
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลนาเหรง

อําเภอนบพิตํา   จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 47,200,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 16,910,140 บาท
งบกลาง รวม 16,910,140 บาท

งบกลาง รวม 16,910,140 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 135,918 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างกรณี
นายจ้างในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างที่เทศบาลจะต้องจ่าย 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1)  พระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2)  พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท 0808.2
/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1620 ลงวันที่ 22 เมษายน 2562 (สํานักปลัด)

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนแก่ลูกจ้างที่ประสบ
อันตราย เจ็บปวย ตาย หรือสูญหายอันเนื่องมาจากการทํางานให้
แก่นายจ้าง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)  พระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2)  พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท 0808.2
/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1620 ลงวันที่ 22 เมษายน 2562  (สํานักปลัด)
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 11,256,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้อายุ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดัง
นี้  (สํานักปลัด)
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อ
การยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548   
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และที่
แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4)พ.ศ.2562
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1430 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564
 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ
.ศ.2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสร้าง
สวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับ
สนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และ
โครงการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ (ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่  54  ลําดับที่  1)

วันที่พิมพ์ : 27/9/2564  13:23:54 หน้า : 2/102



เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 4,047,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพให้แก่คนพิการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดัง
นี้  (สํานักปลัด)
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อ
การยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ย
ความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2553
และที่แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4)พ.ศ.2562
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1430 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564
 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ
.ศ.2565เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสร้าง
สวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับ
สนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และ
โครงการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ(ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)หน้าที่ 54  ลําดับที่ 2)
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เบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดส์ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ปวยเอดส์  ตามบัญชีรายชื่อที่ได้
รับอนุมัติจากผู้บริหาร  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดัง
นี้  (สํานักปลัด)
 1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
  2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์
เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 16
 และ ข้อ 17  
  3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 1430 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เรื่อง   การซักซ้อม
แนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2565 เงินอุด
หนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทาง
สังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพโครงการสนับสนุนการจัด
สวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้าง
หลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ
.ศ.2561-2565)หน้าที่ 54 ลําดับที่ 3)

เงินสํารองจ่าย จํานวน 286,522 บาท

เพื่อสํารองจ่ายเป็นรายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มี
สาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านั้น และในการช่วยเหลือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นและจังหวัดที่ประสบสาธารณภัย  
-  เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้  
1)  พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563
4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6
 มิถุนายน 2559  

วันที่พิมพ์ : 27/9/2564  13:23:54 หน้า : 4/102



รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบล
นาเหรง สมทบเงินไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50  ของค่าบริการสาธารณ
สุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ   
- เป็นไปตามประกาศ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  (สํานัก
ปลัด)
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
2) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องหลัก
เกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินงานและ
บริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้น
ที่ พ.ศ.2561
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว2502 ลง
วันที่ 20 สิงหาคม 2553 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561
-2565)หน้าที่  54  ลําดับที่ 4)

ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจร ที่
ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง เช่น การทาที่ตีเส้น สัญญาณไฟ
จราจร   สามเหลี่ยมหยุดตรวจ ป้ายจราจร  กระจกโค้ง
จราจร  กระบองไฟจราจร กรวยจราจร แผงกั้นจราจร แผง
พลาสติกใส่น้ํา  เสาล้มลุกจราจร  เสื้อจราจร ยางชะลอความเร็ว
รถ เป็นต้น   (สํานักปลัด)
- เป็นไปตามประกาศ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3892 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2562
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ค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) จํานวน 36,700 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงสมาคมสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศไทศ
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
1.หนังสือ ที่ ส.ท.ท. 531/2564 ลงวันที่ 4
มิถุนายน 2564 
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่าย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบํารุงสมาคม พ.ศ
.2555  (สํานักปลัด)

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 816,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (ก.บ.ท.) ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 โดยคํานวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 3
  ของประมาณการรายรับทุกประเภทประจําปี  ตามงบประมาณ
รายจ่ายทั่วไป (ยกเว้นพันธบัตร  เงินกู้  เงินที่มีผู้อุทิศให้/เงิน
บริจาคและเงินอุดหนุน)  โดยในปี  พ.ศ. 2565  ได้ประมาณการ
ไว้ที่  47,200,000.-บาท   คํานวณได้ ดัง
นี้  47,200,000–20,000,000  =  27,200,000  X  3%  =  
816,000.-บาท  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2500 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3)กฎกระทรวงการหักเงินจากประมาณการรายรับในงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี สมทบเข้าเป็นกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563
4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.5/ว6038 ลง
วันที่ 7 ตุลาคม 2563
5)หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว31ลงวัน
ที่ 21 ตุลาคม2563(สํานักปลัด)
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เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตําบลนาเหรง จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลนาเหรง เพื่อ
สร้างสวัสดิการในด้านต่างๆ ให้กับประชาชนในตําบล 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว2502 ลง
วันที่ 20 สิงหาคม 2553 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม/เปลี่ยน
แปลง(ครั้งที่3)หน้าที่ 5 ลําดับที่ 1  (สํานักปลัด)

เงินช่วยพิเศษ

เงินช่วยค่าทําศพข้าราชการ/พนักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษในกรณีที่พนักงานเทศบาล  พนักงาน
จ้างของเทศบาลตําบลนาเหรงถึงแก่ความตายในระหว่างรับ
ราชการ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และหนังสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2)หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว90
 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560
(สํานักปลัด)

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 8,636,840 บาท

งบบุคลากร รวม 6,540,840 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 695,520 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน
นายกเทศมนตรีตําบล จํานวน 1  อัตราๆ  
ละ 27,600 บาท/เดือน  จํานวน 12 เดือน 
เป็นเงิน 331,200 บาท และเงินค่าตอบแทนรายเดือนรองนายก
เทศมนตรีตําบล จํานวน  2 อัตราๆ ละ 15,180
 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน  364,320 บาท  
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ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรี
ตําบล  จํานวน  1  อัตราๆ  
ละ 4,000  บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 48,000
 บาท  และเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งรองนายกเทศมนตรี
ตําบล จํานวน  
2  อัตราๆ ละ  3,000  บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 72,000 บาท 

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรี
ตําบล จํานวน 1 อัตราๆ ละ 4,000  บาท/เดือน จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 48,000 บาท  และเงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งรองนายกเทศมนตรีตําบล
จํานวน 2  อัตราๆ  ละ  3,000  บาท/เดือน  
จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 72,000 บาท

ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

จํานวน 198,720 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี
ตําบล จํานวน 1 อัตราๆ ละ
 9,660 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 115,920
 บาท และและเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งที่ปรึกษาเทศมนตรี
ตําบล จํานวน  1 อัตราๆ ละ  6,900  บาท/เดือน  จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 82,800 บาท 

ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จํานวน 1,490,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนสมาชิกสภาเทศบาล
    - ประธานสภาเทศบาล จํานวน 1 อัตราๆ ละ  15,180
  บาท/เดือน  จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน   182,160  บาท  
   - รองประธานสภาเทศบาล  จํานวน  1  อัตราๆ ละ 12,420
 บาท/เดือน  จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  149,040  บาท  
   - สมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 10  อัตราๆ ละ  9,660
  บาท/เดือน  จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน   1,159,200  บาท  
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,916,200 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 2,751,480 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือน
พนักงานเทศบาลประจําปี จํานวน     9 อัตรา  จํานวน 12
  เดือน  เป็นเงิน 3,303,600 บาท  โดยจ่ายให้กับพนักงานส่วน
ท้องถิ่น  ดังนี้
(1) ปลัดเทศบาล  จํานวน  1  ตําแหน่ง
(2) หัวหน้าสํานักปลัด  จํานวน  1  ตําแหน่ง
(3) หัวหน้าฝายอํานวยการ จํานวน 1 ตําแหน่ง
(4) นักทรัพยากรบุคคล  จํานวน  1  ตําแหน่ง
(5) นักจัดการงานทั่วไป  จํานวน  1  ตําแหน่ง
(6) นิติกร  จํานวน  1  ตําแหน่ง
(7) นักพัฒนาชุมชน 1 ตําแหน่ง
(8) เจ้าพนักงานธุรการ  จํานวน  1  ตําแหน่ง

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มประเภทค่าตอบแทนรายเดือนปลัดเทศบาล
ระดับกลาง  ในอัตราเดือน
ละ  7,000  บาท  จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน  84,000  บาท

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 141,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงาน  ดังนี้  
(1) ปลัดเทศบาลระดับกลาง  ในอัตราเดือนละ  7,000
  บาท  จํานวน   12  เดือน  
เป็นเงิน  84,000  บาท   
(2) หัวหน้าสํานักปลัดระดับต้น  ในอัตราเดือนละ  3,500
  บาท  จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน  42,000  บาท
(3) หัวหน้าฝายอํานวยการระดับต้น ในอัตราเดือนละ 1,500
 บาท เป็นจํานวน 10 เดือน เป็นเงิน 15,000 บาท  
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 915,720 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  6  อัตรา  จํานวน  12
  เดือน  โดยจ่ายให้กับพนักงานจ้าง  ดังนี้
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ผู้ช่วยนักทรัพยากร
บุคคล)  จํานวน  1  ตําแหน่ง
(2) พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ธุรการ)  จํานวน  1  ตําแหน่ง
(3) พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนา
ชุมชน)  จํานวน  1  ตําแหน่ง  
(4) พนักงานจ้างตามภารกิจ  (พนักงานขับรถยนต์)  จํานวน  1
  ตําแหน่ง
(5) พนักงานจ้างทั่วไป  (คนงาน)  จํานวน  1  ตําแหน่ง
(6) พนักงานจ้างทั่วไป  (ภารโรง)  จํานวน  1  ตําแหน่ง

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  6  อัตรา  จํานวน  12
  เดือน  โดยจ่ายให้กับพนักงานจ้าง  ดังนี้
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ผู้ช่วยนักทรัพยากร
บุคคล)  จํานวน  1  ตําแหน่ง
(2) พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ธุรการ)  จํานวน  1  ตําแหน่ง
(3) พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนา
ชุมชน)  จํานวน  1  ตําแหน่ง  
(4) พนักงานจ้างตามภารกิจ  (พนักงานขับรถยนต์)  จํานวน  1
  ตําแหน่ง
(5) พนักงานจ้างทั่วไป  (คนงาน)  จํานวน  1  ตําแหน่ง
(6) พนักงานจ้างทั่วไป  (ภารโรง)  จํานวน  1  ตําแหน่ง
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งบดําเนินงาน รวม 2,096,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 491,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่ อปท.  ตามที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อปฏิบัติภารกิจตามอํานาจ
หน้าที่  เช่น กรรมการตรวจการจ้าง/ตรวจรับพัสดุ /เปิดซองการ
จัดซื้อจัดจ้าง  ตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ / คณะกรรมการตาม
ระเบียบกฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลหรือกรรมการ
อื่นๆ  ฯลฯ เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัล
ประจําปี)สําหรับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ฯลฯ (สํานักปลัด)
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2850 ลงวันที่ กันยายน 2561  และ
หนังสืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติ
หน้าที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ 
(สํานักปลัด) 
 - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 276,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลตามสิทธิที่ควรจะได้
รับ (สํานักปลัด) 
 -เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่าย
เงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล
ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ  (สํานักปลัด)
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ
. 2562 
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
4) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และค่าเล่าเรียน 
5) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 371 ลงวัน
ที่ 22 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร กรณีบุตรของผู้มีสิทธิเปลี่ยนประเภท
สถานศึกษาในระหว่างปีการศึกษา
6) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.53/ว 222ลงวัน
ที่ 12 มกราคม 256 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของเอกชนประเภท
อาชีวศึกษา (สํานักงานปลัด)
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหารท้องถิ่นตาม
สิทธิที่ควรจะได้รับ  (สํานักปลัด)
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ
. 2562 
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
4) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และค่าเล่าเรียน 
5) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 371 ลงวัน
ที่ 22 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร กรณีบุตรของผู้มีสิทธิเปลี่ยนประเภท
สถานศึกษาในระหว่างปีการศึกษา
6) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.53/ว 222ลงวัน
ที่ 12 มกราคม 256 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของเอกชนประเภท
อาชีวศึกษา (สํานักงานปลัด)
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ค่าใช้สอย รวม 1,015,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 350,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในอํานาจ
หน้าที่(สํานักปลัด)
- ค่าจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัยสํานัก
งาน จํานวน 12 เดือนๆละ 6,000 บาท    เป็นเงิน 72,000 บาท
- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร รายปี จํานวน 2 เครื่อง เครื่อง
ละ 2,400 บาท เป็นเงิน 57,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการอื่น ๆ เช่น   ค่า
เย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซักฟอก  ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล  ค่า
ระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น  ค่าเช่าบ้าน)  ค่าโฆษณา
และเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่
ข่าวทางวิทยุ  กระจายเสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์
ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าเบี้ยประกัน  ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการ หรือค่าจ้าง
เหมาบริการอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้  ค่าติดตั้ง
ไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปาฯ ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับ
สัญญาณต่างๆ และรายจ่ายอื่นๆ  ที่เกี่ยวเนื่องเพื่อการจัดบริการ
สาธารณะแก่ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ เป็นเงิน 220,400 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   (สํานักงานปลัด)
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง (รายจ่ายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยแยกเป็น
(1)  ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล  จํานวน  15,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อน
รับบุคคลหรือคณะบุคคล เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่า
ของขวัญ    ค่าพิมพ์เอกสาร และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการ
เลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการด้วย และค่าใช้จ่ายอื่นซึ่งจําเป็นต้อง
จ่ายเกี่ยวกับการรับรองหรือต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลที่มา
นิเทศตรวจเยี่ยมหรือทัศนศึกษา ฯลฯ โดยตั้งจ่ายตามเกณฑ์
หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.4/ ว 2381 ลงวันที่ 28
 กรกฎาคม 2548 ในอัตราไม่เกินปีละร้อยละ 1 ของรายได้จริงใน
ปีงบประมาณที่ล่วงมาโดยไม่รวมรายได้เงินอุดหนุน เงินกู้ เงินจ่าย
ขาดสะสม ของเทศบาล และเงินที่มีผู้อุทิศ
(2)  ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการ  
จํานวน  15,000  บาท  ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตาม
ระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการ
ประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน  ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้
บริหารท้องถิ่น  โดยยอดเงินที่ตั้งจ่ายไม่รวมอยู่ในค่ารับรอง  ให้
เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงและให้แนบบัญชีลายมือชื่อจํานวนบุคคล
และรายงานการประชุม  เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการเบิก
จ่าย  โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการดําเนินงานเป็นผู้รับรองการ
จ่าย   (สํานักงานปลัด)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล  ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้และพวงมาลา  ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล  ในการจัดงาน หรือ
กิจกรรมต่าง ๆ  เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย  ช่อดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้และพวงมาลา  ตามความจํา เป็น  หรือค่าชดใช้ค่าเสีย
หาย หรือค่าสินไหมทดแทน (สํานักปลัด)
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่
พัก  ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน ค่าบริการจอดรถ  ณ  ท่า
อากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของ
คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศมนตรีตําบล  พนักงานส่วน
ตําบล  และพนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาต
หรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม  ฝึก
อบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดต่อราชการ (สํานักปลัด)
 - เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
 2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
 3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
 4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 (สํานัก
งานปลัด)
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โครงการจัดการเลือกตั้งซ่อมประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดการเลือกตั้งซ่อม
ทุกระดับของเทศบาลตําบลนาเหรง ตามที่กฎหมายกําหนด อีกทั้ง
ให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ การณรงค์ หรือการให้
ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งทุกระดับ โดยจ่ายเป็นค่าใช้
จ่ายเกี่ยวกับการจัดสถานที่  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และ
อุปกรณ์  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่า
หนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ  ค่า
กระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าของสมนาคุณ  ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายาน
พาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการ  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ (สํานัก
งานปลัด)
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว5013 ลง
วันที่ 26 สิงหาคม 2563
-ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565  ลําดับที่  14
    หน้า  35 

โครงการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ผลการดําเนินงานของเทศบาล
ตําบลนาเหรงประจําปีงบประมาณ 2565

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดทําสื่อประชา
สัมพันธ์ผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลนาเหรงประจําปีงบ
ประมาณ 2565(สํานักปลัด)
 - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว4335 ลง
วันที่ 3 สิงหาคม 2561
2.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.7/ว1045 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562
-ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่ 7
 หน้า 34 
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โครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระ
ราชดําริ ประจําปีงบประมาณ 2565

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติและ
สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ประจําปีงบ
ประมาณ 2565   (สํานักงานปลัด)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับ
ที่  16    หน้า 36   

โครงการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว
(เหมืองดอลลาร์) หมู่ที่ 1

จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว (เห
มืงดอลลาร์)  หมู่ที่ 1 
(รายละเอียดตามโครงการ)(สํานักปลัด)
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.(2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
 หน้า 16 ลําดับที่ 2
-เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการดังนี้
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และแก้ไขเพิ่มเติมและอื่นที่เกี่ยวข้อง
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โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาลพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างและผู้นําชุมชน
ตําบลนาเหรง

จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฎิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างและผู้นําชุมชนตําบลนา
เหรง  (สํานักงานปลัด)
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติม และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่ 3
  หน้า  33 

โครงการสํารวจความพึงพอใจในการให้บริการของประชาชน จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสํารวจความพึงพอใจ
ในการให้บริการของประชาชน  โดยจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากภายในหรือภายนอกเป็น
หน่วยสํารวจประชาชน  เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วย
งานเอกชนที่มารับบริการหรือติดต่อเทศมนตรีตําบลนา
เหรง               
 - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (สํานักงานปลัด)
-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1 ลําดับที่  8  หน้า  5  
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โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศมนตรีตําบล  พนักงานส่วนตําบล  และพนักงานจ้าง  (สํานัก
งานปลัด)
- เป็นไปตามระเบียบ /หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติม และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
-ปรากฎแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  เพิ่มเติมครั้งที่ 1
  ลําดับที่  7   หน้า  5 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ประจําปีงบประมาณ2565 (สํานัก
งานปลัด)
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว1470
 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560
 2.หนังสือกรมส่งเสริทการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
.0810.6/ว1425 ลงวันที่ 4 เมษายน 2562และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่  3
 หน้า 58
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรง
งาน  ให้จ่ายจากค่าใช้สอย  ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้
ปฏิบัติ  ดังนี้                           
(1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2)  ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่า
วัสดุ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
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ค่าวัสดุ รวม 235,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น เช่น กระดาษ ปากกา ลวดเสียบกระดาษ  แม็ก เข็ม
แม็ก ฯลฯ รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้  
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.  รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่า
ภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น (สํานักปลัด)
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้  
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.  รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่า
ภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น  (สํานักปลัด)
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้  
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.  รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่า
ภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น  (สํานักปลัด)
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้  
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.  รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่า
ภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น (สํานักปลัด)
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้  
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่า
ภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น  (สํานักปลัด)
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้  
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.  รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่า
ภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น (สํานักปลัด)
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีใน
ลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภคและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
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วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้  
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.  รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่า
ภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น (สํานักปลัด)
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้  
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.  รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่า
ภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น(สํานักปลัด)
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้  
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.  รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่า
ภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น (สํานักปลัด)
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ค่าสาธารณูปโภค รวม 355,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ  หรือ  อาคาร
สถานที่ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของเทศบาลตําบลนา
เหรง เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้(สํานักปลัด)
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
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ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน  ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ  และ
หมายความรวมถึงค่าใช้เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าวและค่าใช้
จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมาย
เลขโทรศัพท์ ค่าบํารุงรักษาสาย ฯลฯ  (สํานักปลัด)
-  เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ  ค่าดวงตรา
ไปรษณียากร  ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์  ค่าธรรมเนียมการโอนเงินใน
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) (
สํานักปลัด)
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  เช่น  ค่า
โทรภาพ (โทรสาร)  ค่าเทเลกซ์  ค่าวิทยุติดตามตัว  ค่าวิทยุสื่อ
สาร  ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอิน
เทอร์เน็ตรวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ  เช่น  ค่าเค
เบิ้ลทีวี  ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม  เป็นต้น  และให้หมาย
ความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ (สํานักปลัด)
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 426,360 บาท
งบบุคลากร รวม 336,360 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 336,360 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 336,360 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจําปี 1
  อัตรา  จํานวน 12  เดือน  โดยจ่ายให้กับพนักงานส่วนท้อง
ถิ่น ดังนี้(สํานักปลัด)
(1)  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   จํานวน  1  ตําแหน่ง  (สํานัก
งานปลัด)

งบดําเนินงาน รวม 90,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 15,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในอํานาจ
หน้าที่   จํานวน   15,000   บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการอื่น ๆ เช่น   ค่า
เย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซักฟอก  ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล  ค่า
ระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น  ค่าเช่าบ้าน)  ค่าโฆษณา
และเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่
ข่าวทางวิทยุ  กระจายเสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์
ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าเบี้ยประกัน  ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการ หรือค่าจ้าง
เหมาบริการอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้  ค่าติดตั้ง
ไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปาฯ ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับ
สัญญาณต่างๆ และรายจ่ายอื่นๆ  ที่เกี่ยวเนื่องเพื่อการจัดบริการ
สาธารณะแก่ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ (สํานักปลัด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมคณะกรรมการหรือคณะ
อนุกรรมการ  
ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการ
ของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือ
เอกชน  ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารท้องถิ่น  โดยยอดเงินที่ตั้ง
จ่ายไม่รวมอยู่ในค่ารับรอง  ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงและให้
แนบบัญชีลายมือชื่อจํานวนบุคคลและรายงานการประชุม  เพื่อใช้
เป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย  โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องใน
การดําเนินงานเป็นผู้รับรองการจ่าย   (สํานักงานปลัด)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่
พัก  ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน ค่าบริการจอดรถ  ณ  ท่า
อากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของ
คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศมนตรีตําบล  พนักงานส่วน
ตําบล  และพนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาต
หรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุมฝึกอบรมสัมมนา ดู
งาน หรือไปติดต่อราชการ (สํานักปลัด)             
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
 2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
 3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
 4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
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โครงการ “จิบน้ําชาประสานใจ” จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ “จิบน้ําชาประสาน
ใจ”  (สํานักงานปลัด)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565    ลําดับที่  3
    หน้า 58

โครงการจัดทําเวทีประชาคมเพื่อจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนา
เหรงและส่งเสริมสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดทําเวทีประชาคม
เพื่อจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาเหรงและส่งเสริมสนับสนุน
การจัดทําแผนชุมชน (สํานักงานปลัด)
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนและประสาน
แผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอําเภอและตําบล พ.ศ.2562
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศ
บาล พ.ศ.2564
-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  4
   หน้า 33

งานบริหารงานคลัง รวม 3,722,310 บาท
งบบุคลากร รวม 2,734,680 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,734,680 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 2,035,320 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือน
พนักงานเทศบาลสังกัดกองคลัง

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 4,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและค่าตอบแทนรายเดือน
พนักงาน
เทศบาลตําบลนาเหรงสังกัดกองคลัง
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 57,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงานเทศบาล  ดังนี้  
(1) ผู้อํานวยการกองคลัง   
(2) หัวหน้าฝายบริหารการคลัง

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 240,480 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของลูกจ้างประจํา และปรับปรุงเงินค่าจ้าง
ประจําปีให้แก่ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บราย
ได้ จํานวน 1 อัตรา 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 397,080 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   และเงินปรับปรุงค่าตอบ
แทน  พนักงานจ้าง  2  อัตรา (พนักงานจ้างตามภารกิจ)   
โดยจ่ายให้กับพนักงานจ้าง  ดังนี้
 (1) พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชี) จํานวน  1  ตําแหน่ง
 (2) พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บราย
ได้)  จํานวน  1  ตําแหน่ง  

งบดําเนินงาน รวม 981,730 บาท
ค่าตอบแทน รวม 302,930 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 116,730 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่ อปท.ตามที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อปฏิบัติภารกิจตามอํานาจ
หน้าที่  เช่นกรรมการตรวจการจ้าง/ตรวจรับพัสดุ/เปิดซองการจัด
ซื้อจัดจ้าง  ตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ/หรือกรรมการอื่นๆฯลฯ
 เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี)  สําหรับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง(กองคลัง)
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2850 ลงวันที่ กันยายน 2561  และ
หนังสืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้
กับ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติ
หน้าที่นอกเวลาราชการปกติ หรือวันหยุดราชการ  (กองคลัง)
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การ  ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น  พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวง     
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 144,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล สังกัดกองคลังตาม
สิทธิที่จะได้รับ  
(กองคลัง)
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่าย
เงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 32,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล สังกัดกองคลังตามสิทธิที่ควรจะได้รับ  (กองคลัง)
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ
.2523  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
 3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  
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ค่าใช้สอย รวม 558,800 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 188,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ (กองคลัง)
- ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล 1  อัตรา  เป็นเงิน  120,000.-  บาท
- ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่า
ธรรมเนียมต่างๆ  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  ค่า
จ้างเหมาบริการ หรือค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เข้าลักษณะราย
จ่ายประเภทนี้  ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ  เป็น
เงิน  68,800.-  บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าประกันรถราชการภาคบังคับตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถพ.ศ.2535  และค่าประกันภัยรถยนต์
ส่วนกลาง  ภาคสมัครใจ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีใน
ลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว  2633 ลงวัน
ที่ 14   สิงหาคม  2552  เรื่อง  ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการ
เบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการประกันภัยรถราชการรายจ่ายเกี่ยว
เนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ  รายจ่ายหมวดอื่นๆ
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร  เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่
พัก ค่าบริการจอดรถ  ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่า
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ที่จําเป็น
ใน การเดินทางไปราชการ ของพนักงานส่วนตําบล และพนักงาน
จ้าง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทาง
ไป ราชการเพื่อประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือ
ไปติดต่อราชการ  (กองคลัง)
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไป ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 
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โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 300,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน (รายละเอียดตามโครงการฯ ) (กองคลัง)
1. ค่าจ้างลูกจ้าง จํานวน 1 คน  
เป็นเงิน 120,000 บาท
2. ค่าจ้างโครงการสํารวจข้อมูลภาคสนาม  จํานวน 1 คน เป็น
เงิน 150,000 บาท
3. ค่าวัสดุสํานักงาน ค่าใช้สอย (ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น) เป็น
เงิน 30,000 บาท
สามารถถัวเฉลี่ยจ่ายกันได้ทุกรายการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2550 และ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท 0808.3/ว462
 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 เรื่อง การจัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียน ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 32 ลําดับที1่)

โครงการอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมให้ความรู้แก่คณะ
กรรมการจัดซื้อจัดจ้าง  (กองคลัง)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กฎกระทรวง และ
หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ  เช่นค่าซ่อมแซมทรัพย์สินประเภท
ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าบํารุงรักษาทรัพย์สิน  และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยว
เนื่อง
(กองคลัง)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ปัจจุบัน
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวัน
ที่  19  มีนาคม  2561  เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายใน
การประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่าย
ในลักษณะค่าใช้สอยวัสดุ และค่สาธารณูปโภค
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ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ ที่จําเป็นต้องใช้ในสํานัก
งาน เช่น  กระดาษ   หมึก  ดินสอ  ปากกา  ไม้
บรรทัด ยางลบ  คลิป  แม็ก  เข็มหมุด  ลวดเย็บ  เข็มแม็ก ปากกา
เน้นข้อความ  ตรายาง  กิ๊บหนีบเอกสาร  สันปก  ธงชาติ  ธง
สัญลักษณ์ต่าง ๆพระบรมฉายาลักษณ์  หมึกเครื่องโทรสาร  หมึก
เครื่องถ่ายเอกสาร และวัสดุอื่นๆที่เกี่ยวเนื่อง ฯลฯ  (กองคลัง)
-  เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที่  24  มกราคม  2561  เรื่อง  การกําหนดหลักเกณฑ์การเขียน
รายละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม  2561 เรื่อง  หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย  วัสดุ  และค่าสาธารณูปโภค   
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยื่นยาน สิ้นเปลอง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1.รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2.รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3.รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษีค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น  (กองคลัง)
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่า
ภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น  โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อ
เพลิงและหล่อลื่น  ดังนี้  
(1) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง
หมดไปแปรสภาพ  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คง
สภาพเดิม ดังนี้  แก๊สหุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามัน
ก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา  น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ   (กองคลัง)
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีใน
ลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้(กองคลัง)
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1. รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่า
ภาษี  ค่าประกันภัย   ค่าติดตั้ง  เป็นต้นโดยจ่ายเป็นค่าวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร่  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไม่ยืนนานหรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่
คุ้มค่า  ดังนี้   ขาตั้งกล่อง ขาตั้งเขียนภาพ กล่องและระวิง   ใส่ฟีล์
มภาพยนตร์  เครื่องกรอเทป เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่าย
รูป ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คง
สภาพเดิม 
ดังนี้พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟีล์ม เมมโมรี่การ์ด
 ฟีล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์, วีดีโอ
เทป, แผ่นซีดี) รูป
สีหรือขาวดําที่ได้จากการล้าง อัดขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ
     
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
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ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  ผ้าหมึก  และ
ตลับหมึก สี-ขาวดํา แผ่นซีดี  บันทึกข้อมูล  กระดาษต่อเนื่อง สาย
เคเบิล เมนบอร์ด  เมมโมรี่ซิป (แรม) เมาส์  เครื่องกระจาย
สัญญาณ  โปรแกรมคอมพิวเตอร์  
(วงเงินไม่เกิน  20,000.-  บาท)  และวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง  (กอง
คลัง)
-  เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  ที่ มท
 0808.2/ว1248   ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559  เรื่อง  แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท 0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที่ 24  มกราคม  2561  เรื่อง  การกําหนดหลักเกณฑ์การเขียน
รายละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536  ลงวัน
ที่  19  มีนาคม  2561  เรื่อง  หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายใน
การประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่าย
ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ  และค่สาธารณูปโภค

ค่าสาธารณูปโภค รวม 50,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ  
ค่าดวงตราไปรษณียากร  ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์  ค่าธรรมเนียมการ
โอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) (กองคลัง)
-  เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657  ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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งบลงทุน รวม 5,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 5,900 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 5,900 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก จํานวน 1 ตู้  แบบ 2 บาน
1)มีมือจับชนิดบิด
2)มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
3)คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 90,360 บาท
งบบุคลากร รวม 90,360 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 90,360 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 90,360 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือน
พนักงานเทศบาลประจําปี จํานวน 1 อัตรา  จํานวน 6  เดือน  
เป็นเงิน 90,360 บาท  โดยจ่ายให้กับพนักงานส่วนท้องถิ่น  ดัง
นี้ (สํานักปลัด)
(1) นักวิชาการตรวจสอบภายใน จํานวน 1 ตําแหน่ง
 -เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2)หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 1,149,300 บาท

งบบุคลากร รวม 286,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 286,800 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 286,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือน
พนักงานเทศบาลประจําปี 1  อัตรา  จํานวน 12  เดือน  โดยจ่าย
ให้กับพนักงานเทศบาล ดังนี้ (สํานักปลัด)
(1)  เจ้าพนักงานงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จํานวน  1
  ตําแหน่ง  
(สํานักงานปลัด)

งบดําเนินงาน รวม 830,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 620,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่ อปท.  ตามที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อปฏิบัติภารกิจตามอํานาจ
หน้าที่  เช่น กรรมการตรวจการจ้าง/ตรวจรับพัสดุ /เปิดซองการ
จัดซื้อจัดจ้าง  ตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ / คณะกรรมการตาม
ระเบียบกฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลหรือกรรมการ
อื่นๆ  และเพื่อแต่งตั้ง อปพร. ปฎิบัติหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยฯลฯ เงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจําปี)สําหรับ
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง  (สํานักปลัด)
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2850 ลงวันที่ กันยายน 2561
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลตาม
สิทธิที่ควรจะได้รับ  (สํานักปลัด)
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ
. 2562 
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 

ค่าใช้สอย รวม 210,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการอื่น ๆ เช่น   ค่าเย็บ
หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซักฟอก  ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล  ค่า
ระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น  ค่าเช่าบ้าน)  ค่าโฆษณา
และเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่
ข่าวทางวิทยุ  กระจายเสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์
ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าเบี้ยประกัน  ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการ หรือค่าจ้าง
เหมาบริการอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้  ค่าติดตั้ง
ไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปาฯ ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับ
สัญญาณต่างๆ และรายจ่ายอื่นๆ  ที่เกี่ยวเนื่องเพื่อการจัดบริการ
สาธารณะแก่ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ (สํานักปลัด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  

วันที่พิมพ์ : 27/9/2564  13:23:55 หน้า : 48/102



รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะ
กรรมการหรือคณะอนุกรรมการ  ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายหรือ
ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการ
ประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน  ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้
บริหารท้องถิ่น  โดยยอดเงินที่ตั้งจ่ายไม่รวมอยู่ในค่ารับรอง  ให้
เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงและให้แนบบัญชีลายมือชื่อจํานวนบุคคล
และรายงานการประชุม  เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการเบิก
จ่าย  โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการดําเนินงานเป็นผู้รับรองการ
จ่าย (สํานักปลัด)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล คณะกรรมการศูนย์ประสาน
งานอปพร.และสมาชิกอปพร. เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่า
พาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน ต่างๆ  ที่จํา
เป็นในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตําบล  และ
พนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้
เดินทางไปราชการเพื่อประชุม  ฝึกอบรม  อบรม สัมมนา  ดู
งาน หรือไปติดต่อราชการ (สํานักปลัด)    
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
 2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
 3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
 4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
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โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ 
(สํานักปลัด)                                  
 - เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชน พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                          
-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 3  ลําดับที่  1  หน้า  5

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุจราจรช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 (สํานักปลัด)
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0804.5/ว1634 ลงวันที่ 22 กันยายน2557
2.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว4202 ลงวันที่ 25 ธันวาคม2561
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3892 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2562
4.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว1123 ลงวันที่ 9 เมษายน2563
5.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว694 ลงวันที่ 2 เมษายน 2564
(สํานักงานปลัด)
-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565    ลําดับที่  2
    หน้า  52 
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โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรช่วงเทศกาลสงกรานต์          
      
ประจําปีงบประมาณ 2565

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุจราจรช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจําปีงบประมาณ 2565
  (สํานักปลัด)                                                   
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0804.5/ว1634 ลงวันที่ 22 กันยายน2557
2.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว4202 ลงวันที่ 25 ธันวาคม2561
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3892 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2562
4.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว1123 ลงวันที่ 9 เมษายน2563
5.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว694 ลงวันที่ 2 เมษายน 2564
-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  1
  หน้า 52 

โครงการฝึกอบรม อปพร.  หลักสูตรจัดตั้งใหม่ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรม อป
พร.  หลักสูตรจัดตั้งใหม่  (สํานักปลัด)  
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว440 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ2์563
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝายพลเรือน พ.ศ.2553
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0819.2/ว0803 ลงวันที่ 6
 กุมภาพันธ2์563
4.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0818.2/ว257
 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564
 -ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  เพิ่มเติม
ครั้งที่ 1 ลําดับที่  5  หน้า  13 
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โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพ
ชุมชนด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว440 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ2์563
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝายพลเรือน พ.ศ.2553
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0819.2/ว0803 ลงวันที่ 6
 กุมภาพันธ2์563
4.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0818.2/ว257
 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 (สํานักงานปลัด)
 -ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่ 4
 หน้า  37 

งบเงินอุดหนุน รวม 32,500 บาท
เงินอุดหนุน รวม 32,500 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนของอปท.ระดับอําเภอนบพิตํา

จํานวน 32,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในดําเนินงานของโครงการบริหารจัดการ
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของอปท.ระดับ
อําเภอนบพิตํา  โดยจ่ายให้กับองค์การบริหารส่วนตําบลกระ
หรอ       (สํานักงานปลัด)
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชน พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                          
-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 3   ลําดับที่  2 หน้า  3
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 947,920 บาท

งบบุคลากร รวม 730,920 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 730,920 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 679,920 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือน
พนักงานเทศบาลประจําปีในสังกัดกองการศึกษา 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 51,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองการศึกษาและหัว
หน้าฝายบริหารการศึกษาผู้มีสิทธิ์ได้รับตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด

งบดําเนินงาน รวม 217,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 117,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบกําหนด เช่น เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นในกรณี
พิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการ
จ้าง ,ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานพนักงานครู
และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชํานาญ
การ ชํานาญการพิเศษ และค่าใช้จ่ายในการดําเนินการที่เกี่ยวข้อง
กับการตรวจประเมินผลงาน(กองการศึกษา)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ที่ได้รับคําสั่งให้มาปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ ที่มีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบ  กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559  (กองการศึกษา)
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลในสังกัดกองการ
ศึกษาที่มีสิทธิเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน ได้ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน  (กองการศึกษา)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลใน
สังกัดกองการศึกษาที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน (กองการศึกษา)

ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตามความจํา
เป็น เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าซัก
ฟอก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล ค่า
โฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์       โรงมหรสพ
หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้
จ่ายในการดําเนินคดีตาม   คําพิพากษา ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้ง
ประปา ฯลฯ(กองการศึกษา)
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง (รายจ่ายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองของ
องค์กร  ปกครองส่วนท้องถิ่น)(กองการศึกษา)
 (1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล 
 (2) ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมคณะกรรมการหรือคณะ
อนุกรรมการ ที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามตาม
ระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการ
ประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้
บริหารท้องถิ่ข้อ (1) และ (2) ดําเนินการตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
    ฃ1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวัน
ที่ 28 กรกฎาคม 2548 เรื่องการตั้งงบประมาณ และการเบิกจ่าย
เงินค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังนี้ 
    1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
    2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอก ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่า
พาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ค่าบริการจอดรถ  ณ ท่าอากาศยาน  ค่า
ผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  ค่าลง
ทะเบียนต่างๆ  ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของพนักงาน
เทศบาล และพนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาต
หรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม  ฝึก
อบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดต่อราชการ  (กองการ
ศึกษา)
       - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างที่
อยู่ในความรับผิดชอบของกองการศึกษา เช่น ค่าบํารุงรักษาและ
ซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์อื่นๆ หรือสิ่งก่อ
สร้าง (กองการศึกษา)

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานให้กับกองการ
ศึกษา เช่น หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป   ตรา
ยาง ตะแกรงเอกสาร กระดานไวท์บอร์ด แฟ้มเอกสาร ซอง แบบ
พิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระ
ดาษ คัทเตอร์ ใบมีดคัทเตอร์ เทปติดสัน ค่ารับวารสาร สิ่งพิมพ์ที่
ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ และวัสดุสํานักงานอื่น ๆ ที่จํา
เป็น(กองการศึกษา)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ให้กับกองการศึกษา และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนาเหรง เช่น สาย
เคเบิล เมาส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ อุปกรณ์
บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล แป้นพิมพ์ และวัสดุคอมพิวเตอร์
อื่น ๆ ที่จําเป็น 
 (กองการศึกษา)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 4,648,280 บาท
งบบุคลากร รวม 1,421,240 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,421,240 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,020,440 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล และเงินปรับปรุงเงิน
เดือน (กองการศึกษา)

เงินวิทยฐานะ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะของพนักงานครูเทศบาล(กองการศึกษา)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 280,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบ
แทนพนักงานจ้าง (กองการศึกษา)
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้าง (กอง
การศึกษา)

งบดําเนินงาน รวม 1,530,240 บาท
ค่าตอบแทน รวม 60,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบกําหนด เช่น เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นในกรณี
พิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการ
จ้าง ,ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานพนักงานครู
และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชํานาญ
การ ชํานาญการพิเศษ และค่าใช้จ่ายในการดําเนินการที่เกี่ยวข้อง
กับการตรวจประเมินผลงาน
(กองการศึกษา)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลใน
สังกัดกองการศึกษาที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน (กองการศึกษา)
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ค่าใช้สอย รวม 539,270 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 238,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตามความจํา
เป็น เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าซัก
ฟอก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล ค่า
โฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์  โรงมหรสพหรือ
สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายใน
การดําเนินคดีตาม       คําพิพากษา ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้ง
ประปา ฯลฯ ตั้งไว้ 40,000 บาท
    - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ รถรับ-ส่งนักเรียน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนาเหรง  ตั้งไว้  192,000 บาท 
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่ดินวัดวังเลา บริเวณโรงเรียนวัดวัง
เลา (เดิม) เพื่อใช้ในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลนาเหรง ตั้งไว้ 6,000 บาท 
(กองการศึกษา)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  (ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน)

จํานวน 9,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน) จัดสรรสําหรับเด็กอายุ 3-5
 ปี อัตราคนละ 300 บาท/ปี จํานวนเด็กเล็ก 32 คน
(กองการศึกษา)

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  (ค่าอุปกรณ์การ
เรียน)

จํานวน 6,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน) จัดสรรสําหรับเด็กอายุ 3-5
 ปี อัตราคนละ 200 บาท/ปี จํานวนเด็กเล็ก 32 คน 
(กองการศึกษา)
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน)

จํานวน 13,760 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) จัดสรรสําหรับเด็กอายุ 3-
5 ปี อัตราคนละ 430 บาท/ปี จํานวนเด็กเล็ก 32 คน   (กองการ
ศึกษา)        
- เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ 2564
  (เฉพาะเทศบาลตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล) 
        (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 10
 หน้า 42) 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียน
การสอน)

จํานวน 64,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลนาเหรง (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการ
สอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรายหัว) จัดสรรสําหรับเด็ก
ปฐมวัย อายุ 2-5 ปี  เป็นค่าจัดการเรียนการสอน อัตราคน
ละ 1,700 บาท/ปี จํานวนเด็กเล็ก 38 คน (กองการศึกษา)
        - เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว 3924  ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง  ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบ
ประมาณ 2564  (เฉพาะเทศบาลตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล) 
        (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 10
 หน้า 42) 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน) จํานวน 6,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน) จัดสรรสําหรับเด็กอายุ 3-5
 ปี อัตราคนละ 200 บาท/ปี จํานวนเด็กเล็ก 32 คน 
(กองการศึกษา)
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลาง
วัน)

จํานวน 195,510 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถาน
ศึกษา  (อาหารกลางวัน) ศูนย์  พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนา
เหรงอัตรามื้อละ 21 บาทต่อคน จํานวน 245 วัน จํานวนเด็กนัก
เรียน 38 คน  (กองการศึกษา)        
      - เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว 3924  ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง  ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบ
ประมาณ 2564  (เฉพาะเทศบาลตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล) 
        (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 9 หน้า 42)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างที่
อยู่ในความรับผิดชอบของกองการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลนาเหรง เช่น ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์อื่น ๆ หรือสิ่งก่อสร้าง (กองการศึกษา)

ค่าวัสดุ รวม 876,970 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุให้กับกองการศึกษา และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล     นาเหรง เช่น สาย
ไฟฟ้า ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หลอดไฟ ปลั๊กไฟฟ้า วัสดุ
ไฟฟ้าและวิทยุอื่น ๆ ที่จําเป็น 
(กองการศึกษา)
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 856,970 บาท

- วัสดุงานบ้านงานครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนา
เหรง   จํานวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้าน
งานครัวให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนา
เหรง เช่น   แปรง  ไม้กวาด น้ํายาขัดพื้น น้ํายาเช็ดกระจก น้ํายา
ล้างห้องน้ํา และวัสดุงานบ้านงานครัวอื่น ๆ ที่จําเป็น
-ค่าอาหารเสริม(นม)จํานวน  846,970  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กอนุบาลและเด็ก ป.1-ป
.6 สําหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.และเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  ในอัตราคนละ 7.37 จํานวน 260 วัน ดังนี้ 
    - โรงเรียนวัดนาเหรง  จํานวน 162 คน เป็นเงิน 310,424.40
 บาท
    - โรงเรียนเคียงศิริ  จํานวน 174 คน เป็นเงิน 333,418.80
  บาท 
    - โรงเรียนบ้านในตูล จํานวน 68 คน เป็นเงิน 130,301.60
 บาท 
     - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนาเหรงจํานวน38 คน เป็น
เงิน 72,815.60 บาท 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 10 หน้า 42) 

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ให้กับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลนาเหรง เช่น   ยาและ
เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ ถุงมือ และผ้าพันแผล เครื่องวัด
อุณหภูมิ (ปรอทวัดไข้) และวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์อื่นๆที่
จําเป็น (กองการศึกษา)

วัสดุการเกษตร จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตรให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลนา
เหรง เช่น จอบ เสียม มีด กรรไกร กระถาง ต้นไม้ ดิน ปุ๋ย ยาฆ่า
หญ้า และวัสดุการเกษตรอื่น ๆ ที่จําเป็น (กองการศึกษา)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ให้กับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลนาเหรง เช่น รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการ
ล้าง อัด ขยาย พู่กัน สี เมมโมรีการ์ด แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ วัสดุโฆษณาเผยแพร่อื่น ๆ ที่จําเป็นฯ (กองการศึกษา) 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 54,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนา
เหรง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง(กองการศึกษา)

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เนต และค่าสื่อ
สารอื่น ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนาเหรง 
(กองการศึกษา)

งบเงินอุดหนุน รวม 1,696,800 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,696,800 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 1,696,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ร.ร
. สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ
.) จํานวน 1,696,800 บาท
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
    1) โรงเรียนวัดนาเหรง จํานวน  680,400 บาท 
จํานวน 200 วัน อัตรามื้อละ 21 บาท  จํานวนนักเรียน 162 คน 
    2) โรงเรียนเคียงศิริ จํานวน 730,800 บาท 
จํานวน 200 วัน อัตรามื้อละ 21 บาท  จํานวนนักเรียน 174 คน 
    3) โรงเรียนบ้านในตูล จํานวน 285,600 บาท 
จํานวน 200 วัน อัตรามื้อละ 21 บาท  จํานวนนักเรียน 68 คน 
    (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 7 หน้า 41)
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 517,800 บาท

งบบุคลากร รวม 167,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 167,800 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 146,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจําปี  1
  อัตรา   โดยจ่ายให้กับพนักงานส่วนท้องถิ่น  ดังนี้ (กองสาธารณ
สุขฯ)
(1) ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2)หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 21,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงานเทศบาล ตําแหน่งผู้
อํานวยการกองสาธารณสุขฯ ในอัตราเดือนละ  3,500
  บาท  จํานวน 6 เดือน  เป็นเงิน  21,000  บาท
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2)หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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งบดําเนินงาน รวม 330,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 15,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.  ตามที่ได้
รับการแต่งตั้งเพื่อปฏิบัติภารกิจตามอํานาจหน้าที่  เช่น กรรมการ
ตรวจการจ้าง/ตรวจรับพัสดุ /เปิดซองการจัดซื้อจัดจ้าง  ตาม
ระเบียบว่าด้วยการพัสดุ / คณะกรรมการตามระเบียบกฎหมายว่า
ด้วยการบริหารงานบุคคลหรือกรรมการอื่นๆ  ฯลฯ เงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจําปี)สําหรับพนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง ฯลฯ  (กองสาธารณสุขฯ)
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2850 ลงวันที่ กันยายน 2561

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติ
หน้าที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ  (กองสาธารณ
สุขฯ)
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
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ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 140,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในอํานาจหน้าที่
- ค่าจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข จํานวน 12
 เดือนๆละ 10,000 บาท เป็นเงิน120,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการอื่น ๆ เช่น   ค่า
เย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซักฟอก  ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล  ค่า
ระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น  ค่าเช่าบ้าน)  ค่าโฆษณา
และเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่
ข่าวทางวิทยุ  กระจายเสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์
ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าเบี้ยประกัน  ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการ หรือค่าจ้าง
เหมาบริการอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้  ค่าติดตั้ง
ไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปาฯ ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับ
สัญญาณต่างๆ และรายจ่ายอื่นๆ  ที่เกี่ยวเนื่องเพื่อการจัดบริการ
สาธารณะแก่ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ เป็นเงิน 20,000
 บาท  (กองสาธารณสุขฯ)

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง (รายจ่ายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยแยกเป็น
(1)  ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล  จํานวน  5,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อน
รับบุคคลหรือคณะบุคคล เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่า
ของขวัญ    ค่าพิมพ์เอกสาร และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการ
เลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการด้วย และค่าใช้จ่ายอื่นซึ่งจําเป็นต้อง
จ่ายเกี่ยวกับการรับรองหรือต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลที่มา
นิเทศตรวจเยี่ยมหรือทัศนศึกษา ฯลฯ โดยตั้งจ่ายตามเกณฑ์
หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.4/ ว 2381 ลงวันที่ 28
 กรกฎาคม 2548 ในอัตราไม่เกินปีละร้อยละ 1 ของรายได้จริงใน
ปีงบประมาณที่ล่วงมาโดยไม่รวมรายได้เงินอุดหนุน เงินกู้ เงินจ่าย
ขาดสะสม ของเทศบาล และเงินที่มีผู้อุทิศ
(กองสาธารณสุขฯ)
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่
พัก  ค่าบริการจอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ที่
จําเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา
เทศมนตรีตําบล  พนักงานส่วนตําบล  และพนักงานจ้าง  หรือ
บุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการ
เพื่อประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดต่อ
ราชการ  (กองสาธารณสุขฯ)
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
 2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
 3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
 4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรง
งาน  ให้จ่ายจากค่าใช้สอย  ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้
ปฏิบัติ  ดังนี้  (กองสาธารณสุขฯ)                         
(1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2)  ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่า
วัสดุ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ค่าวัสดุ รวม 155,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น เช่น กระดาษA4  เครื่องเจาะ
กระดาษ ปากกา กรรไกร ลวดเสียบกระดาษ โพสต์อิท ฯลฯ
(กองสาธารณสุขฯ)
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น เช่น ยางนอก  ยางใน ล้อ ผ้าเบรก ฯลฯ (กอง
สาธารณสุขฯ)
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น  (กองสาธารณสุขฯ)
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีใน
ลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภคและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมี
อายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้  
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.  รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่า
ภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น (กองสาธารณสุขฯ)
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

วันที่พิมพ์ : 27/9/2564  13:23:55 หน้า : 69/102



วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้  
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่า
ภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น (กองสาธารณสุขฯ)
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

งบลงทุน รวม 20,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 20,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างครุภัณฑ์ซึ่งไม่รวมถึง
ค่าซ่อมแซมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง
         - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 317,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 137,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 67,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 65,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จํานวน 1
 อัตรา ๆละ 5,000 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 60,000 บาท
       -ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท
.  ตามที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อปฏิบัติภารกิจตามอํานาจ
หน้าที่  เช่น กรรมการตรวจการจ้าง/ตรวจรับพัสดุ /เปิดซองการ
จัดซื้อจัดจ้าง  ตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ / คณะกรรมการตาม
ระเบียบกฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลหรือกรรมการ
อื่นๆ  ฯลฯ เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัล
ประจําปี)สําหรับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ฯลฯ
  จํานวน 5,000 บาท (กองสาธารณสุขฯ)
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2850 ลงวันที่ กันยายน 2561

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่
นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ (กองสาธารณสุขฯ)
 - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
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ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการควบคุมและป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า   (กองสาธารณสุขฯ)        
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัส
ดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว827 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562
4.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
5.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
6.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว4052 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561
7.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0819.3/ว4524 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562
8.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0819.3/ว19 ลงวันที่ 3 มกราคม 2563
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565   ลําดับที่   2
  หน้าที่ 49 )
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โครงการรณรงค์ส่งเสริมสนับสนุนและสร้างจิตสํานึกในการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรณรงค์ส่งเสริมสนับ
สนุนและสร้างจิตสํานึกในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล  (กองสาธารณสุขฯ)
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติม และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565   ลําดับที่   3
 หน้าที่ 59  )

งบเงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการอุดหนุนสําหรับการดําเนินการตามแนวทางโครงการพระ
ราชดําริ

จํานวน 180,000 บาท

เพื่ออุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน จัดทําโครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข จํานวน 9 หมู่บ้าน ๆละ 20,000 บาท   
(กองสาธารณสุขฯ) 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0819.3/ว19 ลงวันที่ 3 มกราคม 2563(ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  เพิ่มเติมครั้งที่ 1  ลําดับที่  2
 หน้าที่ 11 )
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 911,000 บาท

งบบุคลากร รวม 327,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 327,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 312,840 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  2  อัตรา  จํานวน  12
  เดือน  เป็นเงิน  312,840   โดยจ่ายให้กับพนักงานจ้าง  ดังนี้
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ  (พนักงานขับรถขยะ)  จํานวน  1
  ตําแหน่ง
(2) พนักงานจ้างตามภารกิจ  (คนงานประจํารถขยะ)  จํานวน  1
  ตําแหน่ง 
(กองสาธารณสุขฯ)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 14,160 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้าง  2
 อัตรา  จํานวน  12  เดือน เป็นเงิน 14,160  โดยจ่ายให้กับ
พนักงานจ้าง  ดังนี้
 (1) พนักงานจ้างตามภารกิจ  (คนงานประจํารถขยะ)  จํานวน  2
  ตําแหน่ง 
(กองสาธารณสุขฯ)
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งบดําเนินงาน รวม 584,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 524,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 474,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในอํานาจหน้าที่
- ค่าจ้างเหมาบริการคนงานประจํารถขยะ จํานวน 3 คน ๆ
ละ 9,000 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 324,000 บาท
(กองสาธารณสุขฯ)
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการอื่น ๆ เช่น   ค่าเช่า
พื้นที่ทิ้งขยะ ค่าจ้างเหมากําจัดขนขยะและสิ่งปฏิกูล ค่าเย็บ
หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซักฟอก  ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล  ค่า
ระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น  ค่าเช่าบ้าน)  ค่าโฆษณา
และเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่
ข่าวทางวิทยุ  กระจายเสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์
ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าเบี้ยประกัน  ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการ หรือค่าจ้าง
เหมาบริการอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้  ค่าติดตั้ง
ไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปาฯ ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับ
สัญญาณต่างๆ และรายจ่ายอื่นๆ  ที่เกี่ยวเนื่องเพื่อการจัดบริการ
สาธารณะแก่ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ เป็นเงิน 150,000 บาท
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรง
งาน  ให้จ่ายจากค่าใช้สอย  ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้
ปฏิบัติ  ดังนี้                           
(1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2)  ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่า
วัสดุ  
(กองสาธารณสุขฯ)
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
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ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้  
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.  รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่า
ภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น (กองสาธารณสุขฯ)
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีใน
ลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภคและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 85,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 85,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 85,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี เทศบาลตําบลนา
เหรง   
ประจําปีงบประมาณ 2565

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ
ฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี 
เทศบาลตําบลนาเหรงประจําปีงบประมาณ2565 (สํานักงานปลัด)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติม และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 -ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  2
 หน้า  37

โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ                      
เทศบาลตําบลนาเหรง ประจําปีงบประมาณ 2565

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ
ฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ  
เทศบาลตําบลนาเหรง ประจําปีงบประมาณ 2565  (สํานักงาน
ปลัด)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 
และแก้ไขเพิ่มเติม และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 -ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่ 1
  หน้า  37 
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โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์ฟนฟูเด็กพิการเทศบาลตําบลนาเหรง    
      
ประจําปีงบประมาณ 2565

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์
ฟนฟูเด็กพิการเทศบาลตําบลนาเหรง ประจําปีงบประมาณ 2565 
(สํานักงานปลัด)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติม และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่  6
 หน้า  38 

โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรณรงค์เพื่อป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจําปีงบประมาณ 2565
(สํานักงานปลัด)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติม และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 10
  หน้า  51
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 45,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 45,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 45,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 5,000 บาท

(1) เพื่อจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ดังนี้  ค่า
ถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  ค่าจ้าง
เหมาบริการ หรือค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ  ที่เข้าลักษณะรายจ่าย
ประเภทนี้  ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ  
(2) เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่ดิน สําหรับดําเนินกิจการในอํานาจหน้าที่
ของเทศบาล 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(กองการศึกษาฯ)
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตําบล ประจําปี 2565 จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการโครงการจัดการแข่งขันกีฬา
ตําบล ประจําปี 2565  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าวัสดุ ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินกีฬา
และเจ้าหน้าที่ประจําสนาม ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่ง
ขัน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม (กองการศึกษาฯ)
    - เป็นไปตาม พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 16 (14) ,ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่ง
ขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
    (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 4 หน้า 44)

โครงการส่งนักกีฬาหรือนักกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่าง ๆ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการโครงการส่งนักกีฬาหรือนักกรีฑาเข้า
ร่วมการแข่งขันในระดับต่าง ๆ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่า
วัสดุ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ตัดสินกีฬาและเจ้าหน้าที่ประจําสนาม ค่าใช้จ่ายในการประกวด
หรือแข่งขัน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่า
ใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม (กองการ
ศึกษาฯ)
       - เป็นไปตาม พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 16 (14) ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 1  ลําดับที่ 1 หน้า 14)
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 105,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 45,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 45,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุและวันสงกรานต์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูอายุ
และวันสงกรานต์ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายพิธีทาง
ศาสนา ค่ารับรองผู้ที่เชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบ
กิจกรรมตามวัตถุประสงค์ ได้แก่ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
วัสดุ  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นและ
เกี่ยวข้องในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม   (กองการศึกษาฯ) 
       - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่า
ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 5 หน้า 44)

โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา และประเพณีท้องถิ่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญ
ทางศาสนา และประเพณีท้องถิ่น เช่น วันเข้าพรรษา, ประเพณีให้
ทานไฟ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่า
รับรองผู้ที่เชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุ
ประสงค์ ได้แก่ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ  ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการ
ดําเนินโครงการ/กิจกรรม  (กองการศึกษาฯ)  
       - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่า
ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 10 หน้า 45)
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โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์  โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าวัสดุ  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรม   (กองการศึกษาฯ) 
       - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่า
ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
       (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 8 หน้า 41)

งบเงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนโครงการงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ อําเภอนบพิตํา
ประจําปี 2565

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอนบพิตํา ในการ
ดําเนินโครงการงานประเพณีมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ อําเภอนบพิ
ตํา ประจําปี 2565 (กองการศึกษาฯ)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-25655 ลําดับที่ 17 หน้า 47 )
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อุดหนุนโครงการจัดงานวันลอยกระทง จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1จํานวน หมู่
บ้านละ 5,000 บาท ในการดําเนินโครงการจัดงานวันลอย
กระทง ประจําปี 2564 (กองการศึกษาฯ)
       (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม/เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 1 ลําดับที่ 3 หน้า 14)
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2
 จํานวน หมู่บ้านละ 5,000 บาท ในการดําเนินโครงการจัดงานวัน
ลอยกระทง ประจําปี 2564
         (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม/เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 1 ลําดับที่ 4 หน้า 15)
 เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4
 จํานวน หมู่บ้านละ 5,000 บาท ในการดําเนินโครงการจัดงานวัน
ลอยกระทง ประจําปี 2564
         (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม/เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 1 ลําดับที่ 5 หน้า 15)
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6
 จํานวน หมู่บ้านละ 5,000 บาท ในการดําเนินโครงการจัดงานวัน
ลอยกระทง ประจําปี 2564 
         (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม/เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 1 ลําดับที่ 6 หน้า 15)
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 9
 จํานวน หมู่บ้านละ 5,000 บาท ในการดําเนินโครงการจัดงานวัน
ลอยกระทง ประจําปี 2564 
         (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม/เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 1 ลําดับที่ 7 หน้า 15)

อุดหนุนโครงการประเพณีแห่หมรับ (บุญสารทเดือนสิบ) อําเภอนบพิ
ตํา  
ประจําปี 2565

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอนบพิตํา ในการ
ดําเนินโครงการประเพณีแห่หมรับ     (บุญสารทเดือนสิบ) อําเภอ
นบพิตํา ประจําปี 2565  (กองการศึกษาฯ)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-25655 ลําดับที่ 18 หน้า 47 )
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 3,164,590 บาท

งบบุคลากร รวม 1,570,590 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,570,590 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,091,430 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก่
พนักงานเทศบาลประจําปี จํานวน 4 อัตรา ดังนี้ (กองช่าง)
(1)ผู้อํานวยการกองช่าง จํานวน 1 ตําแหน่ง
(2)หัวหน้าฝายแบบแผนและก่อสร้าง 
     จํานวน 1 ตําแหน่ง
(3)เจ้าพนักงานธุรการ   จํานวน 1 ตําแหน่ง
(4)นายช่างโยธา  จํานวน 1 ตําแหน่ง 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 51,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงาน (กองช่าง)  ดังนี้
(1) ผู้อํานวยการกองช่าง
(2) หัวหน้าฝายแบบแผนและก่อสร้าง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 404,160 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 3 อัตรา ดังนี้
(1)พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยนายช่างโยธา) จํานวน  1
 ตําแหน่ง
(2)พนักงานจ้างทั่วไป(คนงาน)จํานวน 2 ตําแหน่ง  (กองช่าง)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง (กอง
ช่าง)
(1)พนักงานจ้างทั่วไป(คนงาน)จํานวน 2 ตําแหน่ง
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งบดําเนินงาน รวม 735,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 225,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 200,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการตามที่ได้
รับการแต่งตั้งเพื่อปฏิบัติภารกิจตามอํานาจหน้าที่ เช่น กรรมการ
ตรวจการจ้าง /ตรวจรับพัสดุ/เปิดซองการจัดซื้อจัดจ้าง  ตาม
ระเบียบว่าด้วยการพัสดุ/คณะกรรมการตามระเบียบกฎหมายว่า
ด้วยการบริหารงานบุคคลหรือกรรมการอื่น ๆ ฯลฯ เงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจําปี)  สําหรับพนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  (กองช่าง)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการงานเร่ง
ด่วน งานพิเศษที่ต้องปฏิบัติให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงาน
จ้าง ตามคําสั่งที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการ
ปกติ หรือวันหยุดราชการ  (กองช่าง)
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2559
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท0808.2/ว2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2559

วันที่พิมพ์ : 27/9/2564  13:23:55 หน้า : 86/102



ค่าเช่าบ้าน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลสังกัดกองช่างซึ่งมี
สิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ   (กองช่าง)
 - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับหลังสุด
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว5862ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่า
เช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ
(กองช่าง)
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ  ดังนี้
1)พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ
.2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน
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ค่าใช้สอย รวม 230,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ 
-ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล 1 อัตรา เป็นเงิน 120,000 บาท 
-ค่าใช้จ่ายอื่นใดเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าเย็บหนังสือเข้าปก
หนังสือ ค่าถ่ายสําเนาเอกสาร ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา และรายจ่าย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องเพื่อการจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชนตาม
อํานาจหน้าที่ ฯลฯ เป็นเงิน 30,000 บาท 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ปัจจุบัน
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับปัจจุบัน 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (กองช่าง)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
เทศบาล  พนักงานจ้าง ผู้บริหารท้องถิ่นผู้ช่วยผู้บริหารท้อง
ถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น รวมทั้งบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ข้อง เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยงค่า
ผ่านทางด่วนพิเศษ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไป
ราชการ ตามคําสั่งอนุมัติ ของผู้บังคับบัญชาตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น(กองช่าง)
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับปัจจุบัน
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่างๆ ค่า
บํารุงรักษาทรัพย์สิน ฯลฯ (กองช่าง)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับปัจจุบัน
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับปัจจุบัน

ค่าวัสดุ รวม 280,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเป็นค่าวัสดุต่างๆ ที่จําเป็นต้องใช้ในสํานัก
งาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป
 แม็ก เข็มหมุด ลวดเย็บ เข็มแมก ปก ปากกาเน้นข้อความ ตรา
ยางกิ๊บหนีบเอกสาร สันปก ธงชาติ ธงสัญลักษณ์ต่างๆ พระบรม
ฉายาลักษณ์หมึกเครื่องโทรสาร หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร และวัสดุ
อื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง ฯลฯ (กองช่าง) 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์การเขียนราย
ละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์เทปพันสาย
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เบรกเกอร์ ปลั๊กไฟ และวัสดุอื่นๆที่เกี่ยว
เนื่อง ของเทศบาลและวัสดุไฟฟ้าที่อยู่ในภารกิจดูแลของเทศบาล
นาเหรง ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
มกราคม 2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียด
คําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กอง
ช่าง)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างที่จําเป็นต้องใช้  เช่น  ไม้
ต่างๆ  สี  ปูนซิเมนต์  ทราย หิน เหล็กเส้น  ท่อน้ํา ท่อประปาและ
อุปกรณ์ประปาต่างๆ  จอบ  เสียม  ฯลฯ  
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่ง
ของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์การเขียนราย
ละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค(กองช่าง) 
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ เช่น
แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ํามันเบรก หัวเทียน ไขควง นอต สกรู

เพลา ตลับลูกปนและส่วนประกอบของเครื่องกลและยานพาหนะ
ต่างๆ
ในกรณีเสื่อมสภาพหรือหมดอายุการใช้งาน ฯลฯ  (กองช่าง)
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่ง
ของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์การเขียนราย
ละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค   
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่นน้ํามันดีเซล
น้ํามันเบนซิน  น้ํามันเครื่อง ฯลฯ สําหรับรถจักรยานยนต์และรถ
ยนต์ รวมไปถึงเครื่องตัดหญ้า และเครื่องจักรกลต่าง ๆ ของ
เทศบาลตําบลนาเหรง  และรถจากหน่วยงานอื่นที่มาทําการสนับ
สนุนในการปฏิบัติงาน (กองช่าง)
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์การเขียนราย
ละเอียด
คําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ผ้าหมึกและตลับ
หมึก สี – ขาวดํา แผ่นซีดีบันทึกข้อมูล กระดาษต่อเนื่องสาย
เคเบิล เมนบอร์ด เมมโมรี่ซิป (แรม) เมาส์ เครื่องกระจาย
สัญญาณ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (วงเงินไม่เกิน 20,000
 บาท) และวัสดุอื่นๆที่เกี่ยวเนื่อง(กองช่าง)
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์การเขียนราย
ละเอียด
คําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 

งบลงทุน รวม 859,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 859,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถบรรทุก (ดีเซล) จํานวน 829,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื่อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 2,400 ซีซีหรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ํา
กว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลี่ยน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคน
ขับ(Cab) 
ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 2563
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ลําดับที่ 2
 หน้าที่ 99
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  เช่น  ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน
ครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบํารุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 13 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 2 พ.ศ.2549

งานก่อสร้าง รวม 3,533,400 บาท
งบลงทุน รวม 3,533,400 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,533,400 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการถนนบุกเบิก สายซอยร่วมอุทิศ (บ้านนายบุญทรวง) หมู่ที่ 2 จํานวน 180,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่า  บุกเบิกผิว
จราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 680 เมตร ตามแบบแปลนที่
เทศบาลตําบลนาเหรงกําหนด  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ
.2561 – 2565   ลําดับที่   81   หน้า  22  

โครงการบุกเบิกถนนสายดอนวัน – ลํานาน  หมู่ที่ 6 จํานวน 280,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่า  บุกเบิกถนนผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,660 เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาล
ตําบลนาเหรงกําหนด  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ
.2561 – 2565)  ลําดับที่   9   หน้า   10

โครงการปรับปรุงก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนสายคลองมวง หมู่ที่ 4 จํานวน 440,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่า  ปรับปรุงถนนโดยก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายคลองมวง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะ
ทาง 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 800 ตรม.ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร  ตามแบบแปลนที่
เทศบาลตําบลนาเหรงกําหนด  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561 – 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) ลําดับ
ที่ 23 หน้า 22  
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โครงการปรับปรุงก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายซอยนายเฟ่อง – บ้านนาย
เขิม  หมู่ที่ 8

จํานวน 249,700 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่า  ปรับปรุงถนนโดยก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายซอยนายเฟ่อง – นายเขิม ขนาดกว้าง 3.00
 เมตร ระยะทาง 144 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 432 ตรม.ไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร ตามแบบแปลน
ที่เทศบาลตําบลนาเหรงกําหนด  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) ลําดับที่ 34
 หน้า 25  

โครงการปรับปรุงก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายซอยบ้านนายสีชุม – บ้าน
นายโชค  หมู่ที่ 8

จํานวน 249,700 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่า  ปรับปรุงถนนโดยก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีต
เสริม สายซอยบ้านนายสีชุม – บ้านนายโชค  ขนาด
กว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 117 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 351 ตรม.ไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร ตาม
แบบแปลนที่เทศบาลตําบลนาเหรงกําหนด  ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  พ.ศ.2561 – 2565  ลําดับที่   82   หน้า    81   

โครงการปรับปรุงก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายซอยร่วมพัฒนา หมู่ที่ 7 จํานวน 443,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่า  ปรับปรุงถนนโดยก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายซอยร่วมพัฒนา ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ระยะ
ทาง 237 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 711 ตรม.ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบแปลนที่
เทศบาลตําบลนาเหรงกําหนด  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561 – 2565)  ลําดับที่   7   หน้า  62 

โครงการปรับปรุงก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายนายปรีชา – นายฉุย  หมู่
ที่ 6

จํานวน 203,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่า  ปรับปรุงถนนโดยก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านนายปรีชา - 
นายฉุย ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 100 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 400 ตรม.ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ครั้ง
ที่ 6) ลําดับที่   90  หน้า  25 
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โครงการปรับปรุงก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านนายจอมจักร-บ้าน
นายประภาส 
หมู่ที่ 5

จํานวน 436,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่า  ปรับปรุงถนนโดยก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านนายจอมจักร-บ้านนายประภาส ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 800 ตรม.ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ตาม
แบบแปลนที่เทศบาลตําบลนาเหรงกําหนด  ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  พ.ศ.2561 – 2565)  ลําดับที่   39     หน้า    71  

โครงการปรับปรุงสนามกีฬา   หมู่ที่ 1 จํานวน 482,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่า  ปรับพื้นที่ลงหินคลุก หนา 0.05 ม
. พื้นที่ 1,100 ตร.ม.ปลูกหญ้าพื้นที่ 1,050 ตร.ม.เทพื้น
คอนกรีต หนา 0.10 ม พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 120 ตร.ม. ติดตั้ง
ไฟฟ้าแสงสว่าง  ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลนาเหรง
กําหนด  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561 – 2565  
ลําดับที่   21  หน้า   66  

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่ 2 จํานวน 320,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่า  ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง แบบเสากิ่ง
เดี่ยว สูง 9 เมตร จํานวน 8 ต้น ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบล
นาเหรงกําหนด   ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561 –
 2565   เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 6) ลําดับที่ 3  หน้า   4  

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน 200,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (วงเงินครั้งหนึ่งเกินกว่า
5,000 บาท) เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  เช่น ค่าปรับปรุง
ถนน ระบบระบายน้ํา
อาคาร ฯลฯ

ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้(ค่า K) จํานวน 50,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (ค่า K)
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 150,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการของดีตําบลนาเหรงประจําปีงบประมาณ 2565 จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการของดีตําบลนาเหรง
ประจําปีงบประมาณ2565            (สํานักงานปลัด)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565    ลําดับ
ที่   1   หน้า  56

โครงการประชุมสัญจรคณะกรรมการศูนย์/กลุ่มเกษตร/ผู้นําชุมชน    
    
เทศบาลตําบลนาเหรง ประจําปีงบประมาณ 2565

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินประชุมสัญจรคณะกรรมการ
ศูนย์/กลุ่มเกษตร/ผู้นําชุมชน        
เทศบาลตําบลนาเหรง ประจําปีงบประมาณ 2565 (สํานักงาน
ปลัด)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565    ลําดับที่  3
    หน้า  59               
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โครงการฝึกอบรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมการแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตร (รายละเอียดตามโครงการ)ปรากฎในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.(2561-2565)หน้า 56 ลําดับที่ 4
-เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการดังนี้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และแก้ไขเพิ่มเติมและอื่นที่เกี่ยวข้อง

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่คณะกรรมการศูนย์บริการถ่ายทอด
เทคโนโลยีประจําตําบลนาเหรง ประจําปีงบประมาณ2565

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพให้
แก่คณะกรรมการศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีประจําตําบลนา
เหรง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติม และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (สํานักงานปลัด)
-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  2
    หน้า  59
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แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 1,839,700 บาท

งบดําเนินงาน รวม 1,000,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 350,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในอํานาจหน้าที่
-ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล 2 อัตรา  เป็นเงิน 242,280  บาท 
- คนงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา เป็นเงิน 98,280 บาท 
- ผู้ดูแลระบบการผลิตน้ําประปา จํานวน 1 อัตรา เป็น
เงิน 144,000 บาท 
-ค่าใช้จ่ายอื่นใดเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น  ค่าเย็บปกหนังสือเข้า
ปกหนังสือ  ค่าถ่ายสําเนาเอกสาร ค่าติดตั้ง
ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ค่าทําความสะอาดอาคารสํานักงาน ค่า
โฆษณาและเผยแพร่ ค่าประชาสัมพันธ์และรายจ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยว
เนื่องเพื่อการจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชน ตามอํานาจ
หน้าที่ ฯลฯ เป็นเงิน 57,720 บาท  (กองช่าง)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ปัจจุบัน
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับปัจจุบัน 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่องอัตราค่าจ้างขั้นต่ํา (ฉบับ
ที่ 10) ลงวันที่ 6 ธันวาคม  2562
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างซ่อมแซมทรัพย์สิน  
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมระบบ
ประปา ครุภัณฑ์ต่างๆ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบประปาหมู่
บ้าน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ปัจจุบัน
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 2 พ.ศ.2549  (กองช่าง)

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างที่จําเป็นต้องใช้ เช่น  ไม้
ต่างๆ  สี  ปูนซิเมนต์  ทราย  เหล็กเส้น  ท่อน้ํา ท่อประปาและ
อุปกรณ์ประปาต่างๆ  จอบ  เสียม  ฯลฯ  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์การเขียนราย
ละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น  (กองช่าง)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 600,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 600,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของระบบประปาหมู่บ้านที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของเทศบาลตําบลนาเหรง  (กองช่าง)
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.8/ว2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางการ
แก้ไขปัญหาค่าสาธารณูปโภคค้างชําระ
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.8/ว1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560

งบลงทุน รวม 839,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 95,000 บาท
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

เครื่องปัมน้ํา จํานวน 65,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
-เครื่องปัมน้ําขนาด 2 แรงม้า   จํานวน 1 เครื่องสําหรับบ่อ
บาดาล ชนิดท่อส่ง 14 ใบพัดขนาดท่อส่งน้ํา 1
 - ? นิ้ว   นิ้ว  จํานวน  1 เครื่อง งบประมาณ  35,000 บาท 
-เครื่องปัมน้ําน้ํา ขนาด 1.5 แรงม้า  จํานวน 1 เครื่องสําหรับบ่อ
บาดาล ชนิดท่อส่ง 10 ใบพัดขนาดท่อส่งน้ํา 1 – ? นิ้ว 
งบประมาณ  35,000 บาท  (กองช่าง)
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ  เช่น  ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินครุภัณฑ์ต่างๆ 
ค่าบํารุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น  (กองช่าง)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 13 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 2 พ.ศ.2549

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 744,700 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  หมู่ที่ 9 จํานวน 249,700 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่า  ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6
 นิ้ว (ท่อ PVC ชั้น 13.5 มอก. 17 – 2532) ลึกไม่น้อยกว่า 60
 เมตร หรือปริมาณน้ําไม่น้อยกว่า 7 ลบ.ม./ชั่วโมง ตามแบบ
แปลนที่เทศบาลตําบลนาเหรงกําหนด  ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่นพ.ศ.2561 – 2565  ลําดับที่   11   หน้า  89   

โครงการปรับปรุงระบบประปา ติดตั้งถังเก็บน้ํา หมู่ที่ 3 จํานวน 495,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่า  ติดตั้งถังเก็บน้ํา ขนาดความจุ 25 ลบ.ม
. และระบบผลิตจ่ายน้ํา งานถังไฟเบอร์กลาสขนาด 25,000
 ลิตร จํานวน 1 ถัง พร้อมปัมน้ําขนาด 2 HP 1 เครื่อง  และงาน
ติดตั้งระบบจ่ายสารเคมี(คลอลีน) 1 ตามแบบแปลนที่เทศบาล
ตําบลนาเหรงกําหนด  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561–
 2565)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 6) ลําดับที่   3
   หน้า   27  
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