักงาน
จ้าง จำนวน 3 อัตรา  ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปีของเทศบาล 

      
   เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 36,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวและเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่
พนักงานจ้าง  จำนวน 3 อัตรา  ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปีของเทศบาล 

      

  งบดำเนินงาน รวม 351,600 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 85,600 บาท 
   ค่าเช่าบ้าน จำนวน 72,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548  
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562  

      

   เงินช่วยเหลอืการศึกษาบุตร จำนวน 13,600 บาท 

      

  
เพ ื ่ อจ ่ าย เป ็น เง ินช ่ วย เหล ือการศ ึกษาบ ุตรของพน ักงานเทศบาล 
เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที ่กค 0422.3/ว257 
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559     

      

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

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าโฆษณา และประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของเทศบาลที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของกองการศึกษา 

      
    ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 20,000 บาท 
      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ที่จัดอยู่ในประเภทน้ี       

   รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       
    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จำนวน 75,000 บาท 

      

  
เพื ่อจ ่ายเป็นค ่าเบี ้ยเล ี ้ยงเดินทาง   ค่าพาหนะ  ค่าเช ่าที ่พ ัก  ค่าลงทะเบียน
ต่าง ๆ ฯลฯ ของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ผู้ดูแลเด็ก และพนักงานจ้าง
ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการนำบุคลากรส่วนท้องถิ่นและชุมชนไปศึกษาดูงานและ/หรือ
เข้าร่วมเสวนาทางวิชาการในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ ่น   เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท ้องถ ิ ่น พ.ศ.2555 แก ้ไขเพ ิ ่มเต ิมถ ึ ง  (ฉบ ับที่  4) พ.ศ.2561 และระเบ ียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
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   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  

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

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานต่าง ๆ เช่น  กระดาษ  ปากกา  ดินสอ  ฯลฯ  
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที ่มท 0808.2/ ว 1248   
ลงวันที่  27 มิถุนายน  2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

      

   วัสดุไฟฟา้และวิทย ุ จำนวน 5,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่าง ๆ  เช่น  หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า  
ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ฯลฯ  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ ว 1248  ลงวันที่  27 มิถุนายน  2559  
เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลัก 
การจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

      

   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ  เช่น  แบตเตอรี่  หัวเทียน   
ยางรถยนต์ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  
ที ่มท 0808.2/ว1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ 

      

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 50,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ  เช่น น้ำมันดีเซล   
น้ำมันเบนซิน  น้ำมันเครื่อง ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/  ว 1248  ลงวันที่  27 มิถุนายน  2559  
เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลัก 
การจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

      

   วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ จำนวน 5,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่าง ๆ  เช่น  กระดาษเขียนโปสเตอร์
พู่กันและสี เมมโมรี่การ์ด ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ ว 1248  ลงวันที่27 มิถุนายน  2559 เรื่องแนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ 

      

   วัสดุคอมพิวเตอร ์ จำนวน 30,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ  เช่น  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผง
หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ เมาส์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ  เป็นไปตามหนังสือ
ก ร ะ ท ร ว ง ม ห า ด ไ ท ย  ด ่ ว น ท ี ่ ส ุ ด   ที่  ม ท  0808.2/ ว  1248  ล ง
วันที่27 มิถุนายน  2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

      

   วัสดุอื่น จำนวน 1,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้จากวัสดุประเภทใดในรายการ
ดังกล่าวข้างต้น  และมีความจำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน  เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที ่มท 0808.2/ ว 1248  ลงวันที่   
27 มิถุนายน  2559 เรื ่องแนวทางการพิจารณาสิ ่งของที ่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
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 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 19,762,520 บาท 
  งบบุคลากร รวม 5,575,020 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 5,575,020 บาท 
   เงินเดือนพนักงาน จำนวน 3,540,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานครู
เทศบาล จำนวน 11 อัตรา  ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปีของเทศบาล 

      
   เงินวิทยฐานะ จำนวน 42,000 บาท 
      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะให้แก่พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา       

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 1,787,400 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงคา่ตอบแทนพนักงาน
จ้าง จำนวน 16 อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปีของเทศบาล 

      
   เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 205,620 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวและเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่
พนักงานจ้างจำนวน 15 อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปีของเทศบาล 

      

  งบดำเนินงาน รวม 7,246,500 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 28,200 บาท 
   เงินช่วยเหลอืการศึกษาบุตร จำนวน 28,200 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานครูเทศบาล 
เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที ่กค 0422.3/ว257  
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559     

      

   ค่าใช้สอย รวม 2,978,900 บาท 
   รายจ่ายเพือ่ใหไ้ด้มาซึ่งบริการ       
    ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 20,000 บาท 
      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ที่จัดอยู่ในประเภทน้ี       

    ค่าเช่าทรพัย์สิน จำนวน 4,500 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าท่ีดินวัดอัมพาราม (ร้าง) ตำบลนายาง อำเภอชะอำ  
จังหวัดเพชรบุรี เพ่ือใช้เป็นที่ต้ังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนายาง 

      
   รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       
    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จำนวน 250,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี ้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน
ต่าง ๆ ฯลฯ  ของพนักงานเทศบาล ครูผ ู ้ด ูแลเด็กเล็ก ผู ้ด ูแลเด็ก และ
พนักงานจ้าง ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการนำบุคลากรส่วนท้องถ่ินและชุมชนไป
ศึกษา 
ดูงานและ/หรือเข้าร่วมเสวนาทางวิชาการในงานมหกรรมการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น และค่าพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู ที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2555 
แก้ไขเพิ ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย     
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถ่ิน พ.ศ.2557 
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    โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 30,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพคณะ
กรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม ค่ายานพาหนะ  
ค่าสมนาคุณในการศึกษาดูงาน  ค่าเอกสารประกอบการอบรม และค่าใช้จ่าย
อื่นที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในโครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14)  
พ.ศ.2562 มาตรา 50 (6) และ (7)  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542  มาตรา 16 (9)   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าท่ี 115 ลำดับที่ 19 

      

    โครงการเพิ่มศักยภาพของพนักงานครูและผู้ดูแลเด็ก จำนวน 100,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเพ่ิมศักยภาพของพนักงานครู  
และผู้ดูแลเด็ก โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม ค่ายานพาหนะ ค่าสมนาคุณในการศึกษาดูงาน  
ค่าเอกสารประกอบการอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและจำเป็นใน
โครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14)  
 พ.ศ.2562 มาตรา 50 (6)   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542  มาตรา 16 (9)   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าท่ี 114 ลำดับที่ 18 

      

    โครงการวันเด็กแห่งชาติ จำนวน 360,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันเด็กแห่งชาติ โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย เงินรางวัลประกวดร้องเพลง ค่าถ้วยรางวัลประกวดร้องเพลง  
ค่าการแสดงบนเวที ค่าเครื่องด่ืม ค่าเช่าเวทีดนตรีโครงเหล็ก  เครื่องขยายเสียง 
ค่าป้ายไวนิล ค่าดอกไม้สดสำหรับพิธีเปิด ค่าเต็นท์ ค่าเก้าอี้ ค่าน้ำด่ืม 
ค่าอาหารกลางวัน ค่าวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอื่น 
ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในโครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14)  
 พ.ศ.2562 มาตรา 50 (6) และ (7)   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542  มาตรา 16 (9) และ (10)   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  
การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561 – 2565) หน้าท่ี 113  ลำดับที ่16 
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    โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จำนวน 2,164,400 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
ค่าอาหารกลางวัน  ค่าจัดการเรียนการสอน  ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้แก่ ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ค่าหนังสือเรียน  
ค่าอุปกรณ์การเรียน และค่าเครื่องแบบนักเรียน  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14)  
พ.ศ.2562 มาตรา 50 (6) และ (7)  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542  มาตรา 16 (9)   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าท่ี 103  ลำดับที ่ 1  

      

   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 50,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  

      
   ค่าวัสดุ รวม 4,029,400 บาท 
   วัสดุสำนักงาน จำนวน 50,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานต่าง ๆ เช่น  กระดาษ  ปากกา  ดินสอ ฯลฯ   
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที ่มท 0808.2/ ว 1248   
ลงวันที่  27 มิถุนายน  2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  

      

   วัสดุไฟฟา้และวิทย ุ จำนวน 40,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ฟิวส์ ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที ่มท 0808.2/ ว 1248   
ลงวันที่  27 มิถุนายน  2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

      

   วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 100,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ เช่น ถ้วยชาม  ช้อนส้อม แก้วน้ำ 
ไม ้กวาด   ฯลฯ   เป ็นไปตามหน ังส ือกระทรวงมหาดไทย  ด ่วนท ี ่ สุ ด
ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถ ุนายน  2559 เร ื ่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที ่จ ัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ 

      

   ค่าอาหารเสริม (นม) จำนวน 3,598,400 บาท 

      

  
เพื ่อจ ่ายเป็นค่าอาหารเสริม  (นม) ให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล ็กของ
เทศบาล และเด็กระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่หกของโรงเรียนที่ส ังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) เป็นไปตามหนังสือกระ
ท ร ว ง ม ห า ด ไ ท ย  ด ่ ว น ท ี ่ ส ุ ด  ที่  ม ท  0808.2/ ว  1248  ล ง
วันที่27 มิถุนายน  2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ค ร ุ ภ ัณฑ ์ต ามหล ั กก าร จำแนกประ เภทรายจ ่ า ยตามงบประมาณ 
และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)  หน้าท่ี 103  
ลำดับที ่2 

      

 
 
 
 
 



76 
   วัสดุก่อสร้าง จำนวน 100,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ  เช่น  ไม้ต่าง ๆ กระเบื้อง  สังกะสี  ตะปู   
ฯลฯ   ต ่ า ง  ๆ   เป ็นไปตามหน ั งส ื อกระทร วงมหาด ไทย  ด ่ วนท ี ่ สุ ด
ที่ มท 0808.2/ ว 1248  ลงวันที่  27 มิถ ุนายน  2559 เร ื ่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ 

      

   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น  ยางรถยนต์ แบตเตอรี่ ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที ่มท 0808.2/ ว 1248   
ลงวันที่  27 มิถุนายน  2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

      

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 50,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  เช่น  น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดทีท่ี่ มท 0808.2/ ว 1248   
ลงวันที่  27 มิถุนายน  2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ   

      

   วัสดุการเกษตร จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพื ่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตรต่าง  ๆ เช่น  พันธุ ์พืช  ยาป้องกันและกำจัด
ศัตรูพืชและสัตว์ สปริงเกลอร์ ปุ๋ย จอบหมุน  จอบพรวน  ฯลฯ เป็นไปตาม
หน ั งส ื อกระทรวงมหาดไทย  ด ่ วนท ี ่ ส ุ ด   ที่  มท  0808.2/ ว  1248  ลง
วันที่27 มิถุนายน  2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

      

   วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่าง ๆ เช่น  กระดาษเขียนโปสเตอร์โปส
พู่กันและสี  เมมโมรี่การ์ด ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนที่สุด  ที ่มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่27 มิถุนายน  2559 เรื่องแนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ   

      

   วัสดุคอมพิวเตอร ์ จำนวน 50,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ  เช่น  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก
สำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ เมาส์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ  เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที ่มท 0808.2/ ว 1248  ลง
วันที2่7 มิถุนายน  2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

      

   วัสดุอื่น จำนวน 1,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้จากวัสดุประเภทใดในรายการ
ดังกล่าวข้างต้น  และมีความจำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน  เป็นไปตามหนังสือ
ก ร ะ ท ร ว ง ม ห า ด ไ ท ย  ด ่ ว น ท ี ่ ส ุ ด   ที่  ม ท  0808.2/ ว  1248  ล ง
วันที่27 มิถุนายน  2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
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   ค่าสาธารณูปโภค รวม 210,000 บาท 
   ค่าไฟฟา้ จำนวน 80,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
เทศบาลตำบลนายาง 

      
   ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ำประปาในสถานที่ราชการ  ที่สาธารณะ และศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล  

      

   ค่าบริการโทรศัพท ์ จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในการติดต่อราชการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลนายาง 

      
   ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 100,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต  และค่าสื่อสารอื่น ๆ 
ซึ่งหมายรวมถึงค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ และค่าใชจ้่ายที่เกิดข้ึนเก่ียวกับ
การโทรคมนาคม ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล
ตำบลนายาง 

      

 
  งบเงินอุดหนุน รวม 6,941,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 6,941,000 บาท 
   เงินอุดหนุนส่วนราชการ       
    โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน จำนวน 105,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเข่ือนเพชร 
ตามโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559      
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่  112  ลำดับที ่15 

      

    โครงการแข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ จำนวน 50,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเข่ือนเพชร 
ตามโครงการแข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559   
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่  111 ลำดับที่ 14 

      

    โครงการเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลนายาง จำนวน 150,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้านร่องระกำ ตามโครงการเปิดบ้าน
วิชาการโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลนายาง   
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559   
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 110 ลำดับที่ 13   

      

    โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนชาวไร ่ จำนวน 712,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนชาวไร่ตามโครงการอาหารกลางวัน   
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้าท่ี 109 ลำดับที่ 11   
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    โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร จำนวน 760,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเข่ือนเพชร  
ตามโครงการอาหารกลางวัน 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559    
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 108 ลำดับที่ 9 

      

    โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านดอน จำนวน 100,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้านดอน  ตามโครงการอาหารกลางวัน  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559    
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 104  ลำดับที่ 3  

      

    โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย จำนวน 560,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย  ตามโครงการอาหาร
กลางวัน 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559   
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 106 ลำดับที่ 6   

      

    โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านนายาง จำนวน 700,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้านนายาง  ตามโครงการอาหาร
กลางวัน 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559    
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าท่ี 104 ลำดับที่ 4 

      

    โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านเนินทราย จำนวน 160,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้านเนินทราย  ตามโครงการอาหาร
กลางวัน 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 107 ลำดับที่ 8 

      

    โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านร่องระกำ จำนวน 500,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้านร่องระกำ ตามโครงการอาหาร
กลางวัน 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 110 ลำดับที่ 12   

      

    โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองเผาถ่าน จำนวน 580,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้านหนองเผาถ่าน  ตามโครงการอาหาร
กลางวัน 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 108  ลำดับที่ 10 
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    โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองยาว จำนวน 2,024,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้านหนองยาวตามโครงการอาหาร
กลางวัน   
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)  หน้าท่ี 105  ลำดับที ่5   

      

    โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหุบกะพง จำนวน 540,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้านหุบกะพง  ตามโครงการอาหาร
กลางวัน 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559   
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)  หน้าท่ี 106 ลำดับที่ 7 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



80 
แผนงานสาธารณสุข 

 งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข รวม 5,011,020 บาท 
  งบบุคลากร รวม 3,030,820 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 3,030,820 บาท 
   เงินเดือนพนักงาน จำนวน 2,437,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงาน
เทศบาล  จำนวน 7 อัตรา  ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปีของเทศบาล 

      

   เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 91,200 บาท 

      

  
1. เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล
ในตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงาน
สาธารณสุข ระดับกลาง)   
2. เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการ
สาธารณสุข (พ.ต.ส.) และเงินสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญ
การ ให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธ์ิได้รับตามระเบียบฯ    

      

   เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 103,200 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่พนักงานเทศบาลในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุข
ระดับกลาง)  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข(นักบริหารงานสาธารณสุข
ระดับต้น) หัวหน้าฝ่ายบริการงานสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุข
ระดับต้น) และเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับชำนาญการ  

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 372,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงคา่ตอบแทนพนักงาน
จ้าง จำนวน  3 อัตรา  ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปีของเทศบาล 

      
   เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 27,420 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวและเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่
พนักงานจ้างจำนวน 3 อัตรา  ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปีของเทศบาล 

      

  งบดำเนินงาน รวม 1,980,200 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 64,200 บาท 
   ค่าเช่าบ้าน จำนวน 60,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้พนักงานเทศบาลที่มีสิทธ์ิเบิกได้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถ่ิน  
พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562   

      

   เงินช่วยเหลอืการศึกษาบุตร จำนวน 4,200 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล   
เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที ่กค 0422.3/ว257  
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559     
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   ค่าใช้สอย รวม 1,605,000 บาท 
   รายจ่ายเพือ่ใหไ้ด้มาซึ่งบริการ       
    ค่าโฆษณาและเผยแพร ่ จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รับผิดชอบ 

      
    ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 25,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ที่จัดอยู่ในประเภทน้ี ที่กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อมรับผิดชอบ 

      
   รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       
    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จำนวน 40,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าท่ีพัก  ค่าลงทะเบียน
ต่าง ๆ ฯลฯ  ของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ี
ท้องถ่ิน  พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2557 

      

    โครงการการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน จำนวน 50,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าฝึกอบรม ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย   
ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุเชื้อเพลิง ค่าเวชภัณฑ์และยา และค่าใช้จ่ายอื่นที่
เก่ียวข้องและจำเป็นในโครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14)  
พ.ศ.2562 มาตรา 50(9) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 มาตรา 16(19) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2551 
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่อง หลักเกณฑ์ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นผู้ดำเนินงานและบริหารจดัการระบบ
การแพทย์ 
-เป็นไปตามหลักวิธีการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการอบรมการแพทย์
ฉุกเฉินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ของสถาบันการแพทย์แห่งชาติ(สพฉ.) 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0891.3/ว2826 
ลงวันที่ 17 กันยายน 2553 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าท่ี 125 ลำดับที่  6 
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    โครงการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการคุ้มครองผู้บรโิภค  โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร  
ค่าวัสดุอุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในโครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14)  
พ.ศ.2562 มาตรา 50(9) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542  มาตรา 16 (15) และ (19) 
- เป็นไปตามมาตรฐานการคุ้มครองผู้บริโภคของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าท่ี 138 ลำดับที่  2 

      

    โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัขและแมว จำนวน 250,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุม
ประชากรสุนัขและแมว โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าวัสดุเวชภัณฑ์  
ค่าวัคซีน ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าจัดอบรม  ค่าวัสดุอุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอื่น
ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในโครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14)  
พ.ศ.2562 มาตรา 50(4) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542  มาตรา 16(19) 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2535 มาตรา 17 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2538  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที ่มท 0810.5/ว0120   
ลงวันที่  12 มกราคม  2560 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/ว0120  
ลงวันที่ 12 มกราคม  2560 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/
ว1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม  2560 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/
ว1042 ลงวันที่ 10 เมษายน  2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าท่ี 124  ลำดับที ่3 

      

    โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภาคประชาชน จำนวน 100,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการดำเนินโครงการพัฒนาระบบสขุภาพภาคประชาชน  
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าพิธีการ  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม  
ค่าสมนาคุณวิทยากร คา่เช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ คา่วัสดุอุปกรณ์  และค่าใช้จ่าย
อื่น ที่เก่ียวข้องและจำเป็นในโครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14)  
พ.ศ.2562 มาตรา  50(6)   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแ้ก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  มาตรา 16 (16) และ (19) 
- เป็นไปตามมาตรฐานงานสาธารณสขุมูลฐานของกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใชจ้่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าที่ 123 ลำดับที่ 2 
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    โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข จำนวน 50,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข 
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าพิธีการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสื่อประชาสัมพันธ์  
และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในโครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14)  
พ.ศ.2562  มาตรา 50(7) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542  มาตรา 16(19) 
-เป็นไปตามมาตรฐานการพัฒนาการดำเนินงานด้านเอดส์ของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าท่ี 124 ลำดับที่  5 

      

    โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการร้านอาหาร แผงลอยจำหน่ายอาหาร จำนวน 25,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเพ่ิมศักยภาพผู้ประกอบการ
ร้านอาหาร แผงลอยจำหน่ายอาหาร  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม  ค่ายานพาหนะ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในโครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14)  
พ.ศ.2562 มาตรา 50(9) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542  มาตรา 16(19) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าท่ี 138 ลำดับที่ 1 

      

    โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จำนวน 310,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกนัและแก้ไขปัญหายา
เสพติด TO BE NUMBER ONE โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในโครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14)  
พ.ศ.2562 มาตรา 50(6) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542  มาตรา 16(19) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าท่ี 127 ลำดับที่  11 
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    โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคในท้องถ่ิน จำนวน 100,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกนัและควบคุมโรคใน
ท้องถ่ินโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
ค่าพิธีการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในโครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14)  
พ.ศ.2562 มาตรา 50(4)   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542  มาตรา 16(9)   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าท่ี 123 ลำดับที่ 1 

      

    โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลนายาง จำนวน 200,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสง่เสริมสุขภาพผู้สูงอายุเทศบาล
ตำบลนายาง  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง
และจำเป็นในโครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14)  
พ.ศ.2562  มาตรา 50 (7) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542  มาตรา 16(10) 
- เป็นไปตามมาตรฐานการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน 
- เปน็ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าท่ี 124 ลำดับที่ 4 

      

    โครงการสร้างจิตสำนึกด้านอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 75,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสร้างจิตสำนึกด้านอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร  ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสื่อประชาสัมพันธ์
ค่าสื่อเอกสารต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในโครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที ่14) พ.ศ.2562  มาตรา 50(9) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542  มาตรา 16(24) 
- เปน็ไปตามมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าท่ี 139 ลำดับที่  1 
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    โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเรง็เต้านม จำนวน 90,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสบืสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า
ต้านภัยมะเร็งเต้านม โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่
เก่ียวข้องและจำเป็นในโครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14)  
พ.ศ.2562 มาตรา 50(6) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542  มาตรา 16(19) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าท่ี 127 ลำดับที่ 10 

      

    โครงการอบรมหมอหมู่บ้านตามพระราชประสงค์ จำนวน 160,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมหมอหมู่บ้าน  โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม  ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในโครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14)  
 พ.ศ.2562 มาตรา 50(6) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542  มาตรา 16(19) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าท่ี 126 ลำดับที่  9 

      

   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 100,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน  เพ่ือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  

      
   ค่าวัสดุ รวม 306,000 บาท 
   วัสดุสำนักงาน จำนวน 30,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ  ปากกา  ดินสอ  ฯลฯ 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที ่มท 0808.2/ ว 1248   
ลงวันที่  27 มิถุนายน  2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ     

      

   วัสดุไฟฟา้และวิทย ุ จำนวน 5,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่าง ๆ  เช่น  หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า  
ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนที่สุด  ที ่มท 0808.2/ ว 1248  ลงวันที่  27 มิถุนายน  2559 
 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภณัฑ์ตามหลัก 
การจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ   
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   วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ   เช่น  ถ้วยชาม  ช้อนส้อม  
แก้วน้ำ ถาด ไม้กวาด  ฯลฯ  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ ว 1248  ลงวันที่  27 มิถุนายน  2559  
เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  

      

   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 60,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ  เช่น  แบตเตอรี่   
หัวเทียน  ยางรถยนต์  ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนที่สุด  ที ่มท 0808.2/ ว 1248  ลงวันที่  27 มิถุนายน  2559  
เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ   

      

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 100,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ  เช่น น้ำมันดีเซล  น้ำมัน
เบนซิน  น้ำมันเครื่อง ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด  ที ่มท 0808.2/ ว 1248  ลงวันที่  27 มิถุนายน  2559 เรื่องแนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ  

      

   วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์ จำนวน 50,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ต่าง ๆ เช่น
แอลกอฮอล์  เวชภัณฑ์  สำลี  ผ้าพันแผล น้ำยาต่าง ๆ  วัสดุอุปกรณ์
ต่าง ๆ  เคมีภัณฑ์  ฯลฯ  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนที่สุด  ที ่มท 0808.2/ ว 1248  ลงวันที่  27 มิถุนายน  2559  
เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

      

   วัสดุการเกษตร จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตรต่าง ๆ เช่น  พันธ์ุพืช  ยาป้องกันและกำจัด
ศัตรูพืชและสัตว์ สปริงเกลอร์ ปุ๋ย จอบหมุน  จอบพรวน  ฯลฯ เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ ว 1248  ลง
วันที2่7 มิถุนายน  2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ   

      

   วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ จำนวน 5,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่าง ๆ เช่น  กระดาษเขียน
โปสเตอร์ พู่กัน สี เมมโมรี่การ์ด ฯลฯ  เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที ่มท 0808.2/ ว 1248  ลง
วันที2่7 มิถุนายน  2559 วันที ่ 27 มิถุนายน  2559 เรื่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ 
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   วัสดุคอมพิวเตอร ์ จำนวน 30,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ  เช่น  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผง
หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ เมาส์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ  เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที ่มท 0808.2/ ว 1248  ลง
วันที2่7 มิถุนายน  2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

      

   วัสดุอื่น จำนวน 1,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น  ที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้จากวัสดุประเภทใดในรายการ
ดังกล่าวข้างต้น  และมีความจำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน  เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ ว 1248   
ลงวันที่  27 มิถุนายน  2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

      

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

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในการติดต่อราชการของสำนักงานเทศบาลตำบล 
นายาง   
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แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 3,237,800 บาท 
  งบบุคลากร รวม 2,986,000 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 2,986,000 บาท 
   เงินเดือนพนักงาน จำนวน 2,650,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงาน
เทศบาล  จำนวน 8 อัตรา  ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาล 

      

   เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 96,000 บาท 

      

  
เพ ื ่อจ ่ายเป ็นเง ินประจำตำแหน่งให ้แก ่พนักงานเทศบาลในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)  
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น) หัวหน้า
ฝ่ายสังคมสงเคราะห์  (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)และหัวหน้า
ฝ่ายสวัสดิการเด็กและเยาวชน(นักบริหารงานสวัสดิการสังคมระดับต้น)   

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 216,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงคา่ตอบแทนพนักงาน
จ้าง  จำนวน 2 อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาล 

      
   เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 24,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวและเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่
พนักงานจ้าง  จำนวน 2 อัตรา  ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาล 

      
  งบดำเนินงาน รวม 251,800 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 55,800 บาท 
   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพื ่อจ ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่อาสาสมัครบริบาลท้องถิ ่น  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถ่ินขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินและการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ.2562 

      

   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 5,000 บาท 

      

  
เพื ่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
เทศบาล  และพนักงานจ้างที ่ต ้องมาปฏิบัติราชการในกรณีเร่งด่วนและ
ลักษณะงานที่ไม่สามารถดำเนินการตามเวลาปกติ  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559 

      

   ค่าเช่าบ้าน จำนวน 36,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระ
ทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4)   พ.ศ.2562   

      

   เงินช่วยเหลอืการศึกษาบุตร จำนวน 4,800 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล   
เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที ่กค 0422.3/ว257  
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559     

      

 
 
 
 
 



89 
   ค่าใช้สอย รวม 75,000 บาท 
   รายจ่ายเพือ่ใหไ้ด้มาซึ่งบริการ       
    ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 5,000 บาท 
      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ที่จัดอยู่ในประเภทน้ี        

   รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       
    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพื ่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง   ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที ่พัก ค่าลงทะเบียน
ต่าง ๆ ฯลฯ  ของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท ้องถิ ่น  พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2557 

      

   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 50,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน  เพ่ือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ 

      
   ค่าวัสดุ รวม 121,000 บาท 
   วัสดุสำนักงาน จำนวน 30,000 บาท 

      

  
เพื ่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานต่าง  ๆ  เช่น  กระดาษ  ปากกา  ดินสอ  ฯลฯ 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที ่มท 0808.2/ ว 1248   
ลงวันที่  27 มิถุนายน  2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  

      

   วัสดุไฟฟา้และวิทย ุ จำนวน 5,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่าง ๆ  เช่น  หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า  
ปล ั ๊กไฟฟ ้า  ฯลฯ   เป ็นไปตามหน ังส ือกระทรวงมหาดไทย  ด ่วนท ีสุด
ที ่มท 0808.2/ ว 1248  ลงวันที ่ 27 มิถุนายน  2559 เรื่องแนวทาง 
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ  

      

   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ เช่น แบตเตอรี่ หัวเทียน  
ยางรถยนต์  ฯลฯ  เป ็นไปตามหน ังส ือกระทรวงมหาดไทย  ด ่วนท ี ่สุด
ที่ มท 0808.2/ ว 1248  ลงวันที่  27 มิถุนายน  2559 เร ื ่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที ่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ  

      

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 30,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ  เช่น น้ำมันดีเซล   
น้ำมันเบนซิน  น้ำมันเครื่อง ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนที ่ส ุด  ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27 มิถ ุนายน  2559 เร ื ่อง
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
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   วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ จำนวน 5,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่าง เช่น  กระดาษเขียนโปสเตอร์ 
พู่กันและสี  เมมโมรี่การ์ด ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27 มิถุนายน  2559 เรื่องแนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ 

      

   วัสดุคอมพิวเตอร ์ จำนวน 40,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ  เช่น  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผง
หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ เมาส์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือ
ก ร ะ ท ร ว ง ม ห า ด ไ ท ย  ด ่ ว น ท ี ่ ส ุ ด   ที่  ม ท  0808.2/ ว  1248  ล ง
วันที่27 มิถุนายน  2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

      

   วัสดุอื่น จำนวน 1,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น   ที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้จากวัสดุประเภทใดในรายการ
ดังกล่าวข้างต้น  และมีความจำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที ่มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 
27 มิถุนายน  2559 เรื ่องแนวทางการพิจารณาสิ ่งของที ่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

      

 
 
 

 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 20,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 20,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท 
   รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       
    โครงการพัฒนาสุขภาพกายจิตเพื่อชวีิตคนพิการที่สดใส จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาสุขภาพกายจิตเพ่ือชีวิต 
คนพิการที่สดใส โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม  และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและจำเป็น
ในโครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14)  
พ.ศ.2562 มาตรา 50(7) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542  มาตรา 16(10) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชวิีตคนพิการ  
พ.ศ.2550 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าท่ี 128 ลำดับที่  2 
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แผนงานเคหะและชุมชน 

 งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน รวม 9,768,700 บาท 
  งบบุคลากร รวม 6,683,900 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 6,683,900 บาท 
   เงินเดือนพนักงาน จำนวน 3,150,000 บาท 

      

  
เพื ่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงาน
เทศบาล  จำนวน 10 อัตรา  ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาล 

      

   เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 67,200 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล 
ในตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง  (นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง) 

      
   เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 103,200 บาท 

      

  
เพ ื ่อจ ่ายเป ็นเง ินประจำตำแหน่งให ้แก ่พนักงานเทศบาลในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง) หัวหน้าฝ่ายการโยธา  
(นักบริหารงานช่าง  ระดับต้น) และหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง    
(นักบริหารงานช่าง  ระดับต้น) 

      

   ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 303,200 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำและเงินปรับปรงุค่าจ้างประจำให้แก่
ลูกจ้างประจำ  จำนวน 1 อัตรา  ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาล 

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 2,804,880 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงคา่ตอบแทนพนักงาน
จ้าง จำนวน  24  อัตรา  ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาล 

      
   เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 255,420 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวและเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่
พนักงานจ้างจำนวน 22 อัตรา  ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาล 

      

 
  งบดำเนินงาน รวม 3,073,800 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 97,800 บาท 
   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
เทศบาล  และพนักงานจ้าง  ที่ต้องมาปฏิบัติราชการในกรณีเร่งด่วนและ
ลักษณะงานที่ไม่สามารถดำเนินการตามเวลาปกติได้ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559 

      

   ค่าเช่าบ้าน จำนวน 60,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถ่ิน  
พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ.2562    

      

   เงินช่วยเหลอืการศึกษาบุตร จำนวน 17,800 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล   
เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที ่กค 0422.3/ว257  
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559       
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   ค่าใช้สอย รวม 575,000 บาท 
   รายจ่ายเพือ่ใหไ้ด้มาซึ่งบริการ       
    ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 100,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่ารงัวัดสอบเขตที่
สาธารณประโยชน์ และค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่จัดอยู่ในประเภทน้ี 

      
    ค่าเช่าทรพัย์สิน จำนวน 65,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร และค่าเช่าทรัพย์สินต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อ
การปฏิบัติงาน 

      
    ค่าเบี้ยประกัน จำนวน 70,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกัน สำหรับรถราชการ และทรัพย์สินต่าง ๆ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยทรัพย์สิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2562 

      

   รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       
    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จำนวน 40,000 บาท 

      

  
เพื ่อจ ่ายเป็นเพื ่อจ่ายเป็นค่าเบี ้ยเลี ้ยงเดินทาง   ค่าพาหนะ  ค่าเช ่าที่พัก
ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงาน
จ้าง  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน  พ.ศ.2555 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่4)  
พ.ศ.2561 และระเบ ียบกระทรวงมหาดไทยว ่าด ้วยค ่าใช ้จ ่ ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2557 

      

   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 300,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน  เพ่ือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  

      
   ค่าวัสดุ รวม 1,091,000 บาท 
   วัสดุสำนักงาน จำนวน 200,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ธงชาติ   
ธงตราสัญลักษณ์ ฯลฯ  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  
ที ่ มท 0808.2/ ว 1248  ลงวันที่  27 มิถุนายน  2559 เรื่องแนวทาง 
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ   

      

   วัสดุไฟฟา้และวิทย ุ จำนวน 100,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่าง ๆ  เช่น  หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า  
ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ฯลฯ  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27 มิถุนายน  2559 เรื่องแนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ   

      

   วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ เช่น  ไม้กวาด เข่ง น้ำยาดับกลิ่น
ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ท่ี มท 0808.2/ 
ว 1248  ลงวันที่  27 มิถุนายน  2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของ 
ที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ    
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   วัสดุก่อสร้าง จำนวน 50,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ   เช่น  ไม้ต่าง ๆ  กระเบื้อง  สังกะสี   
ตะปู ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที ่มท 0808.2/
ว 1248  ลงวันที่  27 มิถุนายน  2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ   

      

   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 80,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ  เช่น  แบตเตอรี่  หัวเทียน   
ยางรถยนต์ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  
ที ่มท 0808.2/ ว 1248  ลงวันที่  27 มิถุนายน  2559 เรื่องแนวทาง 
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ  

      

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 550,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ  เช่น น้ำมันดีเซล   
น้ำมันเบนซิน  น้ำมันเครื่อง ฯลฯเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนที่สุด  ที ่มท 0808.2/ ว 1248  ลงวันที่  27 มิถุนายน  2559  
เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

      

   วัสดุการเกษตร จำนวน 50,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตรต่าง ๆ เช่น  พันธ์ุพืช  สารเคมีป้องกันและกำจัด
ศัตรูพืชและสัตว์ สปริงเกลอร์ ปุ๋ย จอบหมุน  จอบพรวน  ฯลฯ  เป็นไปตาม 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่    
27 มิถุนายน  2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จดัเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ   

      

   วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ จำนวน 5,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่าง ๆ เช่น  กระดาษเขียนโปสเตอร์
พู่กันและสี  เมมโมรี่การ์ด ฯลฯ  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนที่สุด  ที ่มท 0808.2/ ว 1248  ลงวันที่  27 มิถุนายน  2559 เรื่อง
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ   

      

   วัสดุเคร่ืองแต่งกาย จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายต่าง ๆ เช่น เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า
ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 
ลงวันที่  27 มิถุนายน  2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกงบประมาณ             

      

   วัสดุคอมพิวเตอร ์ จำนวน 40,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ  เช่น  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผง
หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ เมาส์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที ่มท 0808.2/ ว 1248   
ลงวันที่  27 มิถุนายน  2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  
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   วัสดุอื่น จำนวน 1,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น  ที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้จากวัสดุประเภทใดในรายการ
ดังกล่าวข้างต้น  และมีความจำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน  เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ ว 1248   
ลงวันที่  27 มิถุนายน  2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

      

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,310,000 บาท 
   ค่าไฟฟา้ จำนวน 1,300,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของสำนักงานเทศบาลตำบลนายางและสถานที่
ต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล ได้แก ่ โรงสูบน้ำด้วยไฟฟ้า   
สวนสุขภาพ  สวนสาธารณะ ค่าไฟฟ้าท่ีใช้เกินสิทธ์ิ  ค่าไฟฟ้าค้างจ่าย ฯลฯ 

      

   ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล จำนวน 5,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ำประปาในสถานที่ราชการและที่สาธารณะ  ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของเทศบาล  

      
   ค่าบริการโทรศัพท ์ จำนวน 5,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในการติดต่อราชการของสำนักงานเทศบาลตำบล 
นายาง 

      

         
  งบลงทุน รวม 11,000 บาท 
   ค่าครุภัณฑ์ รวม 11,000 บาท 
   ครุภัณฑ์สำนักงาน       
    ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 11,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 2 ตู้   
โดยมีคุณลักษณะ  ดังน้ี 
         1) มีมือจับชนิดบิด 
         2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น 
         3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1  
สำนักงบประมาณ 
- จัดซื้อมาไว้ใช้ภายในสำนักงานเพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีจัดเก็บเอกสารของราชการ
ไม่ให้สูญหาย เป็นระเบียบเรียบร้อย สามารถค้นหาได้ง่าย สะดวกต่อการ 
ใช้งาน 
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 งานไฟฟ้าถนน รวม 12,145,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 1,700,000 บาท 
   ค่าวัสดุ รวม 1,700,000 บาท 
   วัสดุไฟฟา้และวิทย ุ จำนวน 500,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่าง ๆ  เช่น  หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า  
ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่  27 มิถุนายน  2559 เรื่อง
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

      

   วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1,200,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ   เช่น  ไม้ต่าง ๆ  กระเบื้อง สังกะส ี
ตะปู  ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่
ที ่มท 0808.2/ ว 1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน  2559 เรื่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ 

      

 
  งบลงทุน รวม 10,445,000 บาท 
   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 10,445,000 บาท 
   ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค       
    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางสาวผิว่  

ถึงบ้านนายมานพ  หมู่ที่ 8 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 
จำนวน 89,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง
3.50 เมตร  ระยะทางยาว 39.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือพ้ืนที่ทำการ 
ไม่น้อยกว่า 137.00 ตารางเมตร   
ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนายาง  ที ่ กช 25/2562 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที่ 14)  พ.ศ.2562  มาตรา 50(2) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจ 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.2542  มาตรา 16(2) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าท่ี 43 ลำดับที ่ 27 

      

    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายมานพถึงบ้าน 
นางบังอรหมู่ที่ 8 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

จำนวน 60,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง
3.00 เมตร  ระยะทางยาว 30.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือพ้ืนที่ทำการ 
ไม่น้อยกว่า 90.00 ตารางเมตร 
 ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนายาง  ที ่ กช 26/2562 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที่ 14)  พ.ศ.2562  มาตรา 50(2) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจ 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.2542  มาตรา 16(2) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าท่ี 44 ลำดับที ่ 28 
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    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางปิ่นรัตน์ 

หมู่ที่ 8 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี
จำนวน 300,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง
3.00 เมตร ระยะทางยาว 165.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือพ้ืนที่ทำการ 
ไม่น้อยกว่า 495.00 ตารางเมตร  
ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนายาง  ที ่ กช 18/2562 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
 (ฉบับที่ 14)  พ.ศ.2562  มาตรา 50(2) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจ 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.2542  มาตรา 16(2) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าท่ี 68 ลำดับที ่ 38 

      

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

จำนวน 300,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 
5.00 เมตร ระยะทางยาว 96.00  เมตร หนา  0.15  เมตร  หรือพ้ืนที่ทำการ
ไม่น้อยกว่า 480.00 ตารางเมตร  
ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนายาง  ที ่ กช 14/2562 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที่ 14)  พ.ศ.2562  มาตรา 50(2) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.2542  มาตรา 16(2) 
- เปน็ไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าท่ี 67 ลำดับที ่ 36 

      

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

จำนวน 220,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง
4.00 เมตร  ระยะทางยาว 89.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือพ้ืนที่ทำการ 
ไม่น้อยกว่า 356.00 ตารางเมตร  
ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนายาง  ที ่ กช 19/2562 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที่ 14)  พ.ศ.2562  มาตรา 50(2) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.2542  มาตรา 16(2) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าท่ี 68 ลำดับที ่ 40 

      

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

จำนวน 800,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง
3.50 เมตร  ระยะทางยาว 373.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือพ้ืนที่ทำการ
ไม่น้อยกว่า 1,305.50 ตารางเมตร   
ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนายาง  ที ่ กช 16/2562 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที่ 14)  พ.ศ.2562  มาตรา 50(2) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.2542  มาตรา 16(2) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าท่ี 69 ลำดับที ่ 43 
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    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังโรงเรียนบ้านสระพระ 

หมู่ที่ 1 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี
จำนวน 250,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง
3.50 เมตร  ระยะทางยาว 103.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือพ้ืนที่ทำการ
ไม่น้อยกว่า 380.00 ตารางเมตร  
ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนายาง  ที ่ กช 28/2562 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 14)  พ.ศ.2562  มาตรา 50(2) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.2542  มาตรา 16(2) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าท่ี 53 ลำดับที ่ 22 

      

    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล.  
สายบ้านนายเจ้ือน  เถ่ือนไพร หมู่ที่ 3 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

จำนวน 450,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง
2.50 เมตร  ระยะทางยาว 76.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือพ้ืนที่ทำการ 
ไม่น้อยกว่า 190.00 ตารางเมตร รางระบายน้ำ ค.ส.ล.กว้าง 0.30 เมตร  
ระยะทางยาว 79.00 เมตร  ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร  
ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนายาง  ที ่ กช 33/2562 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 14)  พ.ศ.2562  มาตรา 50(2) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.2542  มาตรา 16(2) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าท่ี 54 ลำดับที ่ 27 

      

    โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 6 ฝั่งตะวันออก  
หมู่ที่ 10 ต.เขาใหญ ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

จำนวน 1,450,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร  ระยะทางยาว 505.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพ้ืนที่ทำ
การไม่น้อยกว่า 3,030.00 ตารางเมตร 
ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนายาง  ที ่ กช 21/2562 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 14)  พ.ศ.2562  มาตรา 50(2) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.2542  มาตรา 16(2) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าท่ี 68 ลำดับที ่ 42 
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    โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยกลาง ฝั่งขวา                    

(ซอย 3 – ซอย 4) หมู่ที่ 5 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 
จำนวน 1,980,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร  ระยะทางยาว 603.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพ้ืนที่ทำ
การไม่น้อยกว่า 3,658.00  ตารางเมตร   
ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนายาง  ที ่ กช 34/2562 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที่ 14)  พ.ศ.2562  มาตรา 50(2) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.2542  มาตรา 16(2) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าท่ี 55 ลำดับที ่ 28 

      

    โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยกลางบ้านหนองยาว 
หมู่ที่ 7 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

จำนวน 530,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง
5.00 เมตร  ระยะทางยาว 220.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพ้ืนที่ทำการ 
ไม่น้อยกว่า 1,100.00 ตารางเมตร  
ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนายาง  ที ่ กช 17/2562 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที่ 14)  พ.ศ.2562  มาตรา 50(2) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.2542  มาตรา 16(2) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าท่ี 68 ลำดับที ่ 39 

      

    โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเขาโป่ง 1  
หมู่ที่ 8 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

จำนวน 970,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง
6.00 เมตร  ระยะทางยาว 340.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพ้ืนที่ทำการ 
ไม่น้อยกว่า 2,040.00 ตารางเมตร  
ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนายาง  ที ่ กช  20/2562 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 14)  พ.ศ.2562  มาตรา 50(2) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.2542  มาตรา 16(2) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าท่ี 68 ลำดับที ่ 41 

      

    โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสะพานบ้านดอน 
ไปนาหนอง หมู่ที่ 7 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

จำนวน 1,998,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง
5.00 เมตร  ระยะทางยาว 770.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพ้ืนที่ทำการ 
ไม่น้อยกว่า 3,850.00 ตารางเมตร  
ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนายาง  ที ่ กช 27/2562 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที่ 14)  พ.ศ.2562  มาตรา 50(2) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจ 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.2542  มาตรา 16(2) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าท่ี 43 ลำดับที ่ 25 
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    โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง  ซอยบ้านนายธรรมพร  

หมู่ที่ 6 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี
จำนวน 80,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรัง  ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร   
ระยะทางยาว 250.00 เมตร  หนา  0.20 เมตร  หรือพ้ืนที่ทำการไม่น้อยกว่า
1,000.00 ตารางเมตร  
ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนายาง  ที ่ กช 15/2562 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที่ 14)  พ.ศ.2562  มาตรา 50(2) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.2542 มาตรา 16(2) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าท่ี 67 ลำดับที ่ 37 

      

    โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยหลังคอกหมู 
หมู่ที่ 2 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

จำนวน 320,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรัง ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร   
ระยะทางยาว 635.00 เมตร หนา 0.20 เมตร  หรือพ้ืนที่ทำการไม่น้อย
กว่า 1,905.00 ตารางเมตร  
ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนายาง  ที ่ กช 32/2562 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที่ 14)  พ.ศ.2562  มาตรา 50(2) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.2542  มาตรา 16(2) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าท่ี 54 ลำดับที ่ 26 

      

    โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายเลียบห้วยประโหมด                                         
หมู่ที่ 7 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

จำนวน 98,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรัง ผิวจราจรกว้าง 4.00 – 5.00 เมตร  
ระยะทางยาว 340.00 เมตร หนา 0.20 เมตร  หรือพ้ืนที่ทำการไม่น้อย
กว่า 1,635.00 ตารางเมตร  
ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนายาง  ที ่ กช 36/2562 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 14)  พ.ศ.2562  มาตรา 50(2) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจ 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.2542  มาตรา 16(2) 
- เปน็ไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าท่ี 55 ลำดับที ่ 30 

      

   ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       
    โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านไร่                           

หมู่ที่ 1 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี
จำนวน 550,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผิวจราจร
กว้าง 4.00 – 4.50 เมตร  ระยะทางยาว 373.00 เมตร หนา 0.04 เมตร   
หรือพ้ืนที่ทำการไม่น้อยกว่า 1,752.00 ตารางเมตร   
ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนายาง  ที ่ กช 29/2562 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที่ 14)  พ.ศ.2562  มาตรา 50(2) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.2542  มาตรา 16(2) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าท่ี 53 ลำดับที ่ 23 
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 งานสวนสาธารณะ รวม 10,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 10,000 บาท 
   ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท 
   วัสดุการเกษตร จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตรต่าง ๆ เช่น  พันธ์ุพืช  ยาป้องกันและกำจัด
ศัตรูพืชและสัตว์ สปริงเกลอร์ ปุ๋ย จอบหมุน  จอบพรวน  ฯลฯ   
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที ่มท 0808.2/ ว 1248   
ลงวันที่  27 มิถุนายน  2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
(กองช่าง) 
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 งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 4,231,000 บาท 
  งบบุคลากร รวม 2,520,000 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 2,520,000 บาท 
   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 2,268,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงคา่ตอบแทนพนักงาน
จ้าง  จำนวน 21 อัตรา  ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปีของเทศบาล 

      
   เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 252,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวและเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่
พนักงานจ้าง จำนวน 21 อัตรา   ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปีของเทศบาล 

      
  งบดำเนินงาน รวม 1,711,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 80,000 บาท 
   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 80,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
เทศบาล  และพนักงานจ้าง  ที่ต้องมาปฏิบัติราชการในกรณีเร่งด่วนและ
ลักษณะงานที่ไม่สามารถดำเนินการตามเวลาปกติได้  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559 

      

   ค่าใช้สอย รวม 530,000 บาท 
   รายจ่ายเพือ่ใหไ้ด้มาซึ่งบริการ       
    ค่าเบี้ยประกัน จำนวน 30,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกัน สำหรับรถราชการ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยทรัพย์สินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2562 

      

   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 500,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  

      
   ค่าวัสดุ รวม 1,101,000 บาท 
   วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 100,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ   เช่น  ถังรองรับขยะ ไม้กวาด  
บุ้งกี๋  น้ำยาทำความสะอาด  ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27 มิถุนายน  2559 เรื่อง
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

      

   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 250,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ  เช่น  แบตเตอรี่    
หัวเทียน  ยางรถยนต์ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนที่สุด  ที ่มท 0808.2/ ว 1248  ลงวันที่  27 มิถุนายน  2559  
เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
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   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 700,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ  เช่น น้ำมันดีเซล   
น้ำมันเบนซิน  น้ำมันเครื่อง ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27 มิถุนายน  2559 เรื่องแนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ 

      

   วัสดุเคร่ืองแต่งกาย จำนวน 50,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายต่างๆ เช่น เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง
ผ้า ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที ่มท 0808.2/  
ว 1248  ลงวันที่  27 มิถุนายน  2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ           

      

   วัสดุอื่น จำนวน 1,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น  ที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้จากวัสดุประเภทใดในรายการ
ดังกล่าวข้างต้น และมีความจำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน  เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่   
27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  
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 งานบำบัดน้ำเสยี รวม 4,189,000 บาท 
  งบลงทุน รวม 4,189,000 บาท 
   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 4,189,000 บาท 
   ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค       
    โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยข้างพันธ์สขุ 

หมู่ที่ 2  ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ  จ.เพชรบุรี 
จำนวน 900,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. กว้าง 0.50 เมตร   
ระยะทางยาวรวม 300.00 เมตร  ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร   
ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนายาง  ที ่ กช 31/2562 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที ่14)  พ.ศ.2562  มาตรา 50(2) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.2542  มาตรา 16(2) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)  หน้าท่ี 54 ลำดับที ่25 

      

    โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมถนน ค.ส.ล. จากตลาดนัด 
นายาง – ลำหว้ยยาง  ฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 3  ต.นายาง อ.ชะอำ  จ.เพชรบุร ี

จำนวน 839,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. กว้าง 0.30 เมตร  
ระยะทางยาว 231.00 เมตร  ลึก 0.59 - 0.65 เมตร  ถนน ค.ส.ล.  
กว้าง 2.50 – 2.90 เมตร ระยะทางยาว 42.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือพ้ืนที่ทำการไม่น้อยกว่า 119  ตารางเมตร 
ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนายาง  ที ่ กช 24/2562 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที ่14)  พ.ศ.2562  มาตรา 50(2) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.2542  มาตรา 16(2) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)  หน้าท่ี 43 ลำดับที ่26 

      

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

จำนวน 1,650,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. กว้าง 0.30 เมตร   
ระยะทางยาว 330.00 เมตร  ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร   
ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนายาง  ที ่ กช 35/2562 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที ่14)  พ.ศ.2562  มาตรา 50(2) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.2542  มาตรา 16(2) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)  หน้าท่ี 55 ลำดับที ่ 29 
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    โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. สายร้านเจ๊นุช  

หมู่ที่ 2  ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ  จ.เพชรบุรี 
จำนวน 550,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. กว้าง 0.30 เมตร   
ระยะทางยาว 102.00 เมตร  ลึกเฉลี่ย 0.70 เมตร   
ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนายาง  ที ่ กช 30/2562 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที ่14)   
พ.ศ.2562  มาตรา 50(2) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.2542  มาตรา 16(2) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)  หน้าท่ี 54  ลำดับที ่ 24 

      

   ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       
    โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝารางระบายน้ำ  

บริเวณข้างตลาดเทศบาล  หมู่ที่ 1 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 
จำนวน 250,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝารางระบายน้ำ   
ขนาดกว้าง 0.50 เมตร  ระยะทางยาว 199.00 เมตร 
ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนายาง  ที ่ กช 13/2562 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 14)  พ.ศ.2562  มาตรา 50(2) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.2542  มาตรา 16(2) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าท่ี 67 ลำดับที ่ 35 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 140,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 120,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท 
   รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       
    โครงการค่ายร่วมใจกันทำดี เพิ่มพื้นที่สรา้งสรรค์สำหรบัเด็กและเยาวชน จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการค่ายร่วมใจกนัทำดี เพ่ิมพ้ืนที่
สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม  ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย
อื่นที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในโครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 14)   
พ.ศ.2562 มาตรา 50(7) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542  มาตรา 16(1) 
- เปน็ไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ  
พ.ศ.2550 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าท่ี 129 ลำดับที่ 1   

      

    โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ ให้กับผู้นำชุมชน องค์กรสตรี 
และกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลตำบลนายาง 

จำนวน 50,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพ ให้กับ
ผู้นำชุมชน  องค์กรสตรีและกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลตำบลนายาง โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม  ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใชจ้่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและ
จำเป็นในโครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 14)   
พ.ศ.2562 มาตรา 50(6) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครอง ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542  มาตรา 17(8) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าท่ี 131 ลำดับที่  3   
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    โครงการส่งเสริมและจัดหาอาชีพใหแ้ก่สตรีและกลุ่มสตรีในเขตเทศบาล จำนวน 30,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสง่เสริมและจัดหาอาชีพให้แก่สตรี
และกลุ่มสตรีในเขตเทศบาล โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร   
ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์  
และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในโครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 14)   
พ.ศ.2562 มาตรา 50(7) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542  มาตรา 16(6) 
- เป็นไปตามมาตรฐานการส่งเสริมอาชีพ , มาตรฐานการส่งเสริมการพัฒนา
สตรี ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าท่ี 137 ลำดับที่  1 

      

    โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสำรวจและจดัเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและ
เครื่องด่ืม และค่าใชจ้่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในโครงการ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.2/04413 
 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2556 เรื่องการบริหารการจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานในการ
จัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0405.6/ว5715 ลงวัน
6  ตุลาคม  2560 เรื่องการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) ปี 2561 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  
และการเข้ารับฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าท่ี 130 ลำดับที่ 2  

      

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท 
   ค่าไฟฟา้ จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าศาลาชุมชน / ศาลาอเนกประสงค์และสถานที่
อื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลนายาง 
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  งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท 
   เงินอุดหนุนส่วนราชการ       
    โครงการชะอำรวมใจเสริมสร้างพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด อำเภอชะอำ 

จังหวัดเพชรบุรี 
จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอชะอำ   
ตามโครงการชะอำรวมใจเสริมสร้างพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด  
อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ประจำปี 2563 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 50(1) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542  มาตรา 16(30) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ที ่มท 0816.5/
ว2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)  หน้าท่ี 132  ลำดับที ่4  

      

    โครงการสนับสนุนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอชะอำ  
จังหวัดเพชรบุรี 

จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอชะอำ   
ตามโครงการสนับสนุนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอชะอำ  
จังหวัดเพชรบุรีประจำปี 2563 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา50(1) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542  มาตรา 16(30) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559   
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ที ่มท 0816.5/
ว2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าท่ี 132  ลำดับที ่ 5 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 งานกีฬาและนันทนาการ รวม 588,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 400,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท 
   รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       
    โครงการกีฬาต้านยาเสพติด จำนวน 100,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการกีฬาต้านยาเสพติด โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าตอบแทนผู้ตัดสิน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีประจำสนาม ค่าเงิน
รางวัล ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าถ้วยรางวัล และค่าอุปกรณ์ที่ใช้
ในการแข่งขัน และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในโครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542  มาตรา16(14)   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  
การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าท่ี 121 ลำดับที่ 6   
(กองการศึกษา) 

      

    โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน จำนวน 200,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาชุมชน  โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย  ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าเก้าอ้ี ค่าแพรป้าย ค่าดอกไม้สด ค่าอาหาร
และเครื่องด่ืมสำหรับนักกีฬา ค่าเช่าเครื่องขยายเสียงตลอดการจัดงาน  
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอุปกรณ์การแข่งขัน ค่าถ้วยรางวัล  ค่าตอบแทน
กรรมการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในโครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542  มาตรา 16(14)   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  
การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าท่ี  120 ลำดับที ่5   
(กองการศึกษา) 

      

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

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่าง ๆ  เช่น  หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า  
ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนที่สุด  ที ่มท 0808.2/ ว 1248  ลงวันที่  27 มิถุนายน  2559 เรื่อง
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  
(กองสวัสดิการสังคม)  
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   วัสดุกีฬา จำนวน 50,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬาต่าง ๆ  เช่น  ลูกฟุตบอล  ลูกตะกร้อ ฯลฯ  
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที ่มท 0808.2/ ว 1248   
ลงวันที่  27 มิถุนายน  2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ   
(กองการศึกษา)         

      

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท 
   ค่าไฟฟา้ จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของลานกีฬา / สนามกีฬา ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของเทศบาลตำบลนายาง   
(กองสวัสดิการสังคม)  

      

 
  งบลงทุน รวม 188,000 บาท 
   ค่าครุภัณฑ์ รวม 188,000 บาท 
   ครุภัณฑ์กีฬา       
    เคร่ืองออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 188,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 10 ชนิด ดังน้ี 
1. เครื่องกรรเชียงบกคู่  1 เครื่อง  จำนวน 20,000 บาท 
โดยมีคุณลักษณะดังน้ี 
       (1) โครงสร้างหลักเป็นเหล็ก 
       (2) ขนาด 0.80 x 2.00 x 1.00 เมตร 
2. เครื่องก้าวเหว่ียงขาคู่  1 เครื่อง จำนวน 21,000 บาท 
โดยมีคุณลักษณะดังน้ี 
       (1) โครงสร้างหลักเป็นเหล็ก 
       (2) ขนาด 0.40 x 2.20 x 1.35 เมตร 
3. เครื่องเดินคู่  1 เครื่อง จำนวน  21,000 บาท 
โดยมีคุณลักษณะดังน้ี 
       (1) โครงสร้างหลักเป็นเหล็ก 
       (2) ขนาด 0.50 x 1.90 x 1.50 เมตร 
4. เครื่องนวดหลัง  1 เครื่อง จำนวน 15,500 บาท 
โดยมีคุณลักษณะดังน้ี 
       (1) โครงสร้างหลักเป็นเหล็ก 
       (2) ขนาด 0.60 x 1.20 x 1.25 เมตร 
5. เครื่องบริหารกล้ามเน้ือขา – ข้างลำตัว  1 เครื่อง จำนวน 15,500 บาท 
โดยมีคุณลักษณะดังน้ี 
       (1) โครงสร้างหลักเป็นเหล็ก 
       (2)  ขนาด 0.50 x 0.60 x 1.10 เมตร 
6. เครื่องบริหารข้อเท้า  1 เครื่อง จำนวน 14,500 บาท 
โดยมีคุณลักษณะดังน้ี 
       (1) โครงสร้างหลักเป็นเหล็ก 
       (2) ขนาด 0.25 x 1.55 x 1.30 เมตร 
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7. เครื่องบริหารขา – ข้อเท้า  1 เครื่อง จำนวน 19,500 บาท 
โดยมีคุณลักษณะดังน้ี 
       (1) โครงสร้างหลักเป็นเหล็ก 
       (2) ขนาด 0.40 x 1.70 x 1.50 เมตร 
8. เครื่องบริหารหัวไหล่หน้าอกคู่แบบดึง  1 เครื่อง จำนวน 22,500 บาท 
โดยมีคุณลักษณะดังน้ี 
       (1) โครงสร้างหลักเป็นเหล็ก 
       (2) ขนาด 0.60 x 2.00 x 2.00 เมตร 
9. เครื่องบริหารไหล่คู่แบบดันข้ึน  1 เครื่อง จำนวน 23,000 บาท 
โดยมีคุณลักษณะดังน้ี 
       (1) โครงสร้างหลักเป็นเหล็ก 
       (2) ขนาด 0.60 x 1.50 x 2.00 เมตร 
10. เครื่องวงล้อบริหารหัวไหลคู่่ จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 15,500 บาท 
โดยมีคุณลักษณะดังน้ี   
       (1) โครงสร้างหลักเป็นเหล็ก 
       (2) ขนาด 0.40 x 0.60 x 1.50 เมตร 
ครุภัณฑ์ดังกล่าวข้างต้นไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์แต่เป็นครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
เหมาะสมกับการ  ใช้งาน เพ่ือประโยชน์ของทางราชการซึ่งจำเป็นต้องจัดหา
ตามราคาท้องถ่ิน 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว1134    
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าท่ี 122  
ลำดับที ่10 และหน้าท่ี 154 ลำดับที่ 32 
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 งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน รวม 785,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 785,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 785,000 บาท 
   รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       
    โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร

รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
จำนวน 150,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชริาลงกรณ พระวชิร
เกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าเช่าเครื่องขยายเสียงพร้อม
ประดับไฟ  ค่าพลุสี  ค่าดอกไม้ไฟ ค่าเช่าเก้าอ้ีและผ้าคลุม  ค่าดอกไม้สด   
พานธูปเทียนแพร  ค่าเทียน  ค่าเครื่องด่ืม และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและ
จำเป็นในโครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 14)  
พ.ศ.2562  มาตรา 50(8) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542  มาตรา 16(11) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  
การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าท่ี 121 ลำดับที่ 8   

      

    โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ จำนวน 50,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ   
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าเช่าเครื่องขยายเสียงพร้อมประดับไฟ ค่าพลุสี  
ค่าดอกไม้ไฟ ค่าเช่าเก้าอ้ีและผ้าคลุม ค่าดอกไม้สด พานธูปเทียนแพร ค่าเทียน
ค่ากรวยเทียน  ค่าพันธ์ุปลา ค่าเครื่องด่ืม และค่าใช้จ่ายอืน่ที่เกี่ยวข้องและ
จำเป็นในโครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 14)   
พ.ศ.2562  มาตรา 50(8) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542  มาตรา 16(11) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  
การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าท่ี  119 ลำดับที ่3   
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    โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ จำนวน 50,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ  
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าเช่าเครื่องขยายสียงพร้อมประดับไฟ  ค่าพลุสี 
ค่าดอกไม้ไฟ ค่าเช่าเก้าอ้ีและผ้าคลุมเก้าอี้ ค่าดอกไม้สด พานธูปเทียนแพร  
ค่าเทียน ค่ากรวยเทียน ค่าเครื่องด่ืม และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและจำเป็นใน
โครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 14)   
พ.ศ.2562 มาตรา 50(8) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542  มาตรา 16(11) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  
การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าท่ี  119 ลำดับที ่2   

      

    โครงการจัดงานวันสงกรานต์ จำนวน 450,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานวันสงกรานต์    
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย เงินรางวัลการประกวดขบวนแห่สงกรานต์  
เงินรางวัลประกวด  ก่อพระเจดีย์ทราย ค่าอาหารและเครือ่งด่ืม ค่าเช่าเครื่อง
ขยายสียง ค่าเช่าบริการเต็นท์และเก้าอี้  ค่าทรายละเอียด ค่าจ้างตกแต่งรถ
ขบวนแห่สงกรานต์ของเทศบาล ค่าพลุในพิธีเปิด ค่าทำพวงมาลัยและดอกไม้
สำหรับรดน้ำพระและผู้สงูอายุ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและจำเป็นใน
โครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14)  
พ.ศ.2562 มาตรา 50(8) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542  มาตรา 16 (11) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าท่ี  118 ลำดับที ่1   

      

    โครงการหล่อเทียนจำนำพรรษา จำนวน 35,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการหล่อเทียนจำนำพรรษา   
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับหล่อเทียน ค่าตกแต่ง
เทียน  พานแว่นฟ้า และรถขบวนแห่เทียน  ค่าน้ำด่ืมและน้ำแข็ง  ค่าสปอร์ต
ประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในโครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 14)   
พ.ศ.2562 มาตรา 50(8) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542  มาตรา 16(11) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  
การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าท่ี 120 ลำดับที่ 4    
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    โครงการอนุรักษ์ศิลปะเพลงพื้นบ้าน เพลงพวงมาลัย จำนวน 50,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอนุรักษศ์ิลปะเพลงพ้ืนบ้าน  
เพลงพวงมาลัย  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าจัดทำ
เอกสาร  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม ค่าจัดทำป้าย  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในโครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 14)   
พ.ศ.2562 มาตรา 50(8) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542  มาตรา 16(11) 
- เปน็ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าท่ี 121 ลำดับที่ 7    
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แผนงานการเกษตร 

 งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ รวม 684,500 บาท 
  งบลงทุน รวม 684,500 บาท 
   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 684,500 บาท 
   ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค       
    โครงการดาดคอนกรีตเสริมเหล็กเหมืองสาธารณประโยชน์ บริเวณบ้านนายยม   

หมู่ที่ 11 ต.เขาใหญ ่อ.ชะอำ  จ.เพชรบุรี 
จำนวน 230,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าดาดคอนกรีตเสริมเหล็กเหมืองสาธารณประโยชน์ 
ขนาดกว้าง 1.50 เมตร  ระยะทางยาว  238.00 เมตร   
ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนายาง  ที ่ กช 22/2562 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 14)   
พ.ศ.2562  มาตรา 50(2) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.2542  มาตรา 16(2) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าท่ี  85 ลำดับที่  10 

      

    โครงการวางท่อระบายน้ำพรอ้มบ่อพัก ค.ส.ล. สายหนองกระสาติดไร่ 
นายเสถียร  หมู่ที่ 2  ต.นายาง  อ.ชะอำ  จ.เพชรบุรี 

จำนวน 428,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาดท่อ ค.ส.ล. มอก.
ชั้น 3 dia. 0.40 เมตร และ 0.60 เมตร  ระยะทางยาว 230.00 เมตร   
ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนายาง  ที ่ กช 23/2562 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 14)   
พ.ศ.2562  มาตรา 50(2) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.2542  มาตรา 16(2) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)  หน้าท่ี  75 ลำดับที ่ 6 

      

   ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       
    โครงการขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์  หมู่ที่ 7 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ   

จ.เพชรบุรี 
จำนวน 4,500 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ ดังน้ี 
- สายฝั่งทิศตะวันออก  
กว้าง 0.60 – 1.00  เมตร ระยะทางยาว 500.00 เมตร  
ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนายาง  ที ่ กช 41/2562 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 14)   
พ.ศ.2562  มาตรา 50(2) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.2542  มาตรา 16(2) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) หน้าท่ี 82 ลำดับที่ 9  
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    โครงการขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 1 ต.ดอนขุนห้วย  

อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี
จำนวน 13,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์  ดังน้ี 
- สายเลียบถนนลาดยางกลางหมู่บ้าน  
กว้าง 0.70 – 1.00 เมตร ระยะทางยาว 850.00  เมตร   
ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนายาง  ที ่ กช 39/2562 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 14)   
พ.ศ.2562  มาตรา 50(2) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อำนาจ    ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.2542  มาตรา 16(2) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) หน้าท่ี 78 ลำดับที่ 1 

      

    โครงการขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 4 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ   
จ.เพชรบุรี 

จำนวน 9,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์  ดังน้ี 
- สายเตาอิฐ  
กว้าง 1.50 – 2.00  เมตร  ระยะทางยาว  500.00 เมตร 
ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนายาง  ที ่ กช 40/2562 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 14)  
พ.ศ.2562  มาตรา 50(2) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.2542  มาตรา 16(2) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) หน้าท่ี 80 ลำดับที่ 6 
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แผนงานการพาณิชย์ 

 งานตลาดสด รวม 180,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 180,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท 
   รายจ่ายเพือ่ใหไ้ด้มาซึ่งบริการ       
    ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 10,000 บาท 
      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ที่จัดอยู่ในประเภทน้ี       

   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 50,000 บาท 
      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ       

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

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่าง ๆ  เช่น  หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า  
ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27 มิถุนายน  2559 เรื่องแนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ             

      

   วัสดุก่อสร้าง จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ   เช่น  ไม้ต่าง ๆ  กระเบื้อง  สังกะสี   
ตะปู  ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที ่มท 0808.2/ ว 1248  ลงวันที่  27 มิถุนายน  2559 เรื่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ           

      

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 80,000 บาท 
   ค่าไฟฟา้ จำนวน 80,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของตลาดสดเทศบาล ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
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แผนงานงบกลาง 

 งบกลาง รวม 41,782,060 บาท 
  งบกลาง รวม 41,782,060 บาท 
   งบกลาง รวม 41,782,060 บาท 
   เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 613,420 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบค่าประกันสังคม  ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม
พ.ศ.2533 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2537  และฉบับที่ 3 พ.ศ.2542   
หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.5/ว 9  
ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 และหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 

      

   เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จำนวน 28,500 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนของพนักงานจ้างที่เทศบาลจะต้อง
จ่ายในอัตราร้อยละ 0.2 เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537  
แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 

      

   เงินช่วยเหลอืงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา จำนวน 7,560,000 บาท 

      

  
เพื ่อช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา   เพื ่อดำเนินการให้
เป็นไปตามนโยบายของเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น  พ.ศ.2541 แก้ไข
เพ ิ ่ม เต ิม  (ฉบ ับที่  2 และ  3)พ.ศ .2543 ข ้อ  11 องค ์กรปกครองส ่ วน
ท้องถ่ิน อาจจัดทำงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการได้โดยได้รับความเห็นชอบ
จากสภาท้องถิ ่น และข้อ 12 งบประมาณรายจ่ายทั ่วไปและงบประมาณ
รายจ่ายเฉพาะการอาจต้ังจ่ายเงินช่วยเหลือระหว่างกันได้ 

      

   เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ จำนวน 25,161,600 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุที่ได้ข้ึนทะเบียนเพ่ือขอรับเงิน 
เบี้ยยังชีพไว้กับเทศบาลตำบลนายางแล้ว 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 50(7) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 มาตรา 16(10)  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์ 
เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน 
เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย พ.ศ.2548 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.256 –2565) หน้าที่ 96 ลำดับที ่1   
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   เบี้ยยังชีพคนพิการ จำนวน 5,760,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเบี้ยยังชีพให้แก่คนพิการที่ได้ข้ึนทะเบียนเพ่ือขอรับเงิน 
เบี้ยความพิการไว้กับเทศบาลตำบลนายางแล้ว 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 50(7) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 มาตรา 16(10)  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือ 
การยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ย
ความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2553 และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)  หน้าท่ี 97 ลำดับที ่2  

      

   เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ จำนวน 450,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่ได้ข้ึนทะเบียนเพ่ือขอรับเบี้ย 
ยังชีพไว้กับเทศบาลตำบลนายางแล้ว 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 50(7) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 มาตรา 16(10) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือ 
การยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าท่ี  98 ลำดับที่ 3 

      

   สำรองจ่าย จำนวน 300,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือการบรรเทา
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านั ้น  ซึ่งไม่สามารถ
คาดการณ์ได้ล่วงหน้า เช่น  การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำป่าไหล
หลาก แผ่นดินถล่ม  ภัยแล้ง ภัยหนาว   วาตภัย  อัคคีภัย ไฟป่าและหมอก
ควัน และโรคติดต่อ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติม   
(ฉ บ ั บ ที่  2 แ ล ะ  3) พ . ศ .  2543  ข ้ อ  5  แ ล ะ ข ้ อ  19  แ ล ะ ร ะ เ บ ี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และหนังสือ 
สั่งการที่เกี่ยวข้อง 

      

   รายจ่ายตามข้อผูกพัน       
    ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร จำนวน 14,200 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจร ที่ประชาชนได้รับ
ประโยชน์โดยตรง  เช่น  การทาสีเส้น สัญญาณไฟจราจร  สามเหลี่ยมหยุด
ตรวจ  ป้ายจราจร  กระจกโคง้จราจร  กระบองไฟจราจร  กรวยจราจร   
แผงกั้นจราจร  แผงพลาสติกใส่น้ำ  เสาล้มลุกจราจร  เสือ้จราจร  ยางชะลอ
ความเร็วรถ  เป็นต้น  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 3892  ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 
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    ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) จำนวน 186,200 บาท 

      

  
เพื ่อจ ่ายเป็นค่าบำรุงส ันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเก่ียวกับ 
ค่าบำรุงสมาคม พ.ศ.2555  และตั ้งจ ่ายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0313.4/ว 3889  ลงวันที่  29 พฤศจิกายน  2538  โดยพิจารณาจาก
รายร ับจร ิงประจำปีท ี ่ล ่วงมาแล ้ว   ยกเว ้น เง ินกู้ เง ินสะสม   และเงิน
อุดหนุน  ทุกประเภท แต่จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละเศษหน่ึงส่วนหกของรายรับ
ดังกล่าว ทั้งน้ีไม่เกิน 750,000 บาท (ในปีงบประมาณ 2561  เทศบาลมีรายรบั
ท ั ้งส ิ ้น  164,190,716.41  บาท  หักรายร ับหมวดเง ินอ ุดหนุน จำนวน
52,715,031.25 บาท คงเหลือรายรับจริงที่นำไปคำนวณตั้งจ่ายเป็นค่าบำรุง
สันนิบาตเทศบาล  จำนวน 111,475,685.16 บาท)   

      

   เงินช่วยพิเศษ จำนวน 5,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษ กรณีพนักงานส่วนท้องถ่ิน ผู้รับบำนาญ ลูกจ้าง  
และพนักงานจ้าง ถึงแก่ความตาย  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
กำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
จ่ายได้ พ.ศ.2559 พระราชกฤษฎีกา การจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ
และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535 หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที ่มท 0013.4/ว1765 ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2537 และหนังสือกระทรวง 
มหาดไทย ที ่มท 0312/ว1095 ลงวันที ่27 กันยายน 2525 เรื่อง การจ่าย
เงินเดือนและเงินช่วยพิเศษในกรณีพนักงานเทศบาลถึงแก่ความตาย    

      

   เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญขา้ราชการสว่นท้องถ่ิน (กบท.) จำนวน 1,676,840 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน
(กบท) โดยคำนวณต้ังจ่ายอัตราร้อยละ  2  ของรายได้ประจำปี  (ไม่รวมรายได้
จากพันธบัตรเงินกู้  เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินอุดหนุน ) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน  
พ.ศ.2500  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2546 

      

   เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.) จำนวน 26,300 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถ่ิน
(ชคบ.)  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ับ
บำนาญของข้าราชการส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2554  และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของข้าราชการ 
ส่วนท้องถ่ิน(ฉบับที่ 16) พ.ศ.2558 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ส่วนที่ 3 
 
 
 
 

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 

 
 
 

ของ 
 
 

เทศบาลตำบลนายาง 
อำเภอชะอำ  จงัหวัดเพชรบุรี 
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รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา 
 

คำแถลง 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 รายรับจริง 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

รายได้    
     ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ 5,765,490.00 4,782,080.00 4,135,897.00 
     ค่าจำหน่ายน้ำท่อธาร 600.00 900.00 230,605.00 
     ค่าเช่ามาตรวัดน้ำ 220,820.00 216,713.00 1,200.00 
     ค่าแรงงานและสำรวจ 10,560.00 12,640.00 9,680.00 
     รายได้เบ็ดเตล็ด 44,200.00 91,500.00 174,106.83 
     รายได้ดอกเบ้ีย 117,003.24 140,741.05 1,800.00 
เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป 7,450,000.00 15,670,000.00 6,153,000.00 

รวมรายรับ 13,608,673.24 20,914,574.05 10,706,288.83 
 
 
 
รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา 
 

คำแถลง 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 รายจ่ายจริง 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

งบกลาง 138,455.00 173,388.00 180,863.00 
งบบุคลากร 1,933,026.03 2,053,482.00 2,175,602.89 
งบดำเนินงาน 5,316,135.21 5,638,743.37 5,689,115.75 
งบลงทุน 2,937,166.00 10,051,760.00 1,264,000.00 
งบรายจ่ายอื่น 00.00 00.00 00.00 
งบเงินอุดหนุน 00.00 00.00 00.00 

รวมรายจ่าย 10,324,782.24 17,917,373.37 9,309,581.64 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ 
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการประปา 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เทศบาลตำบลนายาง 

อำเภอ ชะอำ  จังหวัดเพชรบุรี 
 
 

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 11,831,000 บาท แยกเป็น 
รายได้  เป็นเงิน 11,831,000 บาท 
 
ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ จำนวน 4,000,000 บาท 
      ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ จำนวน 4,000,000 บาท   
      ต้ังรับลดลง จำนวน 1,000,000 บาท  โดยประมาณการจากรายรับ 
      จริงในปีท่ีผ่านมา 

   

ค่าจำหน่ายน้ำทอ่ธาร จำนวน 1,000 บาท 
      ค่าจำหน่ายน้ำท่อธาร จำนวน 1,000 บาท   
     ต้ังรับเท่ากับปีท่ีแล้ว  โดยประมาณการจากรายรับจริงในปีท่ีผ่านมา 

   

ค่าเช่ามาตรวัดน้ำ จำนวน 200,000 บาท 
      ค่าเช่ามาตรวัดน้ำ  จำนวน 200,000 บาท   
     ต้ังรับเท่ากับปีท่ีแล้ว  โดยประมาณการจากรายรับจริงในปีท่ีผ่านมา 

   

เงินที่งบประมาณทั่วไปช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการ จำนวน 7,560,000 บาท 
       เงินที่งบประมาณรายจ่ายทั่วไปช่วยเหลืองบเฉพาะการจำนวน 7,560,000 บาท   
      ต้ังรับลดลง จำนวน  6,273,000 บาท  โดยประมาณการจากรายรับจริง  
      ในปีท่ีผ่านมา 

   

ดอกเบี้ย จำนวน 50,000 บาท 
      ดอกเบ้ีย  จำนวน 50,000 บาท   
      ต้ังรับเท่ากับปีท่ีแล้ว  โดยประมาณการจากรายรับจริงในปีทีผ่านมา 

   

ค่าแรงงานและสำรวจ จำนวน 10,000 บาท 
      ค่าแรงงานและสำรวจ  จำนวน 10,000 บาท  
      ต้ังรับเท่ากับปีท่ีแล้ว  โดยประมาณการจากรายรับจริงในปีทีผ่านมา 

   

รายได้เบ็ดเตล็ด จำนวน 10,000 บาท 
       รายได้เบ็ดเตล็ด จำนวน 10,000 บาท   
      ต้ังรับลดลง จำนวน 20,000 บาท   โดยประมาณการจากรายรับจริงในปี  
      ท่ีผ่านมา  
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย 

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการประปา 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เทศบาลตำบลนายาง 
อำเภอ ชะอำ   จังหวัดเพชรบุรี 

 
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  11,831,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 
 
งบบุคลากร  เป็นเงิน 4,229,600 บาท 
 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 4,229,600 บาท 
  เงินเดือนพนักงาน จำนวน 2,192,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงาน

เทศบาล จำนวน 7 อัตรา  ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาล 
   

  เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 78,000 บาท 

    
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่พนักงานเทศบาลในตำแหน่งผู้อำนวยการ
กองการประปา (นักบริหารงานประปา  ระดับต้น) หัวหน้าฝ่ายผลิต  
(นักบริหารงานประปา ระดับต้น) และหัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี  
(นักบริหารงานการคลงั ระดับต้น) 

   

  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 1,777,600 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงคา่ตอบแทนพนักงาน

จ้าง จำนวน 16 อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาล  
   

  เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 182,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวและเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่

พนักงานจ้าง  จำนวน 16 อัตรา   
   

งบดำเนินงาน  เป็นเงิน 7,258,400 บาท 
 ค่าตอบแทน รวม 17,400 บาท 
  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 10,000 บาท 

    

เพื ่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ให้แก่พนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง  ที่ต้องมาปฏิบัติราชการในกรณี
เร่งด่วนและลักษณะงาน ที่ไม่สามารถดำเนินการตามเวลาปกติได้ เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559 

   

  เงินช่วยเหลอืการศึกษาบุตร จำนวน 7,400 บาท 

    
เพื ่อจ ่ายเป็นเง ินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลผู ้ม ีส ิทธิ
ได้รับ  เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที ่กค 0422.3/ว257  
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559   
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 ค่าใช้สอย รวม 810,000 บาท 
  รายจ่ายเพือ่ใหไ้ด้มาซึ่งบริการ    
     ค่าเชา่ทรัพย์สิน จำนวน 50,000 บาท 

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าอาคาร ค่าเช่าที่ดินราชพัสดุให้กับกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง 
และค่าเช่าทรัพย์สินอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติราชการ 

   

     ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ จำนวน 10,000 บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการทำธุรกรรมกับธนาคาร     
     ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 350,000 บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ที่จัดอยู่ในประเภทน้ี     
  รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่่่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่่น ๆ รวม 50,000 บาท 
   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 50,000 บาท 

    

เพ่ือจ่ายเป็นเพ่ือจ่ายเป็นเพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ   
ค่าเช่าที่พัก  ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ  ของพนักงานเทศบาล และพนักงาน
จ้าง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง     
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถ่ิน  พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2558 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  
และการเข้ารับฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2557 

   

  ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 350,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ     
 ค่าวัสดุ รวม 1,160,000 บาท 
  วัสดุสำนักงาน จำนวน 90,000 บาท 

    
เพื ่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานต่าง  ๆ  เช่น  กระดาษ  ปากกา ดินสอ  ฯลฯ  
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที ่มท 0808.2/ ว 1248  
ลงวันที่  27 มิถุนายน  2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ           

   

  วัสดุไฟฟา้และวิทย ุ จำนวน 30,000 บาท 

    
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่าง ๆ  เช่น   หลอดไฟฟ้า  สายไฟฟ้า  ปลั๊กไฟ  ฯลฯ   
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที ่มท 0808.2/ ว 1248   
ลงวันที่  27 มิถุนายน  2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ         

   

  วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10,000 บาท 

    
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง  ๆ  เช่น น้ำดิบ จาน  ชาม  แก้ว  ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที ่มท 0808.2/ ว 1248   
ลงวันที่  27 มิถุนายน  2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ      

   

  วัสดุก่อสร้าง จำนวน 300,000 บาท 

    

เพื ่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง   เช่น วัสดุอุปกรณ์เครื ่องสูบน้ำ วัสดุ
อ ุปกรณ ์การประปาต ่ า ง  ๆ   ยางมะตอย   ฯลฯ   เป ็นไปตามหน ั งสือ
ก ร ะ ท ร ว ง ม ห า ด ไ ท ย  ด ่ ว นท ี ่ ส ุ ด   ที่  ม ท  0808.2/ ว  1248  ล ง ว ั นที่
วันที่27 มิถุนายน  2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ            
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  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 30,000 บาท 

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ   เช่น  แบตเตอรี่ หัวเทียน 
ยางรถยนต์  ฯลฯ  เป ็นไปตามหน ังส ือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนท ี ่สุด
ที่ มท 0808.2/ ว 1248  ลงวันที่  27 มิถ ุนายน  2559 เร ื ่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ         

   

  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 100,000 บาท 

    
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน
ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 
ลงวันที่  27 มิถุนายน  2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ           

   

  วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์ จำนวน 500,000 บาท 

    
เพื ่อจ่ายเป็นค่าเคมีภัณฑ์  เช่น  สารส้ม  คลอรีน  ฯลฯ  เป็นไปตามหนังสือ
ก ร ะ ท ร ว ง ม ห า ด ไ ท ย  ด ่ ว น ท ี ่ ส ุ ด   ที่  ม ท  0808.2/ ว  1248  ล ง
วันที่27 มิถุนายน  2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ             

   

  วัสดุการเกษตร จำนวน 10,000 บาท 

    
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตรต่าง ๆ  เช่น พันธ์พืช  จอบพรวน ฯลฯ 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที ่มท 0808.2/ ว 1248   
ลงวันที่  27 มิถุนายน  2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ              

   

  วัสดุคอมพิวเตอร ์ จำนวน 40,000 บาท 

    

เพื ่อจ ่ายเป็นค่าวัสด ุคอมพิวเตอร์ต่าง  ๆ   เช ่น  หมึกพิมพ์  แผ่นบันทึก
ข ้ อม ู ล  ฯลฯ  เ ป ็ น ไปตามหน ั ง ส ื อ ก ร ะทร วงมหา ด ไ ทย  ด ่ วนท ี ่ สุ ด 
ที่ มท 0808.2/ ว 1248  ลงวันที่  27 มิถ ุนายน  2559 เร ื ่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ             

   

  วัสดุอื่น จำนวน 50,000 บาท 

    

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น  ที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้จากวัสดุประเภทใดในรายการ
ดังกล่าวข้างต้น และมีความจำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานเป็นไปตาม  
หน ั งส ื อกระทรวงมหาดไทย  ด ่ วนท ี ่ ส ุ ด   ที่  มท  0808.2/ ว  1248  ลง
วันที่27 มิถุนายน  2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ             

   

 ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,271,000 บาท 
  ค่าไฟฟา้ จำนวน 5,266,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของกิจการประปาเทศบาล     
  ค่าบริการโทรศัพท ์ จำนวน 5,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในการติดต่อราชการของกองการประปา    
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งบกลาง  เป็นเงิน 343,000 บาท 
 งบกลาง รวม 343,000 บาท 
  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 97,980 บาท 

    

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบค่าประกันสังคม  ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม  
พ.ศ.2533 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2537  และฉบับที่ 3 พ.ศ.2542   
หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.5/ว 9  
ลงวันที2่2 มกราคม 2557 และหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  
ด่วนที่สุดที ่มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557  

   

  เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญขา้ราชการสว่นท้องถ่ิน(กบท.) จำนวน 85,420 บาท 

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน  (กบท.)
โดยคำนวณต้ังจ่ายอัตราร้อยละ  2  ของรายได้ประจำปี (ไม่รวมรายได้จาก
พันธบัตรเงินกู้  เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินอุดหนุน )   
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน  
พ.ศ.2500 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2546 

   

  เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ จำนวน 159,600 บาท 

    
เพ่ือจ่ายเป็นเงินบำเหน็จให้แก่ลูกจ้างประจำ  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการ 
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 
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แผนงาน 
งบกลาง 

แผนงาน
การ

พาณิชย์ 

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงาน
การศาสนา
วัฒนธรรม

และ
นันทนาการ 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 
รวม 

          
แผนงาน 

  

  งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย       
          
              

งบกลาง งบกลาง 

เงินช่วยเหลืองบประมาณ
รายจ่ายเฉพาะการประปา 

7,560,000                     7,560,000 

เงินช่วยพิเศษ 5,000                     5,000 
รายจ่ายตามข้อผูกพัน 200,400                      200,400  
เบี้ยยงัชีพผู้ป่วยเอดส์ 450,000                     450,000 
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 613,420                     613,420 
เบี้ยยงัชีพผู้สงูอาย ุ 25,161,600                     25,161,600 
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 28,500                     28,500 
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ
บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(กบท.) 

1,676,840                     1,676,840 

สำรองจ่าย 300,000                     300,000 
เบี้ยยงัชีพคนพิการ 5,760,000                     5,760,000 
เงินช่วยค่าครองชพีผู้รับบำนาญ 
(ชคบ.) 

26,300                     26,300 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



127 
              

แผนงาน 
งบกลาง 

แผนงาน
การ

พาณิชย์ 

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงานการ
ศาสนา

วัฒนธรรม
และ

นันทนาการ 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน 
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แผนงาน 

  

  งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย       
          
              

งบบุคลากร 

เงินเดือน 
(ฝ่ายการเมือง) 

เงินค่าตอบแทนประจำ
ตำแหน่งนายก/รองนายก 

                    240,000 240,000 

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

                    1,620,000 1,620,000 

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  

                    216,000 216,000 

เงินเดือนนายก/รองนายก                     756,000 756,000 
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/ 
รองนายก 

                    240,000 240,000 

เงินเดือน 
(ฝ่ายประจำ) 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง           5,072,880 216,000 372,000 2,111,400 1,449,360 1,891,800 11,113,440 
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน           67,200   91,200     218,400 376,800 
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 

          507,420 24,000 27,420 241,620 150,060 204,440 1,154,960 

เงินเดือนพนักงาน           3,150,000 2,650,000 2,437,000 5,840,000 850,000 10,700,000 25,627,000 
เงินวิทยฐานะ                 42,000     42,000 
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ           303,200       286,840 255,900 845,940 
เงินประจำตำแหน่ง           103,200 96,000 103,200 78,000   368,400 748,800 
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  งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย       
          
              

งบ
ดำเนินงาน 

ค่าตอบแทน 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร           17,800 4,800 4,200 41,800 4,200 137,800 210,600 
ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชการอัน
เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

            10,000     200,000 500,000 710,000 

ค่าเช่าบ้าน           60,000 36,000 60,000 72,000 36,000 228,000 492,000 
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ 

          100,000 5,000       120,000 225,000 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซึ่งบริการ   10,000        265,000  5,000  45,000  64,500  30,000  594,100  1,013,600  
รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและ 
พิธีการ 

                    320,000 320,000 

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

      1,085,000  110,000  40,000  40,000  1,460,000  2,979,400 330,000  1,630,000  7,674,400  

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม   50,000       800,000 50,000 100,000 70,000 200,000 700,000 1,970,000 

ค่าวัสดุ 

วัสดุเคร่ืองแต่งกาย           60,000       10,000   70,000 
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง           330,000 10,000 60,000 20,000 100,000 95,000 615,000 
วัสดุคอมพิวเตอร์           40,000 40,000 30,000 80,000 10,000 250,000 450,000 
วัสดุสำรวจ                     5,000 5,000 
วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ   20,000   30,000   600,000 5,000 5,000 45,000 5,000 55,000 765,000 
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น           1,250,000 30,000 100,000 100,000 300,000 300,000 2,080,000 
วัสดุกีฬา       50,000               50,000 
วัสดุเคร่ืองดับเพลิง                   20,000   20,000 
วัสดุงานบ้านงานครัว           105,000   5,000 100,000 10,000 50,000 270,000 
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์               50,000       50,000 
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  งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย       

          
              

งบ
ดำเนินงาน 

 

ค่าอาหารเสริม (นม)                 3,598,400     3,598,400 
วัสดุการเกษตร           60,000   20,000 20,000 5,000 20,000 125,000 
วัสดุก่อสร้าง   20,000       1,250,000     100,000   50,000 1,420,000 
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่           5,000 5,000 5,000 15,000   15,000 45,000 
วัสดุสำนักงาน           200,000 30,000 30,000 80,000 10,000 376,000 726,000 
วัสดุอ่ืน           2,000 1,000 1,000 2,000 1,000 2,000 9,000 

ค่า
สาธารณูปโภค 

ค่าบริการสื่อสารและ
โทรคมนาคม 

                100,000   175,000 275,000 

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล           5,000     10,000     15,000 
ค่าไฟฟ้า   80,000   20,000 10,000 1,300,000     80,000   1,000,000 2,490,000 
ค่าบริการไปรษณีย ์                     50,000 50,000 
ค่าบริการโทรศัพท์           5,000   5,000 20,000 3,000 40,000 73,000 

งบลงทุน 

ค่าครุภัณฑ ์

ครุภัณฑส์ำนักงาน           11,000          12,400  23,400  
ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์                     143,100  143,100  
ครุภัณฑไ์ฟฟ้าและวิทย ุ                     1,058,000  1,058,000  
ครุภัณฑ์กีฬา       188,000                188,000  

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค     658,000      13,834,00            14,492,000  
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

    26,500      800,000            826,500  

งบเงิน
อุดหนุน 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ           20,000      6,941,000    70,000  7,031,000  

รวม 41,782,060 180,000 684,500 1,373,000 140,000 30,343,700 3,257,800 5,011,020 22,852,120 4,010,460 24,707,340 134,342,000 
 
 
 


