
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลนางั่ว

อําเภอเมืองเพชรบูรณ   จังหวัดเพชรบูรณ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 78,000,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 29,679,328 บาท
งบกลาง รวม 29,679,328 บาท

งบกลาง รวม 29,679,328 บาท
คาชําระหนี้เงินกู จํานวน 600,000 บาท

-เพื่อชําระหนี้เงินตนโครงการสินเชื่อพัฒนาองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ตามสัญญาเงินกูเลขที่ 800000442205 ลงวันที่ 3
 มิถุนายน 2553  ใหแก ธนาคารออมสินสาขาเพชรบูรณ
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 67 เทศบาลอาจมีรายจายดังตอไปนี้ (9
) รายจายอื่นใดตามขอผูกพันหรือตามที่กฎหมายหรือระเบียบ
ของกระทรวงมหาดไทยกําหนด     (กองคลัง)

คาชําระดอกเบี้ย จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อชําระดอกเบี้ยโครงการสินเชื่อพัฒนาองคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น ตามสัญญาเงินกูเลขที่  800000442205 ลงวันที่ 3
 มิถุนายน 2553  ใหแก ธนาคารออมสินสาขาเพชรบูรณ คืนภาย
ใน ทุกๆเดือน ตามอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารคํานาณให 
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 67 เทศบาลอาจมีรายจายดังตอไปนี้ (9
) รายจายอื่นใดตามขอผูกพันหรือตามที่กฎหมายหรือระเบียบ
ของกระทรวงมหาดไทยกําหนด    (กองคลัง)
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เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 350,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม   ของพนักงานจาง
ตามอัตราทางราชการกําหนดไวสําหรับพนักงานจาง   พระราช
บัญญัติหลักประกันสังคม พ.ศ.2533 และประกาศคณะ
กรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตราฐานทั่วไปกับ
พนักงานจาง 12 พฤษภาคม  2547        
-  พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
-  พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
-  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 4172 ลว.  24 ธ.ค. 2561
-  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1620 ลว. 22 เม.ย. 2562   

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 17,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนทดแทน โดยนําสงเงินสมทบกอง
ทุนเป็นรายปีในอัตรารอยละ 0.2 ของ คาจางโดยประมาณทั้งปี พ
.ร.บ.เงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561และ หนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4172 ลงวันที่ 24
 ธันวาคม 2561 (กองคลัง)
-พระราชบัญญัติเงินทดแทน ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
  0808.2/ว 4172 ลว. 24 ธ.ค. 2561         

เงินสนับสนุนงบประมาณรายจายกิจการประปา จํานวน 1,400,000 บาท

-เพื่อตั้งงบประมาณรายจายเพื่อชวยเหลืองบประมาณรายจาย
เฉพาะการ กิจการประปาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
วิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2541 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ
. 2543 ขอ 11 องคกรปกครองสวนทองถิ่น อาจจัดทํางบประมาณ
รายจายเฉพาะการไดโดยรับความเห็นชอบจากสภาทองถิ่นและ
ขอ 12 งบประมาณรายจายทั่วไปและงบประมาณรายจายเฉพาะ
การ อาจตั้งจายเงินชวยเหลือระหวางกันได  (กองคลัง)   
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เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 20,083,140 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการใหแกผูสูงอายุที่มี
อายุ 60 ปีบริบูรณขึ้นไป    ที่มีคุณสมบัติครบถวน ปรากฏอยูใน
แผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี (พ.ศ.2561- 2565)   หนาที่ 179 ลําดับ
ที่ 1  (กองสวัสดิการสังคม)
-พรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยัง
ชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยัง
ชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะห
เพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   ดวนที่สุด  ที่ มท
 0891.3/ว 531  ลงวันที่  12  กุมภาพันธ  2550  
-พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ
.ศ. 2541 มาตรา 16     

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 4,999,680 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการใหแก
คนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑที่กําหนด ที่ไดแสดงความจํานง
โดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไวกับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นแลว  ปรากฏอยูในแผนพัฒนาเทศบาล 5
 ปี (พ.ศ.2561- 2565)   หนาที่ 179 ลําดับที่ 2  (กองสวัสดิการ
สังคม)
- มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2557
-พรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะห
เพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น     
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เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 90,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินสนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูป่วย
เอดส  แกผูป่วยเอดสที่แพทยไดรับรองและทําการวินิจฉัย
แลว ปรากฏอยูในแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี (พ.ศ.2561-2565
)   หนาที่ 179 ลําดับที่ 3  (กองสวัสดิการสังคม)     
-พรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน
- พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ
. 2542 มาตรา 16
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะห เพื่อ
การยังชีพขององคกร ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548

เงินสํารองจาย จํานวน 658,325 บาท

-เพื่อจายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือบรรเทาความ
เดือดรอนของประชาชนเป็นสวนรวมที่จําเป็น  ฉุกเฉิน  เรง
ดวน  ซึ่งไมสามารถคาดการณไดลวงหนา เชน การป้องกันปัญหา
และแกไขปัญหาอุทกภัย น้ําป่าไหลหลาก แผนดินถลม ภัย
แลง  ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่าและหมอกควัน เป็น
ตน   -การป้องกันและแกไขปัญหาสถานการณฝุ่นละอองขนาด
เล็ก PM 2.5    -การป้องกันและระงับโรคติดตอ เชน การป้องกัน
และระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และการ
ป้องกันควบคุมโรคไขเลือดออก  เป็นตน  ฯลฯ

รายจายตามขอผูกพัน

คาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย จํานวน 55,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย (ส
.ท.ท.)   ตามขอบังคับของสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศ
ไทย  ไมนอยกวารอยละเศษหนึ่งสวนหกของรายรับจริงในปีที่ลง
มาแลว (ไมรวมเงินกู เงินจายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุก
ประเภท) แตไมเกิน 500,000บาท   ตามเกณฑที่ที่ประชุมใหญ
เป็นผูกําหนด  โดยพิจารณาจากรายรับจริงประจําปี (กอง
คลัง)    - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยรายจายของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเกี่ยวกับคาบํารุงสมาคม พ.ศ. 2555
 ขอ 5
- ขอบังคับของสมาคมสันติบาตเทศบาลแหงประเทศไทย     

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 1,056,183 บาท
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เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลนางั่ว จํานวน 270,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินสมทบเขากองทุนประกันสุขภาพในระดับทอง
ถิ่น  หรือพื้นที่ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหง
ชาติ  เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ เพื่อสนับสนุนใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น         
ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ทองถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการตั้งงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 (กอง
คลัง)
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการตั้งงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 (แกไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สดุ ที่ มท
 0891.3/ว 2199 ลว. 10 พ.ย. 2552 เรื่อง การดําเนินงานกองทุน
หลักประกันสุขภาพ       

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 9,247,720 บาท

งบบุคลากร รวม 7,686,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,848,160 บาท
คาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 725,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนของผูบริหารทอง
ถิ่น  ไดแก นายกเทศมนตรี  และรองนายกเทศมนตรี  ตามอัตรา
ที่กําหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน  โดย
คํานวณตั้งจายไวไมเกิน  12  เดือน  ดังนี้ (1) คาตอบแทนราย
เดือนนายกเทศมนตรี  อัตราเดือนละ  28,800   บาท เพื่อจาย
เป็นคาตอบแทนรายเดือน ใหแก นายก
เทศมนตรี จํานวน  345,600  บาท     (2) คาตอบแทนรายเดือน
รองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 อัตรา อัตราเดือน
ละ  15,840  บาท เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือน ใหแก รอง
นายกเทศมนตรี จํานวน  380,160  บาท   (สํานักปลัด
เทศบาล)   
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คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกเทศมนตรี/รอง
นายกเทศมนตรี ตามอัตราที่กําหนดในระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยเงินเดือน โดยคํานวณตั้งจายไวไม
เกิน  12  เดือน  ดังนี้       (1) คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก
เทศมนตรี อัตราเดือนละ  6,000  บาท เป็น
เงิน  72,000   บาท     (2) คาตอบแทนประจําตําแหนงรองนายก
เทศมนตรี  จํานวน 2  อัตรา  อัตราเดือนละ 4,500  บาท เป็น
เงิน  108,000   บาท   (สํานักปลัดเทศบาล)              

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษของผูบริหาร  ไดแก  นายก
เทศมนตรี  และรองนายกเทศมนตรี ตามอัตราที่กําหนดใน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน โดยคํานวณตั้งจายไว
ไมเกิน  12  เดือน  ดังนี้     (1) คาตอบแทนพิเศษนายก
เทศมนตรี อัตราเดือนละ  6,000  บาท เป็น
เงิน 72,000   บาท         (2) คาตอบแทนพิเศษรองนายก
เทศมนตรี  จํานวน  2  อัตรา  อัตราเดือนละ 4,500  บาท เป็น
เงิน  108,000   บาท  (สํานักปลัดเทศบาล)               

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 207,360 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี  ตามอัตราที่กําหนดในระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยเงินเดือน  โดยคํานวณตั้งจายไวไม
เกิน  12  เดือน  ดังนี้     (1) คาตอบแทนเลขานุการ  อัตราเดือน
ละ  10,080   บาท เป็นเงิน  120,960  บาท   (2) คาตอบแทนที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี  อัตราเดือนละ 7,200  บาท  เป็น
เงิน  86,400   บาท   (สํานักปลัด
เทศบาล)                             
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 1,555,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล  ตามอัตราที่กําหนด
ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน  โดยคํานวณตั้ง
จายไวไมเกิน  12  เดือน  ดังนี้       (1)  คาตอบแทนประธาน
สภา  อัตราเดือนละ   15,840  บาท เป็น
เงิน  190,080  บาท      (2)  คาตอบแทนรองประธาน
สภา  อัตราเดือนละ   12,960  บาท เป็น
เงิน  155,520  บาท        (3)  คาตอบแทนสมาชิกสภา
เทศบาล  จํานวน 10  อัตรา  อัตราเดือนละ  10,080   บาท เป็น
เงิน 1,209,600  บาท       ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยเงินเดือน เงินคาตอบแทน และประโยชนตอบแทนอยางอื่น
ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ
. 2554 และแกไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน และหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ของ   (สํานักปลัดเทศบาล)                                 

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,838,560 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 3,708,360 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนใหแกพนักงาน
เทศบาลใน สังกัด สํานักปลัด
เทศบาล    จํานวน    11   อัตรา ตามตําแหนงและอัตราที่ ก.ท
. กําหนด  โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน  12  เดือน (สํานักปลัด
เทศบาล) ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2542 และ หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต ดวน
มาก ที่ มท 0809.2/ว53 ลว 5 ก.ค. 2560 เรื่อง การจัดทําแผน
อัตรากําลัง 3 ปี ประจําปีงบ
ประมาณ 2564 - 2566                  
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 84,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาตอบแทนรายเดือนของผูบริหารตําแหนง
นักบริหารงานทองถิ่น  ระดับ กลาง  จํานวน 1 อัตรา   โดย
คํานวณตั้งจายไวไมเกิน  12  เดือน อัตราเดือน
ละ 7,000 บาท เป็นเงิน 84,000 บาท (สํานักปลัด
เทศบาล)    -ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2542   -หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต
  ที่ มท 0809.3/ว28 ลว 16 ก.พ. 2548 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน(การ
กําหนดใหขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น ระดับ 8 ขึ้น
ไป  ไดรับเงินเดือนคาตอบแทนเป็นรายเดือนเทากับอัตราเงิน
ประจําตําแหนง   -หนังสือ สํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และก.อบต
. ที่ มท 0809.3/ว1372 ลงวันที่ 1 ก.ค. 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
.,ก.ท.และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ  การใหพนักงานสวนทองถิ่น  ลูกจาง  และพนักงานจาง
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่ว
คราว (ฉบับที่ 2)    -ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจาย
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวขาราชการและลูกจางประจําของสวน
ราชการ        

เงินประจําตําแหนง จํานวน 162,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของผูบริหารตําแหนงนักบริหาร
งานทองถิ่น  ระดับกลาง  จํานวน 1 อัตรา และ นักบริหารงานทั่ว
ไป ระดับตน  3 อัตรา โดยคํานวณตั้งจายไวไม
เกิน  12  เดือน  (สํานักปลัดเทศบาล)    - ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542  ประกาศ ก.จ
. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการใหขาราชการ
หรือพนักงานทองถิ่นไดรับเงิน  คาตอบแทนนอกเหนือจากเงิน
เดือน  ลว. 22 เม.ย. 2547  สํานักงาน กจ.กท.และก.อบต ดวน
มาก ที่ มท 0809.3/ว1927 ลว 3 ก.ย. 2556 เรื่อง ประกาศ ก.จ
. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่2) พ
.ศ.2556  แผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปีงบประมาณ 2564 –
 2566                   

วันที่พิมพ : 20/9/2564  10:40:43 หนา : 8/149



คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 814,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางใหแกพนักงานจางตามภารกิจ สังกัด สํานัก
ปลัดเทศบาล   จํานวน  4  อัตรา โดยคํานวณตั้งจายไวไม
เกิน  12  เดือน (สํานักปลัดเทศบาล)                        -เพื่อ
จายเป็นคาจางใหแกพนักงานจางทั่วไป สังกัด สํานักปลัด
เทศบาล   จํานวน  5  อัตรา โดยคํานวณตั้งจายไวไม
เกิน 12 เดือน (สํานักปลัดเทศบาล)    -ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และ หนังสือ
สํานักงาน ก.จ.ก.ท. และก.อบต ดวนมาก ที่ มท 0809.5/ว36 ลว
. 26 ส.ค. 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง  แผนอัตรา
กําลัง 3 ปี ประจําปีงบประมาณ 2564 - 2566         

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 70,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจาง
ตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป (เฉพาะผูมีสิทธิได
รับ) สังกัด สํานักปลัดเทศบาล  จํานวน    7    อัตรา  -เพื่อจาย
เป็นเงินชวยเหลือคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางตาม
ภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป (เฉพาะผูมีสิทธิไดรับ) สังกัด สํานัก
ปลัดเทศบาล  จํานวน    7    อัตรา  โดยคํานวณตั้งจายไวไม
เกิน  12  เดือน (สํานักปลัดเทศบาล)          -ตามหนังสือสํานัก
งาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท0809.3/ว.1372   ลง
วันที่ 1 ก.ค. 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการใหพนักงาน
สวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางของอปท.ไดรับเงินคาครอง
ชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) , ประกาศ ก.ท.จ.เพชรบูรณ เรื่อง หลัก
เกณฑการใหขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง และ
พนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดรับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว พ.ศ.2555,  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 , ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
การเบิกจายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวขาราชการและลูกจาง
ประจําของสวนราชการและ แผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปีงบ
ประมาณ 2564 - 2566

งบดําเนินงาน รวม 1,487,000 บาท
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ค่าตอบแทน รวม 490,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามที่ไดรับมอบหมาย  เชน  คาตอบ
แทน  คาเบี้ยประชุมแกคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล
ตําแหนงสายงานผูบริหาร  เงินรางวัลเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกแก
คณะกรรมการ  ขาราชการ  หรือพนักงานสวนทองถิ่น  เป็นผู
ดําเนินการสอบคัดเลือกหรือสอบเปลี่ยนสายงาน  คาตอบแทนเงิน
รางวัลการจับกุมผูกระทําผิด   คาตอบแทน อปพร.  ฯลฯ  -เพื่อ
จายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี)   ใหแก พนักงานเทศบาล  พนักงานครู
เทศบาล  ลูกจางประจํา  และพนักงานจาง  ของเทศบาลตําบลนา
งั่วที่ผานเกณฑการประเมินและมีสิทธิไดรับเงินประโยชนตอบแทน
อื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)      -เพื่อจายเป็นคาตอบ
แทนเจาหนาที่ที่ปฏิบัติหนาที่ในการเลือกตั้ง เชน คณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ผูอํานวยการเลือกตั้ง คณะกรรมการประจําหนวย
เลือกตั้ง เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย นายทะเบียนอําเภอ เป็น
ตน   -ตามระเบียบมหาดไทย วาดวยการจายเงินประโยชนตอบ
แทนอื่น เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี (โบนัส) แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557  ประกอบกับ หนังสือ ก.จ
. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว380 ลงวันที่ 26
 กุมภาพันธ 2558 เรื่องประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
.  เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และ
วิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานสวนทอง
ถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2558 และหนังสือ  มท 0809.3/ว27 ลว 29 ธ.ค. 2559
 เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธี
การกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปี                  
ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 และ
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2850 ลงวันที่ 12
 กันยายน 2561          
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ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง วาดวยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น   พ.ศ.  2562 
ที่ มท08082/ว3675 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม  2561และ ดวนที่
สุด ที่มท 0808.2/ว1705 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563        

คาเบี้ยประชุม จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเบี้ยประชุมรายครั้ง ใหแกคณะกรรมการสภา
เทศบาลในการประชุม ที่มีมติแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับ
กิจการงานของสภาเทศบาล  และผูมีสิทธิเบิกไดตาม
ระเบียบฯ  (สํานักปลัดเทศบาล)   -ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยเงินเดือน เงินคาตอบแทน และประโยชนตอบ
แทนอยางอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธาน
สภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการหรือคณะอนุกรรม
การสภาเทศบาล พ.ศ. 2554  , ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น  พ.ศ.  2547  แกไขเพิ่ม
เติม  ฉบับที่ 2  พ.ศ. 2554  ขอ 105                

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตางๆ ให
แก พนักงานเทศบาล และพนักงานจาง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ  หรือในวันหยุดราชการ  ที่ไดรับคําสั่งใหชวยเหลือการ
ปฏิบัติงานของเทศบาล  ซึ่งเป็นงานเรงดวนนอกเวลาราชการ
ปกติ  หรืองานที่ไมอาจทําในเวลาราชการได  (สํานักปลัด
เทศบาล) 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2559   และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ

คาเชาบาน จํานวน 80,000 บาท
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-เพื่อจายเป็นคาเชา/เชาซื้อบานของพนักงานเทศบาล  ที่มีสิทธิได
รับตามระเบียบและหลักเกณฑที่กําหนด (สํานักปลัด
เทศบาล)   -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่2) พ
.ศ. 2551  แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 แกไขเพิ่มเติม
ถึง ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/5862  ลว. 12 ต.ค. 2559 เรื่องหลักเกณฑและวิธีการ
เกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบานของขาราชการสวนทอง
ถิ่น , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0679  ลว.6 ก
.พ. 2561 เรื่องหลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติในการจัดขาราชการ
สวนทองถิ่นเขาที่พักอาศัยในที่พักขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว2744  ลว
. 16 ส.ค. 2547 เรื่องสิทธิการเบิกคาเชาบานตามคํารองขอของตน
เอง,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3360  ลว. 7 ต
.ค. 2547 เรื่องสิทธิการเบิกคาเชาบานตามคํารองขอของตน
เอง,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0091  ลว. 7 ม
.ค. 2559  เรื่องแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจายคาใช
จายตางๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย , หนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1583  ลว. 30 พ.ค
. 2561  เรื่องการใชใบเสร็จรับเงินจากชองทางใหบริการดาน
อิเล็กทรอนิกสเป็นหลักฐานในการประกอบการเบิกคาเชา
บาน และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ           
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงาน
เทศบาล  ที่มีสิทธิไดรับตามระเบียบกําหนด  (สํานักปลัด
เทศบาล)     พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
ของบุตร พ.ศ. 2562 , ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
คาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2542, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๙ , หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1891 ลงวัน
ที่ 17 กรกฎาคม 2557, หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค
. 0422.3/ว 257  ลว.28 มิ.ย. 2559  เรื่อง ประเภทและอัตราเงิน
บํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน,หนังสือกรมบัญชีกลาง  ดวนที่
สุด  ที่ กค 0408.5/ว22  ลว.12 ม.ค. 2561 , หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013  ลว. 18 ก.พ. 2559  เรื่องการ
เบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ,หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 ส.ค. 2559  เรื่อง
ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลา
เรียน,ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ
เบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนทอง
ถิ่น  ประกาศ ณ วันที่ 12 เม.ย. 2542,หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท. 0809.3/ว4188  ลว.9 ธ.ค. 2548 เรื่องแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิการเบิกเงินสวัสดิการของผูบริหารทองถิ่น และ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ             
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ค่าใช้สอย รวม 450,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ  เชน  คารับ
วารสาร    คาเย็บหนังสือเขาปกหนังสือ   คาซักฟอก   คาตักสิ่ง
ปฏิกูล  คาระวางบรรทุก  คาเชาทรัพยสิน  คาลงทะเบียน  ส.ท.ท
. คาเชาเครื่องถายเอกสาร  คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน
ตางๆ  คาเบี้ยประกัน  คาจางแรงงานบุคคลภายนอกใหทํา
งานอยางใดอยางหนึ่ง  หรือจางเหมาแรงงานตามภารกิจของ
สํานักปลัดเทศบาล  คาจางแรงงานดําเนินการกอสราง ปรับ
ปรุง    คาจางเหมาบริการตาง ๆ ฯลฯ และอื่นๆ ในลักษณะเดียว
กัน กรณีจางเหมาบุคคล หลักเกณฑและแนวปฏิบัติตาม หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว7120 ลว 9 ธ.ค
. 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  (สํานักปลัดเทศบาล)  ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/ว 0746 ลงวัน
ที่ 1 กุมภาพันธ 2562  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค    ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง  รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น                 
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท

1. คารับรองในการเลี้ยงรับรองบุคคล หรือคณะบุคคล    -เพื่อ
จายเป็นคาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาของขวัญ คาพิมพเอกสาร   คา
ใชจายที่เกี่ยวเนื่องกับการรับรองรวมทั้งคาบริการดวย   และคาใช
จายอื่น  ซึ่งจําเป็นตองจายที่เกี่ยวกับการรับรองเพื่อเป็นคารับรอง
ในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  ที่มานิเทศงาน  ตรวจ
งาน เยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ  ซึ่ง
รวมตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล และคาใชจายในการจัดงานวัน
เทศบาล ฯลฯ (ซึ่งตั้งจายไมเกินปีละ 1 % ของรายไดจริงของปีงบ
ประมาณที่ลวงมา  โดยไมรวมรายไดจากเงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจ   เงินกู  เงินจายขาดเงินสะสม  และเงินที่มีผูอุทิศให   (ตาม
นัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381   ลงวัน
ที่  28  กรกฎาคม  2548)  2. คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา
ทองถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ   -เพื่อจายเป็น
คาอาหาร   เครื่องดื่ม   เครื่องใชในการเลี้ยงรับรองคาบริการ
อื่นๆ    ซึ่งจําเป็นตองจายที่เกี่ยวกับการรับรองในการประชุมสภา
ทองถิ่นหรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่ไดรับการแตง
ตั้งตามกฎหมาย  หรือตามระเบียบ  หรือหนังสือสั่งการ
ของกระทรวงมหาดไทย   หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับรัฐ
วิสาหกิจหรือเอกชน  -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
คาใชจายในการบริหารงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2562                                (สํานักปลัดเทศบาล)      
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการทั้งในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของผูบริหารเทศบาล  สมาชิก
สภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล และพนักงานจาง   คาใชจายใน
การเดินทางไปราชการของ  อปพร. คาเบี้ยเลี้ยงพยานหรือผูตอง
หา  คาเบี้ยเลี้ยงบุคคลอื่น คาของขวัญ  ของรางวัล  หรือเงิน
รางวัล คาซื้อพวงมาลัย  ชอดอกไม  กระเชาดอกไมและพวง
มาลา  คาชดใชเสียหายหรือ  สินไหมทดแทน   กรณีเกิดอุบัติเหตุ
จากเทศบาล   เงินชวยเหลือพนักงานหรือลูกจางที่ตองหาคดี
อาญา คาทําศพพนักงานหรือลูกจาง ที่ถึงแกกรรมในการเดินทาง
ไปราชการ คาใชจายตามคําพิพากษาของศาล  คาผานทางดวน
พิเศษ     (สํานักปลัดเทศบาล)  ถือปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจาย ในการเดินทางไปราชการของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และแกไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 4 พ.ศ
.2561  และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ                   

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการลงทะเบียนในการฝึกอบรม ของผู
บริหารเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล และ
พนักงานจาง   (สํานักปลัดเทศบาล)  ถือปฏิบัติตาม ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวย คาใชจายในการฝึกอบรม และการเขา
รับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557  และหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวของ                   

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาซอมบํารุงปกติ หรือคาซอม
กลาง วัสดุ ครุภัณฑ ฯลฯ เชน เครื่องคอมพิวเตอร ฯลฯ ที่อยูใน
การดูแลรักษาของสํานักปลัดเทศบาล          
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ค่าวัสดุ รวม 545,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน อาทิ
เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาด
เล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ฯลฯ  วัสดุสิ้นเปลือง  อาทิ
เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด ฯลฯ
    -  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 24 พฤษภาคม 2564  เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ -  รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น   (สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน อาทิ
เชน ไมโครโฟน ขาตั้งไมโคโฟน หัวแรงไฟฟ้า ฯลฯ  วัสดุสิ้น
เปลือง อาทิเชน ฟิวส เทปพันสายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอด
ไฟ ฯลฯ วัสดุอุปกรณประกอบอะไหล  อาทิเชน ดอก
ลําโพง ฮอรนลําโพง แผงวงจรปิด ฯลฯ -  ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562   -  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 24 พฤษภาคม 2564  เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ -  รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุงานบานงานครัว ประเภทวัสดุคงทน อาทิ
เชน หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว ฯลฯ  วัสดุสิ้นเปลือง อาทิ
เชน ผงซักซอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง  ฯลฯ  -  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562   -  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 24 พฤษภาคม 2564  เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ -  รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น  (สํานักปลัดเทศบาล)                 
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วัสดุกอสราง จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุกอสราง ประเภทวัสดุคงทน อาทิเชน ไม
ตางๆ คอน คีม ชะแลง ฯลฯ  วัสดุสิ้นเปลือง อาทิเชน น้ํามันทา
ไม สี ปูนซีเมนต ฯลฯ  วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล อาทิ
เชน ทอน้ําและอุปกรณประปา ทอตางๆ ทอน้ําบาดาล ฯลฯ
  -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2562   -  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2564  เรื่องรูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ -  รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ประเภทวัสดุคง
ทน อาทิเชน ไขควง ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย ฯลฯ  วัสดุ
สิ้นเปลือง อาทิเชน ยางรถยนต น้ํามันเบรก นอตและสกรู สาย
ไมล ฯลฯ  วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล   อาทิเชน เบาะรถ
ยนต เครื่องยนต (อะไหล) ชุดเกียรรถยนต ฯลฯ   -  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562    - หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095ลงวัน
ที่ 24 พฤษภาคม 2564  เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ  -  รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น  (สํานักปลัด)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น รายจายที่ตอง
ชําระพรอมกับคาวัสดุ วัสดุสิ้นเปลือง แกสหุงตม น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด   ฯลฯ    -  ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562  - หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง
หลัดเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจายประจําปีในลักษณะคาใชสอย วัสดุและคา
สาธารณูปโภค   -  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2564  เรื่องรูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ -  รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุการเกษตร ประเภทวัสดุคงทน อาทิ
เชน เคียว สปริงเกอร จอบหมุน จานพรวน ฯลฯ  วัสดุสิ้น
เปลือง อาทิเชน ปุย ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว อาหาร
สัตว  ฯลฯ  วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล อาทิเชน หัว
กะโหลกดูดน้ํา ฯลฯ       - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2562    -  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2564  เรื่องรูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ -  รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   (สํานักปลัดเทศบาล)   

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินคาโฆษณาและเผยแพร ประเภทวัสดุคง
ทน อาทิเชน ขาตั้งกลอง ขาตั้งเขียนภาพ ป้ายประชาสัมพันธ ฯลฯ
  วัสดุสิ้นเปลือง อาทิเชน พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร ฯลฯ
   -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2562   -  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2564  เรื่องรูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ -  รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   (สํานักปลัดเทศบาล)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน อาทิ
เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล  วัสดุสิ้นเปลือง อาทิเชน  อุปกรณ
บันทึก
ขอมูล (
Diskette,floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc , Di
gital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ขอมูล (
Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล  วัสดุ
อุปกรณประกอบและอะไหล  หนวยประมวลผล ฮารดดิสกไดรฟ
 ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ (Key Board),เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่
ซิป (Memory Chip) เชน RAM คัตซีทฟีด
เตอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิตชิ่ง
บอกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) 
แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส  (Card) 
เชน 
Ethernet Card, Lan Card, Anti virus Card, Sound Card 
เป็นตน เครื่องอานและบันทึกขอมูล แบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-
ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นตน ฯลฯ     (สํานักปลัด
เทศบาล)   -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2562  -  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 24 พฤษภาคม 2564  เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ -  รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 2,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 2,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย   โทรเลข   ธนาณัติ   ที่ใชในราชการ
ของเทศบาลตําบลนางั่ว    หนังสือกระทรวงมหาดไทย มท
 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562  เรื่อง หลักเกณฑ
และอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย
ประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคา
สาธารณูปโภค  (สํานักปลัดเทศบาล

งบเงินอุดหนุน รวม 54,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 54,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

โครงการเงินอุดหนุน อปท.ในเขตอําเภอเมืองเพชรบูรณ ตาม
โครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนของอปท
.อําเภอเมืองเพชรบูรณ

จํานวน 16,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอเมือง
เพชรบูรณ  จังหวัดเพชรบูรณ จํานวน  16,000  บาท  ตาม
หนังสือองคการบริหารสวนตําบลสะเดียง ที่พช 73801/ว25  ลง
วันที่  30 กรกฎาคม  พ.ศ.  2564  
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ
. 2563 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ 
ปรากฎอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561- 2565)   หนาที่  54
   ลําดับที่   8
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เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ  
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

จํานวน 38,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนศูนยอํานวยการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ(ศอ.ปสจ.เพช)  จํานวน   38,000
  บาท  
 รายละเอียดตามหนังสือ ที่พช.0018.4 (ศอ.ปส.จ.พช.)/ว 121 ลง
วันที่ 15 มิถุนายน   2564      
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ
. 2563และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ         
ปรากฎอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561- 2565)   หนาที่ 53
 ลําดับที่ 7           

งบรายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท
รายจายอื่น

คาจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินความพึงพอใจ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจางสถาบันการศึกษาระดับอุดม
ศึกษาตามบัญชีรายชื่อสถาบันการศึกษาที่ กทจ
.เพชรบูรณ กําหนด เพื่อดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผูรับ
บริการเทศบาลตําบลนางั่ว  (สํานักปลัดเทศบาล)  ตามหนังสือ
สํานักงาน กจ.กท.และกอบต.ที่ มท 0809.3/ว27 ลว 29 ธ.ค
. 2559 เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี 
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 474,840 บาท
งบบุคลากร รวม 474,840 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 474,840 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 354,840 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนใหแกพนักงาน
เทศบาลใน สังกัด สํานักปลัดเทศบาล    จํานวน    1   อัตรา ตาม
ตําแหนงและอัตราที่ ก.ท. กําหนด  โดยคํานวณตั้งจายไวไม
เกิน  12  เดือน (สํานักปลัดเทศบาล) ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และ หนังสือสํานัก
งาน กจ.กท.และก.อบต ดวนมาก ที่ มท 0809.2/ว53 ลว 5 ก.ค
. 2560 เรื่อง การจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปีงบ
ประมาณ 2564 - 2566                  

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 108,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจางใหแกพนักงานจางทั่วไป สังกัด สํานักปลัด
เทศบาล   จํานวน  1  อัตรา โดยคํานวณตั้งจายไวไม
เกิน 12 เดือน (สํานักปลัดเทศบาล)        -ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และ หนังสือ
สํานักงาน ก.จ.ก.ท. และก.อบต ดวนมาก ที่ มท 0809.5/ว36 ลว
. 26 ส.ค. 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง  แผนอัตรา
กําลัง 3 ปี ประจําปีงบประมาณ 2564 - 2566         

วันที่พิมพ : 20/9/2564  10:40:43 หนา : 23/149



เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจาง
ตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป (เฉพาะผูมีสิทธิได
รับ) สังกัด สํานักปลัดเทศบาล  จํานวน    1    อัตรา  โดย
คํานวณตั้งจายไวไมเกิน  12  เดือน (สํานักปลัดเทศบาล)   -ตาม
หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
0809.3/ว.1372   ลงวันที่ 1 ก.ค. 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ
การใหพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางของอปท.ได
รับเงินคาครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) , ประกาศ ก.ท.จ
.เพชรบูรณ เรื่อง หลักเกณฑการใหขาราชการหรือพนักงานสวน
ทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น ไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว พ.ศ.2555,  พระราช
บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 , ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราวขาราชการและลูกจางประจําของสวนราชการ
และ แผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปีงบประมาณ 2564 - 2566

งานบริหารงานคลัง รวม 4,912,744 บาท
งบบุคลากร รวม 3,767,744 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,767,744 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 2,780,820 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนใหแกพนักงาน
เทศบาลในสังกัด (กองคลัง) จํานวน   7    อัตรา ตามตําแหนง
และอัตราที่ ก.ท. กําหนด  โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน  12
  เดือน   
-ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 
-หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.  ที่ มท 0809.2/ว 70
 ลว. 19  มิ.ย. 2563 เรื่อง การจัดทําแผนอัตรากําลัง 3
 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566  
-หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลว. 30 ธ.ค. 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใช
จายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น (กองคลัง)            
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 67,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาตอบแทนรายเดือนของผูบริหารตําแหนง
นักบริหารงานคลัง ระดับกลาง จํานวน 1 อัตรา โดยคํานวณตั้ง
จายไวไมเกิน 12 เดือน 
-ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 
-หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.  ที่ มท 0809.2/ว 70
 ลว. 19  มิ.ย. 2563 เรื่อง การจัดทําแผนอัตรากําลัง 3
 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566    
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจาย
ได พ.ศ. 2559  (กองคลัง)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 85,200 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของผูบริหารตําแหนงนักบริหาร
งานคลัง  ระดับ กลาง และ   นักบริหารงานคลัง ระดับ
ตน  จํานวน 2 อัตรา  โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน  12
  เดือน             
-ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 
-หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.  ที่ มท 0809.2/ว 70
 ลว. 19  มิ.ย. 2563 เรื่อง การจัดทําแผนอัตรากําลัง 3
 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566    
-หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลว. 30 ธ.ค. 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใช
จายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น (กองคลัง)        

วันที่พิมพ : 20/9/2564  10:40:43 หนา : 25/149



คาจางลูกจางประจํา จํานวน 218,280 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจางลูกจางประจํา ตําแหนงเจาพนักงานจัดเก็บ
รายได จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน 
-ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 
-หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.  ที่ มท 0809.2/ว 70
 ลว. 19  มิ.ย. 2563 เรื่อง การจัดทําแผนอัตรากําลัง 3
 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566    
-หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลว. 30 ธ.ค. 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใช
จายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น  (กองคลัง)  

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 592,244 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาจางใหแกพนักงานจางตามภารกิจ สังกัด กอง
คลัง  จํานวน   2    อัตรา   โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน  12
  เดือน 
- คาจางพนักงานจางทั่วไป  จํานวน  216,000  บาท 
-เพื่อจายเป็นคาจางใหแกพนักงานจางทั่วไปสังกัดกอง
คลัง   จํานวน  2  อัตรา  โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน  12
  เดือน     
-ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 
-หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.  ที่ มท 0809.2/ว 70
 ลว. 19  มิ.ย. 2563 เรื่อง การจัดทําแผนอัตรากําลัง 3
 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566    
-หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลว. 30 ธ.ค. 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใช
จายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น  (กองคลัง)      
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจาง
ตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป สังกัด กองคลัง  จํานวน    2
   อัตรา  โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน  12  เดือน     
-ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 
-หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.  ที่ มท 0809.2/ว 70
 ลว. 19  มิ.ย. 2563 เรื่อง การจัดทําแผนอัตรากําลัง 3
 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566    
-หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลว. 30 ธ.ค. 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใช
จายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น    (กองคลัง)     

งบดําเนินงาน รวม 1,145,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 150,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้ง
ใหมีหนาที่ในการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางและบริหาร
พัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัด
ซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560          
-  ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 ลว. 6 ก.ย. 2561 และดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 2850 ลว. 12  ก.ย. 2561 เรื่อง  หลักเกณฑ
การเบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการฯ   -ประกาศ
คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผูประกอบการ  เรื่อง
หลักเกณฑและวิธีการกําหนดราคากลางงานกอสราง ลว. 15 พ.ย
. 2560 (กองคลัง)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ตางๆ ใหแก พนักงานเทศบาล และพนักงานจาง ที่มาปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ  หรือในวันหยุดราชการ  ที่ไดรับคําสั่งใหชวย
เหลือการปฏิบัติงานของเทศบาล  ซึ่งเป็นงานเรงดวนนอกเวลา
ราชการปกติ  หรืองานที่ไมอาจทําในเวลาราชการได  (กองคลัง) 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2559   และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ

คาเชาบาน จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเชา/เชาซื้อบานของพนักงานเทศบาล  มีสิทธิเบิก
คาเชาบานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2551 แกไขเพิ่มเติมและหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลว. 12 ต.ค. 2559
 เรื่องหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบาน
ของขาราชการสวนทองถิ่นหรือหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2551
 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ
.ศ. 2562 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน  การเบิกจาย
เงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547  และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ. 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2744 ลว. 16 ส.ค
. 2547 (กองคลัง)      

วันที่พิมพ : 20/9/2564  10:40:43 หนา : 28/149



เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงาน
เทศบาลและลูกจางประจํา  ที่มีสิทธิไดรับตามระเบียบฯ
-  พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ
. 2562 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาของบุตรพนักงาน สวนทองถิ่น พ.ศ.2541 แกไขเพิ่ม
เติม ถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2549  ประเภทและอัตราเงินบํารุงการ
ศึกษาและคาเลาเรียน   ตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ (กองคลัง)

ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ  เชน  คารับ
วารสาร  คาเย็บหนังสือเขาปกหนังสือ   คาซักฟอก   คาตักสิ่ง
ปฏิกูล  คาระวางบรรทุก  คาเชาทรัพยสิน  คาลงทะเบียน  ส.ท.ท
. คาเชาเครื่องถายเอกสาร  คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน
ตางๆ  คาเบี้ยประกัน  คาจางแรงงาน   บุคคลภายนอกใหทํา
งานอยางใดอยางหนึ่ง  หรือจางเหมาแรงงานตามภารกิจของกอง
คลัง  คาจางเหมาบริการตาง ๆ ฯลฯ และอื่นๆ ในลักษณะเดียว
กัน กรณีจางเหมาบุคคล หลักเกณฑและแนวปฏิบัติตาม หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว7120 ลว 9 ธ.ค. 2559
 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 7120
   ลว. 9 ธ.ค. 2559 เรื่องหลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจาง
เหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น      
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคา
ใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค (กองคลัง)       
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการปรับปรุงระบบบริหารจัดการขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสินดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร

จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการอบรมโครงการฯ  เชน  คาจาง
พนักงานเดินสํารวจขอมูลภาคสนาม  คาถายเอกสาร คาพิมพ
เอกสาร และแบบพิมพ  คาวัสดุอุปกรณและคาใชจายอื่น ๆ ที่จํา
เป็นในโครงการฯ
-  พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. 2562
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2550
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการดําเนินการตามพระราช
บัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. 2562
-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.3/ว 0107
 ลว.  8 ม.ค. 2561
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) หนาที่ 55
 ลําดับที่ 1
 (กองคลัง)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถให
งานตามปกติ หรือคาซอมกลาง วัสดุ ครุภัณฑ เชน เครื่อง
คอมพิวเตอร ฯลฯ ที่อยูในการดูแลรักษาของกองคลัง
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลว. 15 ม.ค
. 2563 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใชสอย วัสดุและคา
สาธารณูปโภค 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 24
 พฤษภาคม 2564  เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ -  รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
(กองคลัง) 
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ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน อาทิ
เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาด
เล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ฯลฯ  วัสดุสิ้นเปลือง  อาทิ
เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด ฯลฯ
    -  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 24 พฤษภาคม 2564  เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ -  รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น  (กองคลัง)          

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุงานบานงานครัว ประเภทวัสดุคงทน อาทิ
เชน หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว ฯลฯ  วัสดุสิ้นเปลือง อาทิ
เชน ผงซักซอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง  ฯลฯ  -  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562   -  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 24 พฤษภาคม 2564  เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ -  รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น    (กองคลัง)
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ประเภทวัสดุคง
ทน อาทิเชน ไขควง ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย ฯลฯ  วัสดุ
สิ้นเปลือง อาทิเชน ยางรถยนต น้ํามันเบรก นอตและสกรู สาย
ไมล ฯลฯ  วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล   อาทิเชน เบาะรถ
ยนต เครื่องยนต (อะไหล) ชุดเกียรรถยนต ฯลฯ   -  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562    
-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคา
ใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค และ หนังสือกรมบัญชีกลาง ว
 101 ลงวันที่ 27 กันยายน 2536    
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 24
 พฤษภาคม 2564  เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ -  รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
(กองคลัง)       

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น รายจายที่ตอง
ชําระพรอมกับคาวัสดุ วัสดุสิ้นเปลือง แกสหุงตม น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด   ฯลฯ    -  ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562  - หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง
หลัดเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจายประจําปีในลักษณะคาใชสอย วัสดุและคา
สาธารณูปโภค   -  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2564  เรื่องรูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ -  รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(กองคลัง)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินคาโฆษณาและเผยแพร ประเภทวัสดุคง
ทน อาทิเชน ขาตั้งกลอง ขาตั้งเขียนภาพ ป้ายประชาสัมพันธ ฯลฯ
  วัสดุสิ้นเปลือง อาทิเชน พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร ฯลฯ
   -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
   -  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 24 พฤษภาคม 2564  เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ -  รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น   
(กองคลัง)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน อาทิ
เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล  วัสดุสิ้นเปลือง อาทิเชน  อุปกรณ
บันทึก
ขอมูล (
Diskette,floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc , Di
gital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ขอมูล (
Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล  วัสดุ
อุปกรณประกอบและอะไหล  หนวยประมวลผล ฮารดดิสกไดรฟ
 ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ (Key Board),เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่
ซิป (Memory Chip) เชน RAM คัตซีทฟีด
เตอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิตชิ่ง
บอกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) 
แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส  (Card) 
เชน 
Ethernet Card, Lan Card, Anti virus Card, Sound Card 
เป็นตน เครื่องอานและบันทึกขอมูล แบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-
ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นตน ฯลฯ     -  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562  -  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 24 พฤษภาคม 2564  เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ -  รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น  (กองคลัง)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 735,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 600,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคากระแสไฟฟ้าที่ใชในกิจการเทศบาลตําบลนา
งั่ว  และคากระแสไฟฟ้าสาธารณะในความรับผิดชอบของเทศบาล
ตําบลนางั่ว รวมถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน เชน คา
บริการ คาภาษี ในกิจการของเทศบาลตําบลนางั่ว  
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจาย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4
) พ.ศ. 2561
-  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว
 1003 ลว.  13  มี.ค.  2562 (กองคลัง)         

คาบริการโทรศัพท จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบริการโทรศัพท ที่ใชในราชการของเทศบาล
ตําบลนางั่ว 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562          
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจาย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4
) พ.ศ. 2561
-  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว
 1003 ลว.  13  มี.ค.  2562
-   หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นที่ มท 0808.2/34
 ลว. 6 ม.ค. 2558 เรื่องหารือการเบิกคาใชบริการโทรศัพทเคลื่อน
ที่ (กองคลัง)      

คาบริการไปรษณีย จํานวน 25,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย   โทรเลข   ธนาณัติ   ที่ใชในราชการ
ของเทศบาลตําบลนางั่ว  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562   
-  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว
 1003 ลว.  13  มี.ค.  2562 (กองคลัง)
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 70,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับใชระบบอิน
เทอรเน็ต (INTERNET)  คาบริการ  คาเชา   คาสมาชิกในการใช
บริการ  คาสื่อสารอื่นๆ  และใหหมายความรวมถึงคาใชจายเพื่อ
ใหไดใชบริการและคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการทาง
ดานโทรคมนาคม   
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562    
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจาย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4
) พ.ศ. 2561
-  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว
 1003 ลว.  13  มี.ค.  2562    (กองคลัง)     

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 355,320 บาท
งบบุคลากร รวม 355,320 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 355,320 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 355,320 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนใหแกพนักงาน
เทศบาลใน สังกัด สํานักปลัดเทศบาล    จํานวน    1   อัตรา ตาม
ตําแหนงและอัตราที่ ก.ท. กําหนด  โดยคํานวณตั้งจายไวไม
เกิน  12  เดือน (สํานักปลัดเทศบาล) ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และ หนังสือสํานัก
งาน กจ.กท.และก.อบต ดวนมาก ที่ มท 0809.2/ว53 ลว 5 ก.ค
. 2560 เรื่อง การจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปีงบ
ประมาณ 2564 - 2566 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,457,480 บาท

งบบุคลากร รวม 1,134,480 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,134,480 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 369,240 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนใหแกพนักงาน
เทศบาลใน สังกัด สํานักปลัดเทศบาล    จํานวน    1
   อัตรา ตามตําแหนงและอัตราที่ ก.ท. กําหนด  โดยคํานวณตั้ง
จายไวไมเกิน  12  เดือน (สํานักปลัดเทศบาล)                  
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 และ หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต ดวน
มาก ที่ มท 0809.2/ว53 ลว 5 ก.ค. 2560 เรื่อง การจัดทําแผน
อัตรากําลัง 3 ปี ประจําปีงบประมาณ 2564 -
 2566                  

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 741,240 บาท

 -เพื่อจางเป็นคาจางใหแกพนักงานจางตามภารกิจ  จํานวน  3
  อัตรา  โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน (สํานักปลัด  งาน
ป้องกันฯ)            -เพื่อจายเป็นคาจางใหแกพนักงานจางทั่ว
ไป สังกัด สํานักปลัดเทศบาล   จํานวน  2  อัตรา โดยคํานวณตั้ง
จายไวไมเกิน 12 เดือน (สํานักปลัดเทศบาล งานป้องกันฯ)    
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 และ หนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท. และก.อบต ดวน
มาก ที่ มท 0809.5/ว36 ลว. 26 ส.ค. 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ
. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน
จาง  แผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปีงบประมาณ 2564 - 2566    
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจาง
ตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป (เฉพาะผูมีสิทธิได
รับ) สังกัด สํานักปลัดเทศบาล  จํานวน    5    อัตรา  โดย
คํานวณตั้งจายไวไมเกิน  12  เดือน (สํานักปลัดเทศบาล) 
ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท0809.3/ว.1372   ลงวันที่ 1 ก.ค. 2558
 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,แผนงานป้องกันและรักษาความสงบ!แผน
งานบริหารทั่วไป ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับหลักเกณฑการใหพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง และ
พนักงานจางของอปท.ไดรับเงินคาครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2
) ,แผนงานป้องกันและรักษาความสงบ!M2 ประกาศ ก.ท.จ
.เพชรบูรณ เรื่อง หลักเกณฑการใหขาราชการหรือพนักงานสวน
ทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น ไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว พ.ศ.2555,  พระราช
บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
 , ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราวขาราชการและลูกจางประจําของสวนราชการ
และ แผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปีงบประมาณ 2564 – 2566
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งบดําเนินงาน รวม 228,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 38,000 บาท
คาเชาบาน จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเชา/เชาซื้อบานของพนักงานเทศบาล  ที่มีสิทธิได
รับตามระเบียบและหลักเกณฑที่กําหนด   (สํานักปลัดเทศบาล) 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2548 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่2) พ.ศ. 2551
  แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ. 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว5862  ลว. 12 ต.ค. 2559 เรื่องหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับ
การเบิกจายเงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น , หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0679  ลว.6 ก.พ. 2561
 เรื่องหลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติในการจัดขาราชการสวนทอง
ถิ่นเขาที่พักอาศัยในที่พักขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว2744  ลว. 16
 ส.ค. 2547 เรื่องสิทธิการเบิกคาเชาบานตามคํารองขอของตน
เอง,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3360  ลว. 7 ต
.ค. 2547 เรื่องสิทธิการเบิกคาเชาบานตามคํารองขอของตน
เอง,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0091  ลว. 7 ม
.ค. 2559  เรื่องแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจายคาใช
จายตางๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย , หนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1583  ลว. 30 พ.ค. 2561
  เรื่องการใชใบเสร็จรับเงินจากชองทางใหบริการดาน
อิเล็กทรอนิกสเป็นหลักฐานในการประกอบการเบิกคาเชา
บาน และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ           

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 8,000 บาท

–เพื่อจายเป็นเงินคาชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงาน
เทศบาล  ที่มีสิทธิไดรับตามระเบียบกําหนด  (สํานักปลัด
เทศบาล)  
พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ
. 2562 , ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
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. 2542, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๙ , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0809.3/ว 1891 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2557, หนังสือกรมบัญชี
กลาง ดวนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257  ลว.28 มิ.ย. 2559
  เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลา
เรียน,หนังสือกรมบัญชีกลาง  ดวนที่สุด  ที่ กค 0408.5/ว22  ลว
.12 ม.ค. 2561 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว
 1013  ลว. 18 ก.พ. 2559  เรื่องการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว
 4522 ลงวันที่ 9 ส.ค. 2559  เรื่องประเภทและอัตราเงินบํารุง
การศึกษาและคาเลาเรียน,ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลัก
เกณฑและวิธีการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
พนักงานสวนทองถิ่น  ประกาศ ณ วันที่ 12 เม.ย. 2542,หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0809.3/ว4188  ลว.9 ธ.ค. 2548
 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิการเบิกเงินสวัสดิการของผู
บริหารทองถิ่น และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ             

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท
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-เพื่อจายเป็นคาซอมบํารุงปกติ หรือคาซอม
กลาง วัสดุ ครุภัณฑ ฯลฯ เชน เครื่องคอมพิวเตอร ฯลฯ ที่อยูใน
การดูแลรักษาของสํานักปลัดเทศบาล          

ค่าวัสดุ รวม 140,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ประเภทวัสดุคง
ทน อาทิเชน ไขควง ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย ฯลฯ  วัสดุ
สิ้นเปลือง อาทิเชน ยางรถยนต น้ํามันเบรก นอตและสกรู สาย
ไมล ฯลฯ  วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล   อาทิเชน เบาะรถ
ยนต เครื่องยนต (อะไหล) ชุดเกียรรถยนต ฯลฯ   -  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562    - หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2564
  เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ  -  รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  (สํานัก
ปลัด)

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องแตงกาย ประเภทวัสดุคงทน อาทิ
เชน เครื่องแบบ/ชุดปฏิบัติงาน,เสื้อ กางเกง ผา ,เครื่องหมาย
ตางๆ ถุงเทา,ถุงมือ รองเทา,เข็มขัด,หมวก,ผาพันคอ,เสื้อสะทอน
แสง,เสื้อชูชีพ,ชุดดับเพลิงรวมถึงขนาดกันไฟ(ไมรวมถัง
ออกซิเจน)  ฯลฯ  วัสดุสิ้นเปลือง อาทิเชน  วุฒิบัติ อป
พร.,บัตร อปพร.,เข็มเครื่องหมาย อปพร.ฯลฯ  
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 24
 พฤษภาคม 2564  เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ -  รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
(สํานักปลัดเทศบาล)
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วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องดับเพลิง ประเภทวัสดุคงทน อาทิ
เชน วาลวน้ําดับเพลิง (เชื่อมกับรถดับเพลิง) ทอสายสงน้ํา ฯลฯ
   วัสดุสิ้นเปลือง อาทิเชน  ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 24
 พฤษภาคม 2564  เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ -  รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (สํานักปลัดเทศบาล) 

งบลงทุน รวม 95,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 95,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

เปลี่ยนเครื่องสูบน้ํารถบรรทุกน้ํา หมายเลขครุภัณฑ 
003-47-001หมายเลขทะเบียน  บน 2779

จํานวน 95,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาด
ใหญซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงตามปกติหรือซอมกลาง     
คาครุภัณฑเปลี่ยนเครื่องสูบน้ํา รถบรรทุกน้ํา หมายเลข
ครุภัณฑ 003-47-001 หมายเลขทะเบียน  บน 2779
 เพชรบูรณ สามารถสงน้ําไดไมนอยกวา 1,400 ลิตร/นาที พรอม
สงน้ําเขาเฟองทดในตัว ตัวเรือนทําดวยอลูมิเนียมอัลลอยด  ตาม
ราคาทองถิ่น พรอมติดตั้ง
 ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 4/2564  สํานักปลัด 
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งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนในชวงเทศกาลปีใหม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลปีใหม เชน คาวัสดุ อุปกรณ และ
คาใชจายที่เกี่ยวของกับโครงการ ฯลฯ
-พรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน 
   -พรบ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2550 แกไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับปัจจุบัน
        -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2562  
        - เบิกจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวม
การแขงขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559 และแกไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ/หนังสือสั่งการที่ใหดําเนิน
งาน   
- ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 56
 ลําดับที่ 1
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โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวง เทศกาลสงกรานต จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสงกรานต เชน คา
วัสดุ อุปกรณ และคาใชจายที่เกี่ยวของกับโครงการ ฯลฯ 
       -พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  และแกไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับปัจจุบัน 
       -พรบ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2550 แกไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับปัจจุบัน
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2562 
        - เบิกจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวม
การแขงขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559 และแกไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ/หนังสือสั่งการที่ใหดําเนิน
งาน   
        - ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) หนาที่ 57 ลําดับที่ 2
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 3,496,640 บาท

งบบุคลากร รวม 3,236,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,236,640 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 2,224,320 บาท

     - เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนใหแก
พนักงานเทศบาลในสังกัด กองการศึกษา 
        จํานวน 6 อัตรา  ตามตําแหนงและอัตราที่ ก.ท
.กําหนด  โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน 
        (กองการศึกษา)   
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ  
        - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลทองถิ่น พ.ศ
.2542 
 - หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และก.อบต. ดวนมาก ที่ มท
 0809.2/ว 53 ลว 5 ก.ค.2560 
   เรื่อง การจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปีงบ
ประมาณ 2564 - 2566

เงินประจําตําแหนง จํานวน 78,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของผูบริหารตําแหนงนักบริหาร
งานการศึกษา ระดับตน   จํานวน 3 อัตรา  โดยคํานวณตั้งจายไว
ไมเกิน 12 เดือน  (กองการศึกษา) 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ 
    ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลัก
เกณฑการใหขาราชการหรือพนักงานทองถิ่นไดรับเงิน  คาตอบ
แทนนอกเหนือจากเงินเดือน  ลว. 22 เม.ย. 2547  สํานักงาน กจ
.กท.และก.อบต ดวนมาก ที่ มท 0809.3/ว1927 ลว 3 ก.ย. 2556
 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทน
อื่น (ฉบับที2่) พ.ศ.2556  แผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปีงบ
ประมาณ 2564 – 2566                    
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 886,320 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางใหแกพนักงานจางตามภารกิจ สังกัด กองการ
ศึกษา จํานวน 2 อัตรา โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12
 เดือน  (กองการศึกษา)   
      - เพื่อจายเป็นคาจางใหแกพนักงานจางทั่วไป สังกัด กองการ
ศึกษา จํานวน 4 อัตรา  โดยคํานวณตั้งจายไวเกิน 12 เดือน  (กอง
การศึกษา)   
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ  
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 และ หนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท. และก.อบต ดวน
มาก ที่ มท 0809.5/ว36 ลว. 26 ส.ค. 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ
. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน
จาง  แผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปีงบประมาณ 2564 -
 2566     

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 48,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง
ตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป สังกัดกองการ
ศึกษา  จํานวน  6  อัตรา  โดยคํานวณตั้งจายไวเกิน  12
  เดือน  (กองการศึกษา)
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ       
ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท0809.3/ว.1372   ลงวันที่ 1 ก.ค. 2558
 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการใหพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง และ
พนักงานจางของอปท.ไดรับเงินคาครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2
) , ประกาศ ก.ท.จ.เพชรบูรณ เรื่อง หลักเกณฑการใหขาราชการ
หรือพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว พ.ศ
.2555,  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2542 , ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราวขาราชการและลูกจางประจําของสวน
ราชการและ แผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปีงบประมาณ 2564 -
 2566
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งบดําเนินงาน รวม 260,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 60,000 บาท
คาเชาบาน จํานวน 40,000 บาท

     - เพื่อจายเป็นคาเชา/เชาซื้อบานของพนักงานเทศบาล ที่มี
สิทธิไดรับตามระเบียบและหลักเกณฑที่กําหนด  (กองการศึกษา) 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ         
      ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่2) พ.ศ
. 2551  แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 แกไขเพิ่มเติม
ถึง ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว5862  ลว. 12 ต.ค. 2559 เรื่องหลักเกณฑและวิธีการ
เกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบานของขาราชการสวนทอง
ถิ่น , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0679  ลว.6 ก
.พ. 2561 เรื่องหลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติในการจัดขาราชการ
สวนทองถิ่นเขาที่พักอาศัยในที่พักขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว2744  ลว. 16
 ส.ค. 2547 เรื่องสิทธิการเบิกคาเชาบานตามคํารองขอของตน
เอง,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3360  ลว. 7 ต
.ค. 2547 เรื่องสิทธิการเบิกคาเชาบานตามคํารองขอของตน
เอง,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0091  ลว. 7 ม
.ค. 2559  เรื่องแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจายคาใช
จายตางๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย , หนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1583  ลว. 30 พ.ค. 2561
  เรื่องการใชใบเสร็จรับเงินจากชองทางใหบริการดาน
อิเล็กทรอนิกสเป็นหลักฐานในการประกอบการเบิกคาเชา
บาน และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงาน
เทศบาล  ที่มีสิทธิไดรับตามระเบียบกําหนด  (กองการศึกษา)   
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ             
 พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ
. 2562 , ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๙ , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0809.3/ว 1891 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2557, หนังสือกรมบัญชี
กลาง ดวนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257  ลว.28 มิ.ย. 2559
  เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลา
เรียน,หนังสือกรมบัญชีกลาง  ดวนที่สุด  ที่ กค 0408.5/ว22  ลว
.12 ม.ค. 2561 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว
 1013  ลว. 18 ก.พ. 2559  เรื่องการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว
 4522 ลงวันที่ 9 ส.ค. 2559  เรื่องประเภทและอัตราเงินบํารุง
การศึกษาและคาเลาเรียน,ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลัก
เกณฑและวิธีการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
พนักงานสวนทองถิ่น  ประกาศ ณ วันที่ 12 เม.ย. 2542,หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0809.3/ว4188  ลว.9 ธ.ค. 2548
 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิการเบิกเงินสวัสดิการของผู
บริหารทองถิ่น และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
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ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ เชน คารับ
วารสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ ,คาซักฟอก,คา
กําจัด  คาตักสิ่งปฏิกูล  คาระวางรถบรรทุก  คาเชาทรัพยสิน  คา
ลงทะเบียน คาเชาเครื่องคาโฆษณาและถายเอกสาร คาธรรมเนียม
และคาลงทะเบียนตาง ๆ  คาเบี้ยประกัน คาจางแรงงานบุคคล
บุคคลภายนอกภายนอกใหทํางานอยางใดอยางหนึ่ง หรือจาง
เหมาแรงงานตามภารกิจของกองการศึกษา  คาจางแรงงานดําเนิน
การกอสราง ปรับปรุง คาจางเหมาบริการตาง ๆ ฯลฯ ในลักษณะ
เดียวกัน กรณีการจางเหมาบุคคล (กองการศึกษา) 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ               
        -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลว 9
 ธ.ค. 2559  เรื่อง  หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   
-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 24
 พฤษภาคม 2564  เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ -  รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการทั้งในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของ  พนักงานเทศบาล และ
พนักงานจาง   คาใชจายตามคําพิพากษาของศาล  คาผานทาง
ดวนพิเศษ     (กองการศึกษาฯ)  ถือปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจาย ในการเดินทางไปราชการของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และแกไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 4 พ.ศ
.2561  และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ      
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการลงทะเบียนในการฝึกอบรม ของ
พนักงานเทศบาล และพนักงานจาง   ถือปฏิบัติตาม ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวย คาใชจายในการฝึกอบรม และการเขา
รับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557  และหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวของ   (กองการศึกษาฯ)    

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 40,000 บาท

               - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา (กองการศึกษา)
               ระเบียบ  หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
               - พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ปัจจุบัน
               - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายใน
การฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ
.ศ.2557 และระเบียบหนังสิอสั่งการที่เกี่ยวของ
               - ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซม วัสดุครุภัณฑ และสิ่งกอ
สรางของกองการศึกษา
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ                 
-พรบ.การจัดซื้อจัดจางและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
-ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
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ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ตัดแปลง  ตอเติมหรือปรับ
ปรุงวัสดุ  รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ  รายจายที่ตองชําระพรอม
กับคาวัสดุ  เชน คาขนสง คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง เป็น
ตน อาทิเชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัดเหล็ก กรรไกร เกาอี้
พลาสติก  แปลงลบกระดานดํา ตรายาง ขาตั้ง(กระดานดํา) ที่ถู
พื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่อง
เย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน, แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ แผง
ปิดประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงาน หรือหนวยงาน แผนป้าย
จราจรหรือแผนป้ายตางๆ มูลี่, มานปรับแสง (ตอผืน) พรม(ตอ
ผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจําลอง กระ
เป่า ตาชั่งขนาดเล็ก กระดาษ  หมึก  ดินสอ  ปากา  ยางลบ น้ํายา
ลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค สมุด ซอง
เอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึกปรินท เทป พี วี ซี แบบใส น้ํายาลบ
กระดาษไขกระดาษไข ไมบรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษ
คารบอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชีสมุดประวัติ ขาราชการแบบ
พิมพ ผาสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือจางพิมพ ของใช
ในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไขขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชน
ในสํานักงาน ฯลฯ
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562  
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 24
 พฤษภาคม 2564  เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ  -  รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น  (กองการศึกษา)
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน ใหสามารถใชงานได
ตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัยคาติดตั้ง อาทิเชน ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน หัวแรงไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดัน
ไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟฟ้า ฟิวส เทป
พันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสาย
ไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอรและชิ้นสวน
วิทยุ ลูกถวยสายอากาศ รีซีสเตอร มูฟวิ่ง คอยสคอนเดนเซอร ขา
หลอดฟลูออเรสเซนซ เบรกเกอร สายอาการหรือเสาอากาศ
สําหรับวิทยุ, เครื่องรับโทรทัศน, จานรับสัญญาณดาวเทียม ดอง
ลําโพก แผงวงจร ผังแสดงวงจรตางๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562  
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 24
 พฤษภาคม 2564  เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ  -  รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น  (กองการศึกษา)
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุงานบานงานครัว ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับ
ปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอม
กับคาวัสดุ เชน  คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็น
ตน ตามตัวอยางการจําแนกประเภทรายจายสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุ ครุภัณฑ ประกอบหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ที่ มท0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 อาทิ
เชน หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แกว
น้ํา จานรอง ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม
กวาด เขง มุง ผาปูที่นอน ปลอกหมอน ถวยชาม ชอนสอม กระจก
เงา โองน้ํา ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบด
อาหาร เครื่องตีไขไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า หมอ
ไฟฟ้ารวมถึงหมอหุงขาวไฟฟ้า กระติกน้ํารอน กระติกน้ําแข็ง ถัง
แกส เตา ผาหม ผาปูโตะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562  
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 24
 พฤษภาคม 2564  เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ  -  รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น  (กองการศึกษา)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึง รายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง  ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ  รายจายเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงาน
ไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน  แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล อุปกรณบันทึก
ขอมูล (
Diskette,floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc , Di
gital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ขอมูล (
Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สาย
เคเบิล หนวยประมวลผล ฮารดดิสกไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผนกรอง
แสง แผลแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ (Key Board),เมน
บอรด (Main Board) เมมโมรี่ซิป (Memory Chip) เชน RAM 
คัตซีทฟีดเตอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอร
สวิตชิ่งบอกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส  (Card) 
เชน 
Ethernet Card, Lan Card, Anti virus Card, Sound Card 
เป็นตน เครื่องอานและบันทึกขอมูล แบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-
ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นตน ฯลฯ
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562  
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 24
 พฤษภาคม 2564  เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ  -  รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น  (กองการศึกษา)
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 9,722,608 บาท
งบบุคลากร รวม 5,128,814 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,128,814 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 4,554,444 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนใหแกพนักงานครู
เทศบาล  ไดแก ผูอํานวยการโรงเรียนครู  ครูผูชวย และครูผูดูแล
เด็ก ใน สังกัด โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลนางั่ว และ ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนางั่ว  ตามตําแหนงและอัตราที่ ก.ท
. กําหนด  
โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน  12  เดือน  ดังนี้
-  ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลนางั่ว จํานวน 1
 อัตรา
- ครู/ครูผูชวย สังกัดโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลนา
งั่ว  จํานวน 8 อัตรา
- ครู สังกัดศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนางั่ว จํานวน 6
 อัตรา
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
 และ หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต 
ดวนมาก ที่ มท 0809.2/ว53 ลว 5 ก.ค. 2560 เรื่อง การจัดทํา
แผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปีงบประมาณ 2561 - 2563  
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  เงินอุดหนุนศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก  และเงินอุดหนุนทั่วไป   เงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษา
ภาคบังคับ
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เงินวิทยฐานะ จํานวน 294,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะชํานาญการตามตําแหนงและอัตราที่ ก
.ท. กําหนด  โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน  12  เดือน  ดังนี้ 
-  ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลนางั่ว  จํานวน 1
 อัตรา
- ครู และครูผูชวย สังกัดโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลนา
งั่ จํานวน 1 อัตรา
- ครู สังกัดศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนางั่ว  จํานวน 4
 อัตรา
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
 และ หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ
ก.อบต ดวนมาก ที่ มท 0809.2/ว53 ลว 5 ก.ค. 2560 เรื่อง การ
จัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปีงบประมาณ 2561 - 2563
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  เงินอุดหนุนศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก  และเงินอุดหนุนทั่วไป   เงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษา
ภาคบังคับ

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 268,370 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางใหแกพนักงานจางตาม
ภารกิจ ไดแก ตําแหนง จพง.การเงินและบัญชี  สังกัดโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบลนางั่ว โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12
 เดือน  (กองการศึกษา)   
- เพื่อจายเป็นคาจางใหแกพนักงานจางทั่ว
ไป ตําแหนง ภารโรง สังกัดโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลนา
งั่ว จํานวน  1 อัตรา  โดยคํานวณตั้งไวไมเกิน 12 เดือน
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
       พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลทองถิ่น พ.ศ.2542
 และหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และก.อบต. ดวนมาก ที่ มท
 0809.2/ว 53 ลว 5 ก.ค.2560 เรื่อง การจัดทําแผนอัตรากําลัง 3
 ปี    
ประจําปีงบประมาณ 2564 - 2566
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงาน
จาง ไดแก พนักงานจางทั่วไป  ตําแหนงนักการภารโรง
และพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง จพง.การเงินและ
บัญชี  สังกัดโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลนางั่ว  จํานวน 2
 อัตรา  โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน      
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ  
       หนังสือสั่งการ หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 1259 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2555
  ประกาศ กท.จ.เพชรบูรณ  เรื่อง หลักเกณฑการใหขาราชการ   
หรือพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว พ.ศ
.2555เงินเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  และ
เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ

งบดําเนินงาน รวม 3,631,994 บาท
ค่าตอบแทน รวม 113,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามที่ไดรับมอบหมาย  เชน คาตอบ
แทน คาเบี้ยประชุมแกคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียน
อนุบาล   เทศบาลตําบลนางั่ว (กองการศึกษา)   
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0816.2/ว4142 ลงวันที่ 14
 กรกฎาคม 2563
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คาเชาบาน จํานวน 48,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชา/เชาซื้อบานของพนักงานครู ของโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบลนางั่ว ที่มีสิทธิไดรับตามระเบียบและหลัก
เกณฑที่กําหนด จํานวน 1 อัตรา ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตําบลนางั่ว  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  เงินอุดหนุนทั่วไป เงิน
อุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (กองการศึกษา)   
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ    
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่2) พ.ศ
. 2551  แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 แกไขเพิ่มเติม
ถึง ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว5862  ลว. 12 ต.ค. 2559 เรื่องหลักเกณฑและวิธีการ
เกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบานของขาราชการสวนทอง
ถิ่น , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0679  ลว.6 ก
.พ. 2561 เรื่องหลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติในการจัดขาราชการ
สวนทองถิ่นเขาที่พักอาศัยในที่พักขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว2744  ลว. 16
 ส.ค. 2547 เรื่องสิทธิการเบิกคาเชาบานตามคํารองขอของตน
เอง,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3360  ลว. 7 ต
.ค. 2547 เรื่องสิทธิการเบิกคาเชาบานตามคํารองขอของตน
เอง,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0091  ลว. 7 ม
.ค. 2559  เรื่องแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจายคาใช
จายตางๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย , หนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1583  ลว. 30 พ.ค. 2561
  เรื่องการใชใบเสร็จรับเงินจากชองทางใหบริการดาน
อิเล็กทรอนิกสเป็นหลักฐานในการประกอบการเบิกคาเชา
บาน   หนังสือดวนที่สุด ที่ พช 0023.6/3460 ลงวันที่ 12
 กรกฎาคม 2562 ,หนังสือดวนที่สุด ที่ พข 0023.6/ว 1663  ลง
วันที่  12  กรกฎาคม  2562และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 55,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงาน
เทศบาล  ที่มีสิทธิไดรับตามระเบียบกําหนด  (กองการศึกษา)  ดัง
นี้   
 - ครู  สังกัดศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนางั่วจํานวน  4
  อัตรา     
 - ครู  สังกัดโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลนางั่วจํานวน     1
  อัตรา    
        ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  เงินอุดหนุนศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก  และเงินอุดหนุนทั่วไป  เงินอุดหนุน  สําหรับการจัดการ
ศึกษาภาคบังคับ   
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ  
       - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 แกไขเพิ่ม
เติม จนถึงปัจจุบัน ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคา
เลาเรียน   
        -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวัน
ที่ 9 สิงหาคม 2559 ประกอบกับ   
       - หนังสือดวนที่สุด ที่ พช 0023.6/3640  ลงวันที่  12
  กรกฎาคม 2562  
        -หนังสือดวนที่สุด ที่ พช 0023.6/ว 1663 ลงวันที่ 12
 กรกฎาคม 2562  
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ค่าใช้สอย รวม 2,658,620 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 700,000 บาท

- เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ เชน คารับ
วารสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ ,คาซักฟอก,คากําจัด   
คาซักฟอก คาตักสิ่งปฏิกูล  คาระวางรถบรรทุก  คาเชาทรัพยสิน  
คาลงทะเบียน คาเชาเครื่องคาโฆษณาและถายเอกสาร 
คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ  คาเบี้ยประกัน คาจางแรง
งานบุคคลบุคคลภายนอก ภายนอกใหทํางานอยางใดอยาง
หนึ่ง หรือจางเหมาแรงงานตามภารกิจของกองการศึกษา   
คาจางแรงงานดําเนินการกอสราง ปรับปรุง คาจางเหมาบริการ
ตาง ๆ ฯลฯ ในลักษณะเดียวกัน กรณีการจางเหมาบุคคล (กอง
การศึกษา)   
 ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ  
        -หลักเกณฑและแนวปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลว 9 ธ.ค.2559  เรื่อง  หลัก
เกณฑการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น   
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 24
 พฤษภาคม 2564  เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ  -  รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น  
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 40,000 บาท

      - เพื่อจายเป็นคาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาของขวัญ คาพิมพ
เอกสาร คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องกับการรับรองรวมทั้งคาบริการ
ดวย  และคาใชจายอื่น ซึ่งจําเป็นตองจายที่เกี่ยวกับการรับรอง
เพื่อเป็นคา   
รับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจ
งาน เยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ  ซึ่ง
รวมตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล (ซึ่งตั้งจายไมเกินปีละ 1
 % ของ   
 รายไดจริงของปีงบประมาณที่ลวงมา โดยไมรวมรายไดจากเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู เงินจายขาดเงินสะสม  และเงินที่มีผูอุทิศ
ให
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2562 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

-คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน (ร.ร.อนุบาล)  เงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน)

จํานวน 79,120 บาท

โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา (โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบลนางั่ว)
      (คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน)
               - เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการสนับสนุนคาใช
จายในการบริหารสถานศึกษา
      รายละเอียดดังนี้
                     - คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน คนละ 430
 บาท/ปี จํานวน 184 คน จํานวน 79,120 บาท
               ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก และเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับการจัดการ
ศึกษาภาคบังคับ
               ระเบียบ  หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
               - พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ปัจจุบัน
               - พ.ร.บ.การศึกษา พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ปัจจุบัน
               - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0893.4/ว 276
 ลว 21 ม.ค.2554 จัดสรรสําหรับเด็กใน
                 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลนางั่ว ใชจํานวนเด็ก
เล็ก ณ 10 มิถุนายน 2563
               - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยรายไดและการ
จายเงินของสถานศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2562
               - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่ มท
 0893.2/ว 3247 ลว 19 มิ.ย.2561 ปรากฎในแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 67  
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-คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน (ศพด.ทต.นางั่ว)  เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน)

จํานวน 15,480 บาท

โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา (ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนางั่ว)  (คาใชจายในการจัดการ
ศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
               - เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการสนับสนุนคาใช
จายในการบริหารสถานศึกษา รายละเอียด ดังนี้
                    - คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน คนละ 430
 บาท/ปี จํานวน 36 คน จํานวน 15,480 บาท
               ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก และเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน
               สําหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ
               ระเบียบ  หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
               - พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ปัจจุบัน
               - พ.ร.บ.การศึกษา พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ปัจจุบัน
               - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0893.4/ว 276
 ลว 21 ม.ค.2554 จัดสรรสําหรับเด็กใน
                 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนางั่ว ใชจํานวน
เด็กเล็ก ณ 10 มิถุนายน 2563
               - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยรายไดและการ
จายเงินของสถานศึกษา สังกัดองคกร
                 ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
               - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่ มท
 0893.2/ว 3247 ลว 19 มิ.ย.2561
               ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565
) หนาที่ 67  
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-คาเครื่องแบบนักเรียน (รร.อนุบาล)  (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน)

จํานวน 55,200 บาท

โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา (โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบลนางั่ว) (คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแต
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
               - เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการสนับสนุนคาใช
จายในการบริหารสถานศึกษา รายละเอียดดังนี้
               - คาเครื่องแบบนักเรียน คนละ 300
 บาท/ปี จํานวน 184 คน จํานวนเงิน 55,200 บาท
               ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก และเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน
               สําหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ
               ระเบียบ  หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
               - พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ปัจจุบัน
               - พ.ร.บ.การศึกษา พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ปัจจุบัน
               - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0893.4/ว 276
 ลว 21 ม.ค.2554 จัดสรรสําหรับเด็กใน
                 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลนางั่ว ใชจํานวนเด็ก
เล็ก ณ 10 มิถุนายน 2563
               - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยรายไดและการ
จายเงินของสถานศึกษา สังกัดองคกร
                 ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
               - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่ มท
 0893.2/ว 3247 ลว 19 มิ.ย.2561
               ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565
) หนาที่ 66  
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-คาเครื่องแบบนักเรียน (ศพด.ทต.นางั่ว)(เงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน)

จํานวน 10,800 บาท

โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา (ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนางั่ว) (คาใชจายในการจัดการศึกษา
ตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
               - เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการสนับสนุนคาใช
จายในการบริหารสถานศึกษา รายละเอียดดังนี้
                    - คาเครื่องแบบนักเรียน คนละ 300
 บาท/ปี จํานวน 36 คน จํานวนเงิน 10,800 บาท
               ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก และเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน
               สําหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ
               ระเบียบ  หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
               - พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ปัจจุบัน
               - พ.ร.บ.การศึกษา พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ปัจจุบัน
               - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0893.4/ว 276
 ลว 21 ม.ค.2554 จัดสรรสําหรับเด็กใน
                 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนางั่ว ใชจํานวน
เด็กเล็ก ณ 10 มิถุนายน 2563
               - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยรายไดและการ
จายเงินของสถานศึกษา สังกัดองคกร
                 ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
               - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่ มท
 0893.2/ว 3247 ลว 19 มิ.ย.2561
               ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565
) หนาที่ 66  
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คาจัดการเรียนการสอนรายหัว (รร.อนุบาล)  (เงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน)

จํานวน 312,800 บาท

โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา (โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบลนางั่ว)(คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแต
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน)   
               - เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการสนับสนุนคาใช
จายในการบริหารสถานศึกษา รายละเอียด  ดังนี้   
                    - คาจัดการเรียนการสอนรายหัว คนละ 1,700
 บาท/ปี  จํานวน 184 คน  จํานวนเงิน 312,800 บาท   
               ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก และเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน   
               สําหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ   
               ระเบียบ  หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ   
               - พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ปัจจุบัน   
               - พ.ร.บ.การศึกษา พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ปัจจุบัน   
               - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0893.4/ว 276
 ลว 21 ม.ค.2554 จัดสรรสําหรับเด็กใน   
                 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลนางั่ว ใชจํานวนเด็ก
เล็ก ณ 10 มิถุนายน 2563   
               - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยรายไดและการ
จายเงินของสถานศึกษา สังกัดองคกร   
                 ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562   
               - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่ มท
 0893.2/ว 3247 ลว 19 มิ.ย.2561   
               ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565
) หนาที่ 63   
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-คาจัดการเรียนการสอนรายหัว (ศพด.ทต.นางั่ว)  (เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน)

จํานวน 61,200 บาท

โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา (ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนางั่ว) (คาใชจายในการจัดการศึกษา
ตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
               - เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการสนับสนุนคาใช
จายในการบริหารสถานศึกษา รายละเอียดดังนี้
                 - คาจัดการเรียนการสอนรายหัว คนละ 1,700
 บาท/ปี จํานวน 36 คน จํานวนเงิน 61,200 บาท
               ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก และเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน สําหรับการจัดการ
ศึกษาภาคบังคับ
               ระเบียบ  หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ - พ.ร.บ.เทศ
บาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน
               - พ.ร.บ.การศึกษา พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ปัจจุบัน
               - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0893.4/ว 276
 ลว 21 ม.ค.2554 จัดสรรสําหรับเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลนางั่ว ใชจํานวนเด็กเล็ก ณ 10 มิถุนายน 2563
               - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยรายไดและการ
จายเงินของสถานศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2562
               - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่ มท
 0893.2/ว 3247 ลว 19 มิ.ย.2561
               ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565
) หนาที่ 63
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-คาใชจายในการจัดทําศูนยการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัยในสถาน
ศึกษา (รร.อนุบาล)  
(เงินอุดหนุนสําหรับสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของทองถิ่น)

จํานวน 50,000 บาท

โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา (โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบลนางั่ว) (สงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา
ทองถิ่น)
               - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดทําศูนยการเรียนรู
สําหรับเด็กปฐมวัยในสถานศึกษา 13 ศูนย จํานวน 50,000 บาท
               ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก และเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน  สําหรับการจัดการ
ศึกษาภาคบังคับ
               ระเบียบ  หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ - พ.ร.บ.เทศ
บาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน
               - พ.ร.บ.การศึกษา พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ปัจจุบัน
               - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยรายไดและการ
จายเงินของสถานศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2562
               - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่ มท
 0893.2/ว 3247 ลว 19 มิ.ย.2561
               ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565
) หนาที่ 62

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการทั้งในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของ  ผูอํานวยการ
โรงเรียน  พนักงานครูเทศบาล  ครู  ครูผูชวย ครูผูดูแลเด็ก และ
พนักงานจาง   (กองการศึกษา)   
 ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายใน
การเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555  และที่
แกไขเพิ่มเติม เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555  และแกไขเพิ่มเติม ถึง
ฉบับที่ 4 พ.ศ.2561 และระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
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-คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  (เงินอุดหนุนสําหรับ
สงเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษาของทองถิ่น)

จํานวน 20,000 บาท

โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา (โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบลนางั่ว) (สงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา
ทองถิ่น)
               - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการปรับปรุงหลัก
สูตรสถานศึกษา จํานวน  20,000 บาท
               ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก และเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน สําหรับการจัดการ
ศึกษาภาคบังคับ
               ระเบียบ  หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ - พ.ร.บ.เทศ
บาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน
               - พ.ร.บ.การศึกษา พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ปัจจุบัน
               - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยรายไดและการ
จายเงินของสถานศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2562
               - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่ มท
 0893.2/ว 3247 ลว 19 มิ.ย.2561  ปรากฎในแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 60
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-คาใชจายในการพัฒนา ครูผูดูแลเด็ก (ศพด.ทต.นางั่ว)  (เงินอุดหนุน
สําหรับสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาทองถิ่น)

จํานวน 60,000 บาท

โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา (ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนางั่ว) (คาใชจายในการจัดการศึกษา
ตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน)  - เพื่อจายเป็นคา
ใชจายตามโครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถาน
ศึกษา รายละเอียด  ดังนี้
- คาพัฒนาขาราชการครู   จํานวนเงิน  60,000 บาท 
               ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก และเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน สําหรับการจัดการ
ศึกษาภาคบังคับ
               ระเบียบ  หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ  - พ.ร.บ.เทศ
บาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน
               - พ.ร.บ.การศึกษา พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ปัจจุบัน
               - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0893.4/ว 276
 ลว 21 ม.ค.2554 จัดสรรสําหรับเด็กใน
                ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนางั่ว ใชจํานวน
เด็กเล็ก ณ 10 มิถุนายน 2563
               - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยรายไดและการ
จายเงินของสถานศึกษา สังกัดองคกร
                 ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
               - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่ มท
 0893.2/ว 3247 ลว 19 มิ.ย.2561
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-คาใชจายในการพัฒนาครูของโรงเรียนในสังกัด อปท.  (เงินอุดหนุน
สําหรับสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาทองถิ่น)

จํานวน 27,000 บาท

โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา (โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบลนางั่ว) (สงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา
ทองถิ่น)   
               - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการพัฒนาขาราชการครู
โรงเรียนเทศบาลฯ คนละ 3,000 บาท  จํานวน 9 คน  จํานวน
เงิน  27,000 บาท   
               ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก และเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน  สําหรับการจัดการ
ศึกษาภาคบังคับ   
               ระเบียบ  หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ - พ.ร.บ.เทศ
บาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน   
               - พ.ร.บ.การศึกษา พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ปัจจุบัน   
               - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยรายไดและการ
จายเงินของสถานศึกษา สังกัดองคกร   
                 ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562   
               - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่ มท
 0893.2/ว 3247 ลว 19 มิ.ย.2561 ปรากฎในแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 61   
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-คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรู  (เงินอุดหนุนสําหรับสงเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษาทองถิ่น)

จํานวน 50,000 บาท

โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา (โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบลนางั่ว) (สงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา
ทองถิ่น)
               - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรู
ภายในโรงเรียน  จํานวนเงิน  50,000 บาท
               ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก และเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน สําหรับการจัดการ
ศึกษาภาคบังคับ
               ระเบียบ  หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ - พ.ร.บ.เทศ
บาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน
               - พ.ร.บ.การศึกษา พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ปัจจุบัน
               - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยรายไดและการ
จายเงินของสถานศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2562
               - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่ มท
 0893.2/ว 3247 ลว 19 มิ.ย.2561  ปรากฎในแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 60
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-คาใชจายในการรณรงคป้องกันยาเสพติด  (รร.อนุบาล ทต.นางั่ว)  
(เงินอุดหนุนสําหรับ(สนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแต
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน)

จํานวน 21,000 บาท

โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา (โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบลนางั่ว) (คาใชจายในการรณรงคป้องกันยา
เสพติดในสถานศึกษา  )
               - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการรณรงคป้องกันยาเสพ
ติดในสถานศึกษา  
               ระเบียบ  หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ - พ.ร.บ.เทศ
บาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน
               - พ.ร.บ.การศึกษา พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ปัจจุบัน
               - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยรายไดและการ
จายเงินของสถานศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2562
               - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่ มท
 0893.2/ว 3247 ลว 19 มิ.ย.2561 ปรากฎในแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 65
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-คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมรักการอานในสถานศึกษา  (เงินอุด
หนุนสําหรับสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาทองถิ่น)

จํานวน 30,000 บาท

โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา (โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบลนางั่ว) (สงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา
ทองถิ่น)
               - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมรักการ
อานในสถานศึกษา  จํานวนเงิน  30,000 บาท
               ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก และเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับการจัดการ
ศึกษาภาคบังคับ
               ระเบียบ  หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ - พ.ร.บ.เทศ
บาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน
               - พ.ร.บ.การศึกษา พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ปัจจุบัน
               - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยรายไดและการ
จายเงินของสถานศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2562
               - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่ มท
 0893.2/ว 3247 ลว 19 มิ.ย.2561 ปรากฎในแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 62
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-คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน  (เงินอุดหนุนสําหรับสงเสริม 
ศักยภาพการจัดการศึกษาทองถิ่น)

จํานวน 30,000 บาท

โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา (โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบลนางั่ว) (สงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา
ทองถิ่น)
               - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการติดตั้งอินเตอรเน็ต
โรงเรียน ระบบ Wireless Fidelity   จํานวนเงิน  30,000 บาท
               ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก และเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน สําหรับการจัดการ
ศึกษาภาคบังคับ
               ระเบียบ  หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ - พ.ร.บ.เทศ
บาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน
               - พ.ร.บ.การศึกษา พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ปัจจุบัน
               - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยรายไดและการ
จายเงินของสถานศึกษา สังกัดองคกร
                 ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
               - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่ มท
 0893.2/ว 3247 ลว 19 มิ.ย.2561  ปรากฎในแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 62

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการลงทะเบียนในการฝึกอบรม ของ ผู
อํานวยการโรงเรียน  พนักงานครูเทศบาล  ครู  ครูผูชวย ครูผูดูแล
เด็ก และพนักงานจาง  ถือปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวย คาใชจายในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557  และหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ของ   (กองการศึกษาฯ)    
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-คาหนังสือเรียน (รร.อนุบาล ทต.นางั่ว)  (เงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน)

จํานวน 36,800 บาท

โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา (โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบลนางั่ว) (คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแต
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
               - เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการสนับสนุนคาใช
จายในการบริหารสถานศึกษา รายละเอียดดังนี้
                - คาหนังสือเรียน คนละ 200 บาท/ปี จํานวน 184
 คน จํานวนเงิน  36,800  บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เงิน
อุดหนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุด
หนุน สําหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ
               ระเบียบ  หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ - พ.ร.บ.เทศ
บาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน
               - พ.ร.บ.การศึกษา พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ปัจจุบัน
               - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0893.4/ว 276
 ลว 21 ม.ค.2554 จัดสรรสําหรับเด็กในโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตําบลนางั่ว ใชจํานวนเด็กเล็ก ณ 10 มิถุนายน 2564  - ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยรายไดและการจายเงินของสถาน
ศึกษา สังกัดองคกร ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
               - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่ มท
 0893.2/ว 3247 ลว 19 มิ.ย.2561  ปรากฎในแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 64
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-คาหนังสือเรียน (ศพด. ทต.นางั่ว)  (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคา
ใชจายในการ
จัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน)

จํานวน 7,200 บาท

โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา (ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนางั่ว) (คาใชจายในการจัดการศึกษา
ตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
               - เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการสนับสนุนคาใช
จายในการบริหารสถานศึกษา รายละเอียดดังนี้
                    - คาหนังสือเรียน คนละ 200 บาท/ปี จํานวน 36
 คน จํานวนเงิน  7,200  บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เงิน
อุดหนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุด
หนุน สําหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ
               ระเบียบ  หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ - พ.ร.บ.เทศ
บาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน
               - พ.ร.บ.การศึกษา พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ปัจจุบัน
               - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0893.4/ว 276
 ลว 21 ม.ค.2554 จัดสรรสําหรับเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลนางั่ว ใชจํานวนเด็กเล็ก ณ 10 มิถุนายน 2564
               - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยรายไดและการ
จายเงินของสถานศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2562
               - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่ มท
 0893.2/ว 3247 ลว 19 มิ.ย.2561 ปรากฎในแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 64
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-คาอุปกรณการเรียน (รร.อนุบาล ทต.นางั่ว)  (เงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน)

จํานวน 36,800 บาท

โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา (โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบลนางั่ว) (คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแต
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
               - เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการสนับสนุนคาใช
จายในการบริหารสถานศึกษา รายละเอียดดังนี้
                    - คาอุปกรณการเรียน คนละ 200
 บาท/ปี จํานวน 184 คน จํานวนเงิน  36,800  บาท ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และเงินอุดหนุน
ทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ
               ระเบียบ  หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ - พ.ร.บ.เทศ
บาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน
               - พ.ร.บ.การศึกษา พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ปัจจุบัน
               - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0893.4/ว 276
 ลว 21 ม.ค.2554 จัดสรรสําหรับเด็กในโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตําบลนางั่ว ใชจํานวนเด็กเล็ก ณ 10 มิถุนายน 2563
               - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยรายไดและการ
จายเงินของสถานศึกษา สังกัดองคกร ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2562
               - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่ มท
 0893.2/ว 3247 ลว 19 มิ.ย.2561 ปรากฎในแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 65
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-คาอุปกรณการเรียน (ศพด. ทต.นางั่ว)  (เงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน)

จํานวน 7,200 บาท

โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา (ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนางั่ว) (คาใชจายในการจัดการศึกษา
ตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
               - เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการสนับสนุนคาใช
จายในการบริหารสถานศึกษา รายละเอียดดังนี้
                    - คาอุปกรณการเรียน คนละ 200
 บาท/ปี จํานวน 36 คน จํานวนเงิน  7,200  บาท 
               ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก และเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน สําหรับการจัดการ
ศึกษาภาคบังคับ
               ระเบียบ  หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ - พ.ร.บ.เทศ
บาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน
               - พ.ร.บ.การศึกษา พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ปัจจุบัน
               - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0893.4/ว 276
 ลว 21 ม.ค.2554 จัดสรรสําหรับเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลนางั่ว ใชจํานวนเด็กเล็ก ณ 10 มิถุนายน 2563
               - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยรายไดและการ
จายเงินของสถานศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2562
               - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่ มท
 0893.2/ว 3247 ลว 19 มิ.ย.2561 ปรากฎในแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 65
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน)

จํานวน 958,020 บาท

- เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวันเด็กนักเรียนของโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลนางั่ว และศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนา
งั่ว และสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตําบลนางั่ว ไดแก  -โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบลนางั่ว อัตรา คนละ 21 บาท จํานวน 184
 คนจํานวน 200 วัน จํานวนเงิน  772,800 บาท
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนางั่ว อัตรา คนละ 21
 บาท จํานวน 36 คน จํานวน 245 วัน จํานวนเงิน  185,220
 บาท
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และ
เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน  สําหรับการจัดการศึกษาภาค
บังคับ
               ระเบียบ  หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ  - หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 3924 ลว 8 ก.ค
.2564  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมบํารุงปกติ  หรือคาซอม
กลาง  วัสดุ ครุภัณฑ เชน เครื่องคอมพิวเตอร ฯลฯ ที่อยูในการ
ดูแลรักษาของกองการศึกษา      ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ของ   
-พรบ.การจัดซื้อจัดจางและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
-ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

ค่าวัสดุ รวม 860,374 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 860,374 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สําหรับโรงเรียนในสังกัด
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนางั่ว และโรงเรียนในเขตความ
รับผิดชอบของเทศบาลตําบลนางั่ว ดังนี้   
               1) สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตําบลนางั่ว    
                  - โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลนางั่ว อัตรา คน
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ละ 7.37 บาท จํานวน 184 คน จํานวน 260 วัน จํานวน
เงิน  352,580.80 บาท   
                  - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนางั่ว อัตรา คน
ละ 7.37 บาท จํานวน 36 คน จํานวน 260 วัน จํานวน
เงิน  68,983.20 บาท   
               2) สถานศึกษาของหนวยงานอื่นไดแก สังกัด สพฐ
. ไดแก    
                  - โรงเรียนบานนางั่ว (เจริญวิทยาคาร) อัตรา คน
ละ 7.37 บาท จํานวน 229 คน จํานวน 260 วัน จํานวน
เงิน  438,809.80 บาท   
               ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก และเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน   
               สําหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ระเบียบ  หนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวของ   
               - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0893.2/ว 3274 ลว 19 มิ.ย.2561 เพื่อจายเป็นเงินคาอาหาร
เสริม (นม) รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง เป็นตน ตามตัวอยางการจําแนกประเภทรายจายสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุ ครุภัณฑ ประกอบหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย.2559 เชน นม   
               - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
               - หนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลว 16 ก
.ค.2556 เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
               - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลว 27 มิ.ย.2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ
               - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลว 9 มิ.ย.2559  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
 

งบเงินอุดหนุน รวม 961,800 บาท
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เงินอุดหนุน รวม 961,800 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

-เงินอุดหนุนคาอาหารกลางวันเด็กนักเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตําบล
นางั่ว

จํานวน 961,800 บาท

               - เพื่อจายเป็นเงินคาอาหารเด็กนักเรียน โรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน
      ที่อยูในความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลนางั่ว ไดแก
                  - โรงเรียนบานนางั่ว (เจริญวิทยาคาร) อัตรา คน
ละ 21 บาท/คน/วัน จํานวน 229 คน  จํานวน 200 วัน จํานวน
เงิน  961,800 บาท
               ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก และเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน  สําหรับการจัดการ
ศึกษาภาคบังคับ   ระเบียบ  หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
               - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
               - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0893.2/ว 3247 ลว 19 มิ.ย.2561  ปรากฎในแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 69 ลําดับที่ 1

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรม/คายคุณธรรม จริยธรรมใหแกนักเรียน นักศึกษา จํานวน 20,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรม/คาย
คุณธรรม จริยธรรมใหแกนักเรียน นักศึกษา
   ระเบียบ  หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
               - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายใน
การฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรม ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ
.ศ.2557 และระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ ปรากฎในแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 68 ลําดับที่ 6
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 2,148,400 บาท

งบบุคลากร รวม 1,766,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,766,400 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,466,400 บาท

 -เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนใหแกพนักงาน
เทศบาล ใน สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม   จํานวน   3
    อัตรา ตามตําแหนงและอัตราที่ ก.ท. กําหนด  โดยคํานวณตั้ง
จายไวไมเกิน  12  เดือน  (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 และ หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต ดวน
มาก ที่ มท 0809.2/ว53 ลว 5 ก.ค. 2560 เรื่อง การจัดทําแผน
อัตรากําลัง 3 ปี ประจําปีงบประมาณ 2564 - 2566  

เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของผูบริหารตําแหนงนักบริหาร
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  ระดับตน  จํานวน 2 อัตรา  โดย
คํานวณตั้งจายไวไมเกิน  12  เดือน 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลัก
เกณฑการใหขาราชการหรือพนักงานทองถิ่นไดรับเงิน  คาตอบ
แทนนอกเหนือจากเงินเดือน  ลว. 22 เม.ย. 2547  สํานักงาน กจ
.กท.และก.อบต ดวนมาก ที่ มท 0809.3/ว1927 ลว 3 ก.ย. 2556
 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทน
อื่น (ฉบับที2่) พ.ศ.2556  แผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปีงบ
ประมาณ 2564 – 2566                    (กองสาธารณสุขและสิ่ง
แวดลอม) 
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 216,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจางใหแกพนักงานจางทั่วไป สังกัด กองสาธารณ
สุขและสิ่งแวดลอม   จํานวน   2   อัตรา  โดยคํานวณตั้งจายไวไม
เกิน  12  เดือน  
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 และ หนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท. และก.อบต ดวน
มาก ที่ มท 0809.5/ว36 ลว. 26 ส.ค. 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ
. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน
จาง  แผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปีงบประมาณ 2564 - 2566
  (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจาง
ตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่ง
แวดลอม    จํานวน   2    อัตรา  โดยคํานวณตั้งจายไวไม
เกิน  12  เดือน  
ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท0809.3/ว.1372   ลงวันที่ 1 ก.ค. 2558
 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการใหพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง และ
พนักงานจางของอปท.ไดรับเงินคาครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2
) , ประกาศ ก.ท.จ.เพชรบูรณ เรื่อง หลักเกณฑการใหขาราชการ
หรือพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว พ.ศ
.2555,  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2542 , ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราวขาราชการและลูกจางประจําของสวน
ราชการและ แผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปีงบประมาณ 2564 -
 2566 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
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งบดําเนินงาน รวม 382,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 35,000 บาท
คาเชาบาน จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเชา/เชาซื้อบานของพนักงานเทศบาล  ที่มีสิทธิได
รับตามระเบียบและหลักเกณฑที่กําหนด    
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2548 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่2) พ.ศ. 2551
  แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ. 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว5862  ลว. 12 ต.ค. 2559 เรื่องหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับ
การเบิกจายเงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น , หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0679  ลว.6 ก.พ. 2561
 เรื่องหลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติในการจัดขาราชการสวนทอง
ถิ่นเขาที่พักอาศัยในที่พักขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว2744  ลว. 16
 ส.ค. 2547 เรื่องสิทธิการเบิกคาเชาบานตามคํารองขอของตน
เอง,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3360  ลว. 7 ต
.ค. 2547 เรื่องสิทธิการเบิกคาเชาบานตามคํารองขอของตน
เอง,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0091  ลว. 7 ม
.ค. 2559  เรื่องแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจายคาใช
จายตางๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย , หนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1583  ลว. 30 พ.ค. 2561
  เรื่องการใชใบเสร็จรับเงินจากชองทางใหบริการดาน
อิเล็กทรอนิกสเป็นหลักฐานในการประกอบการเบิกคาเชา
บาน และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ (กองสาธารณสุข)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงาน
เทศบาล  ที่มีสิทธิไดรับตามระเบียบกําหนด  
พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ
. 2562 , ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๙ , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0809.3/ว 1891 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2557, หนังสือกรมบัญชี
กลาง ดวนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257  ลว.28 มิ.ย. 2559
  เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลา
เรียน,หนังสือกรมบัญชีกลาง  ดวนที่สุด  ที่ กค 0408.5/ว22  ลว
.12 ม.ค. 2561 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว
 1013  ลว. 18 ก.พ. 2559  เรื่องการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว
 4522 ลงวันที่ 9 ส.ค. 2559  เรื่องประเภทและอัตราเงินบํารุง
การศึกษาและคาเลาเรียน,ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลัก
เกณฑและวิธีการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
พนักงานสวนทองถิ่น  ประกาศ ณ วันที่ 12 เม.ย. 2542,หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0809.3/ว4188  ลว.9 ธ.ค. 2548
 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิการเบิกเงินสวัสดิการของผู
บริหารทองถิ่น และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ  (กองสาธารณสุข)
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ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นใหไดมาซึ่งบริการ  เชน  คารับวารสาร คาเย็บ
หนังสือเขาปกหนังสือ   คาซักฟอก   คาตักสิ่งปฏิกูล  คาระวาง
บรรทุก  คาเชาทรัพยสิน  คาลงทะเบียน   คาเชาเครื่องถาย
เอกสาร  คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆคาเบี้ยประกัน  คา
จางแรงงานบุคคลภายนอกใหทํางานอยางใดอยางหนึ่ง  หรือจาง
เหมาแรงงานตามภารกิจขอกองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ลอม     คาจางเหมาบริการตาง ๆ ฯลฯ และอื่นๆ ในลักษณะเดียว
กัน การณีจางเหมาบุคคล หลักเกณฑและแนวปฏิบัติตาม หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว7120 ลว 9 ธ.ค. 2559
 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
หนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคา
ใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค  (กองสาธารณสุข)  

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการทั้งในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของ  พนักงานเทศบาล และ
พนักงานจาง   คาใชจายตามคําพิพากษาของศาล  คาผานทาง
ดวนพิเศษ     (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)  ถือปฏิบัติ
ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย ในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และแกไขเพิ่มเติม ถึง
ฉบับที่ 4 พ.ศ.2561  และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ      

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการลงทะเบียนในการฝึกอบรม ของ
พนักงานเทศบาล และพนักงานจาง   (กองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ลอม)  ถือปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย คาใช
จายในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2557  และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ   
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาซอมบํารุงปกติ หรือคาซอม
กลาง วัสดุ ครุภัณฑ และสิ่งกอสราง เชน เครื่องคอมพิวเตอร ฯลฯ
 ที่อยูในการดูแลรักษาของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  (กอง
สาธารณสุข) 

ค่าวัสดุ รวม 215,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน อาทิ
เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาด
เล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ฯลฯ  วัสดุสิ้นเปลือง  อาทิ
เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด ฯลฯ
    -  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 24 พฤษภาคม 2564  เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ -  รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น   (กองสาธารณสุข)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน อาทิ
เชน ไมโครโฟน ขาตั้งไมโคโฟน หัวแรงไฟฟ้า ฯลฯ  วัสดุสิ้น
เปลือง อาทิเชน ฟิวส เทปพันสายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอด
ไฟ ฯลฯ วัสดุอุปกรณประกอบอะไหล  อาทิเชน ดอก
ลําโพง ฮอรนลําโพง แผงวงจรปิด ฯลฯ -  ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562   -  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 24 พฤษภาคม 2564  เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ -  รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น    (กองสาธารณสุข)

วันที่พิมพ : 20/9/2564  10:40:44 หนา : 88/149



วัสดุกอสราง จํานวน 2,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุกอสราง ประเภทวัสดุคงทน อาทิเชน ไม
ตางๆ คอน คีม ชะแลง ฯลฯ  วัสดุสิ้นเปลือง อาทิเชน น้ํามันทา
ไม สี ปูนซีเมนต ฯลฯ  วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล อาทิ
เชน ทอน้ําและอุปกรณประปา ทอตางๆ ทอน้ําบาดาล ฯลฯ
  -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2562   -  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2564  เรื่องรูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ -  รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  (กองสาธารณสุข) 

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ประเภทวัสดุคง
ทน อาทิเชน ไขควง ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย ฯลฯ  วัสดุ
สิ้นเปลือง อาทิเชน ยางรถยนต น้ํามันเบรก นอตและสกรู สาย
ไมล ฯลฯ  วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล   อาทิเชน เบาะรถ
ยนต เครื่องยนต (อะไหล) ชุดเกียรรถยนต ฯลฯ   -  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562    - หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 24 พฤษภาคม 2564  เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ  -  รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น    (กองสาธารณสุข)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  วัสดุสิ้น
เปลือง รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา  น้ํามันจาร
บี  น้ํามันเครื่อง  ถาย  กาส ฯลฯ
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562  
-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว254 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2563 เรื่องหลัดเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใชสอย วัสดุ
และคาสาธารณูปโภค    
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 24
 พฤษภาคม 2564  เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ  -  รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น  
(กองสาธารณสุข)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 4,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินคาโฆษณาและเผยแพร ประเภทวัสดุคง
ทน อาทิเชน ขาตั้งกลอง ขาตั้งเขียนภาพ ป้ายประชาสัมพันธ ฯลฯ
  วัสดุสิ้นเปลือง อาทิเชน พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร ฯลฯ
   -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2562   -  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2564  เรื่องรูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ -  รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  (กองสาธารณสุข)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 7,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน อาทิ
เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล  วัสดุสิ้นเปลือง อาทิเชน  อุปกรณ
บันทึก
ขอมูล (
Diskette,floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc , Di
gital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ขอมูล (
Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล  วัสดุ
อุปกรณประกอบและอะไหล  หนวยประมวลผล ฮารดดิสกไดรฟ
 ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ (Key Board),เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่
ซิป (Memory Chip) เชน RAM คัตซีทฟีด
เตอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิตชิ่ง
บอกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) 
แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส  (Card) 
เชน 
Ethernet Card, Lan Card, Anti virus Card, Sound Card 
เป็นตน เครื่องอานและบันทึกขอมูล แบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-
ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นตน ฯลฯ     -  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562  -  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 24 พฤษภาคม 2564  เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ -  รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (กองสาธารณสุข)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 2,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 2,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย   โทรเลข   ธนาณัติ   ที่ใชในราชการ
ของเทศบาล  (กองสาธารณสุข) 
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 158,500 บาท
งบดําเนินงาน รวม 158,500 บาท

ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนอาสาสมัครบริบาลทองถิ่นเทศบาลตําบล
นางั่ว จํานวน 2 คนๆละ 5,000 บาท ตอเดือน
ตามหนังสือสั่งการ  กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0819.2/ว3811  ลงวันที่ 25 มิถุนายน  2562   ที่มท 0819.2
/ว6290  ลว. 18 ตุลาคม  2562  ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2
/ว0803  ลว 6 กุมภาพันธ  2563   ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2
/ว3842 ลว 6 กุมภาพันธ  2563  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3842  ลว. 30 มิถุนายน  2563 ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว4253
  ลว. 21  กรกฎาคม  2563
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยอาสาสมัครบริบาลทองถิ่นของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นและการเบิกจายคาใชจาย พ.ศ. 2562
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิก การ
จาย การฝากเงินฯ พ.ศ.2543 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
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ค่าใช้สอย รวม 28,500 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่่งบริการ จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ  เชน  คารับ
วารสาร คาเย็บหนังสือเขาปกหนังสือ   คาซักฟอก   คาตักสิ่ง
ปฏิกูล  คาระวางบรรทุก  คาเชาทรัพยสิน  คาลงทะเบียน   คา
เชาเครื่องถายเอกสาร  คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆคา
เบี้ยประกัน  คาจางแรงงานบุคคลภายนอกใหทํางานอยางใดอยาง
หนึ่ง  หรือจางเหมาแรงงานตามภารกิจของ กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม คาจางเหมาบริการตาง ๆ ฯลฯ และอื่นๆ ในลักษณะ
เดียวกัน การจางเหมาบุคคล หลักเกณฑและแนวปฏิบัติ
ตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว7120 ลว 9 ธ.ค
. 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
หนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคา
ใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค  (กองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ลอม)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตวตามโครงการ
สัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จเจาฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

จํานวน 13,500 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินงานอบรมตาม
โครงการฯ  เชน คาอาหารวาง คาอาหารและเครื่องดื่ม คาประชา
สัมพันธ  การจัดทําป้ายประชาสัมพันธ  คาวัสดุ  อุปกรณ  คาวัสดุ
สํานักงาน  คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  คาใชจายจัดกิจกรรมการ
เรียนรู และคาใชจายอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการ  ฯลฯ
-พรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน
-พรบ.โรคพิษสุนัขบา พ.ศ. 2535 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย คาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557  หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)   หนาที่  73
 ลําดับที่ 10 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
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ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุวิทยาศาสตร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิ
เชน ชุดเครื่องมือผาตัด ที่วางกรวยแกว กระบอกตวง เบาหลอม หู
ฟัง(Stethoscope) เปลหามคนไข คีมถอนฟัน เครื่องวัดน้ําฝน ถัง
เก็บเชื้อเพลิง เครื่องนึ่ง เครื่องมือวิทยาศาสตร สําลีและผาพัน
แผล เวชภัณฑแอลกอฮอล ฟิลมเอกซเรย เคมี
ภัณฑ ออกซิเจน น้ํายาตางๆ เลือด สายยาง ลูกยาง หลอด
แกว ลวดเชื่อมเงิน ถุงมือ กระดาษกรอง จุกตางๆ สัตวเลี้ยงเพื่อ
การทดลองวิทยาศาสตรหรือการแพทย หลอดเอกซเรย ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562  
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท  0808.2/ว1248  ลงวัน
ที่  27  มิถุนายน  2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ  
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 24
 พฤษภาคม 2564  เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ  -  รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น  
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,984,260 บาท

งบบุคลากร รวม 1,847,760 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,847,760 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,382,760 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนใหแกพนักงาน
เทศบาลในสังกัด กองสวัสดิการสังคม   จํานวน   3    อัตรา ตาม
ตําแหนงและอัตราที่ ก.ท. กําหนด  โดยคํานวณตั้งจายไวไม
เกิน  12  เดือน  
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 และ หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต ดวน
มาก ที่ มท 0809.2/ว53 ลว 5 ก.ค. 2560 เรื่อง การจัดทําแผน
อัตรากําลัง 3 ปี ประจําปีงบประมาณ 2564 - 2566    (กอง
สวัสดิการสังคม)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 67,200 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาตอบแทนรายเดือนของผูบริหารตําแหนง
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม  ระดับ กลาง  จํานวน 1
 อัตรา   โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน  12  เดือน   ตามพระราช
บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542   
หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต  ที่ มท 0809.3/ว28 ลว 16
 ก.พ. 2548 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาตอบ
แทนนอกเหนือจากเงินเดือน(การกําหนดใหขาราชการหรือ
พนักงานสวนทองถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไป  ไดรับเงินเดือนคาตอบแทน
เป็นรายเดือนเทากับอัตราเงินประจําตําแหนง   
หนังสือ สํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว1372
 ลงวันที่ 1 ก.ค. 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต
. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ  การให
พนักงานสวนทองถิ่น  ลูกจาง  และพนักงานจางขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับ
ที่ 2)    
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราวขาราชการและลูกจางประจําของสวนราชการ เป็นไปตาม
แผนอัตรากําลัง 3 ปี  (พ.ศ. 2564-2566)  (กองสวัสดิการสังคม)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 85,200 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของผูบริหารตําแหนงนักบริหาร
งานสวัสดิการสังคม  ระดับ กลาง และ   นักบริหารงานสวัสดิการ
สังคม ระดับตน จํานวน 2 อัตรา  โดยคํานวณตั้งจายไวไม
เกิน  12  เดือน 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลัก
เกณฑการใหขาราชการหรือพนักงานทองถิ่นไดรับเงิน  คาตอบ
แทนนอกเหนือจากเงินเดือน  ลว. 22 เม.ย. 2547  สํานักงาน กจ
.กท.และก.อบต ดวนมาก ที่ มท 0809.3/ว1927 ลว 3 ก.ย. 2556
 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทน
อื่น (ฉบับที2่) พ.ศ.2556  แผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปีงบ
ประมาณ 2564 – 2566 (กองสวัสดิการสังคม) 

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 300,600 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจางใหแกพนักงานจางตามภารกิจ สังกัด กอง
สวัสดิการสังคม  จํานวน   1   อัตรา   โดยคํานวณตั้งจายไวไม
เกิน  12  เดือน  
-เพื่อจายเป็นคาจางใหแกพนักงานจางทั่วไป สังกัด กองสวัสดิการ
สังคม   จํานวน   1   อัตรา  โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน  12
  เดือน 
   ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 และ หนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท. และก.อบต ดวน
มาก ที่ มท 0809.5/ว36 ลว. 26 ส.ค. 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ
. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน
จาง  แผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปีงบประมาณ 2564 - 2566
   (กองสวัสดิการสังคม)                   
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจาง
ตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป สังกัด กองสวัสดิการ
สังคม  จํานวน   2   อัตรา  โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน  12
  เดือน   
ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท0809.3/ว.1372   ลงวันที่ 1 ก.ค. 2558
 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการใหพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง และ
พนักงานจางของอปท.ไดรับเงินคาครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2
) , ประกาศ ก.ท.จ.เพชรบูรณ เรื่อง หลักเกณฑการใหขาราชการ
หรือพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว พ.ศ
.2555,  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2542 , ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราวขาราชการและลูกจางประจําของสวน
ราชการและ แผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปีงบประมาณ 2564 -
 2566  (กองสวัสดิการสังคม)

วันที่พิมพ : 20/9/2564  10:40:44 หนา : 98/149



งบดําเนินงาน รวม 136,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 34,000 บาท
คาเชาบาน จํานวน 25,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเชา/เชาซื้อบานของพนักงานเทศบาล  ที่มีสิทธิได
รับตามระเบียบและหลักเกณฑที่กําหนด  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2548 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่2) พ.ศ. 2551
  แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ. 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว5862  ลว. 12 ต.ค. 2559 เรื่องหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับ
การเบิกจายเงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น , หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0679  ลว.6 ก.พ. 2561
 เรื่องหลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติในการจัดขาราชการสวนทอง
ถิ่นเขาที่พักอาศัยในที่พักขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว2744  ลว. 16
 ส.ค. 2547 เรื่องสิทธิการเบิกคาเชาบานตามคํารองขอของตน
เอง,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3360  ลว. 7 ต
.ค. 2547 เรื่องสิทธิการเบิกคาเชาบานตามคํารองขอของตน
เอง,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0091  ลว. 7 ม
.ค. 2559  เรื่องแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจายคาใช
จายตางๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย , หนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1583  ลว. 30 พ.ค. 2561
  เรื่องการใชใบเสร็จรับเงินจากชองทางใหบริการดาน
อิเล็กทรอนิกสเป็นหลักฐานในการประกอบการเบิกคาเชา
บาน และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ (กองสวัสดิการสังคม)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 9,000 บาท

พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ
. 2562 , ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๙ , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0809.3/ว 1891 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2557, หนังสือกรมบัญชี
กลาง ดวนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257  ลว.28 มิ.ย
. 2559  เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลา
เรียน,หนังสือกรมบัญชีกลาง  ดวนที่สุด  ที่ กค 0408.5/ว22  ลว
.12 ม.ค. 2561 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว
 1013  ลว. 18 ก.พ. 2559  เรื่องการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว
 4522 ลงวันที่ 9 ส.ค. 2559  เรื่องประเภทและอัตราเงินบํารุงการ
ศึกษาและคาเลาเรียน,ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลัก
เกณฑและวิธีการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
พนักงานสวนทองถิ่น  ประกาศ ณ วันที่ 12 เม.ย. 2542,หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0809.3/ว4188  ลว.9 ธ.ค
. 2548 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิการเบิกเงินสวัสดิการของ
ผูบริหารทองถิ่น และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ  (กองสวัสดิการ
สังคม)
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ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ  เชน  คารับ
วารสาร คาเย็บหนังสือเขาปกหนังสือ   คาซักฟอก   คาตักสิ่ง
ปฏิกูล  คาระวางบรรทุก  คาเชาทรัพยสิน  คาลงทะเบียน   คา
เชาเครื่องถายเอกสาร  คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆคา
เบี้ยประกัน  คาจางแรงงาน บุคคลภายนอกใหทํางานอยางใด
อยางหนึ่ง  หรือจางเหมาแรงงานตามภารกิจของกองสวัสดิการ คา
จางแรงงานดําเนินการกอสราง ปรับปรุง  ซอมแซมบานใหกับ
ประชาชนผูดอยโอกาส  ผูยากไร  และผูยากจน    คาจาง
เหมาบริการตาง ๆ ฯลฯ และอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน กรณีจาง
เหมาบุคคล หลักเกณฑและแนวปฏิบัติตาม หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว7120 ลว 9 ธ.ค. 2559 เรื่อง หลัก
เกณฑการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  (กองสวัสดิการสังคม) 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการทั้งในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของ  พนักงานเทศบาล และ
พนักงานจาง   คาใชจายตามคําพิพากษาของศาล  คาผานทาง
ดวนพิเศษ     (กองสวัสดิการสังคม)  ถือปฏิบัติตาม ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย ในการเดินทางไปราชการ
ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และแกไขเพิ่มเติม ถึงฉบับ
ที่ 4 พ.ศ.2561  และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ      

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการลงทะเบียนในการฝึกอบรม ของ
พนักงานเทศบาล และพนักงานจาง   ถือปฏิบัติตาม ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวย คาใชจายในการฝึกอบรม และการเขา
รับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557  และหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวของ   (กองสวัสดิการสังคม) 
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซม วัสดุครุภัณฑ  ของ กอง
สวัสดิการสังคม  (กองสวัสดิการสังคม) 

ค่าวัสดุ รวม 42,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน อาทิ
เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาด
เล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ฯลฯ  วัสดุสิ้นเปลือง  อาทิ
เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด ฯลฯ
    -  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 24 พฤษภาคม 2564  เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ -  รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น     (กองสวัสดิการสังคม)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน อาทิ
เชน ไมโครโฟน ขาตั้งไมโคโฟน หัวแรงไฟฟ้า ฯลฯ  วัสดุสิ้น
เปลือง อาทิเชน ฟิวส เทปพันสายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอด
ไฟ ฯลฯ วัสดุอุปกรณประกอบอะไหล  อาทิเชน ดอก
ลําโพง ฮอรนลําโพง แผงวงจรปิด ฯลฯ -  ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562   -  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2564
  เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ -  รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  (กอง
สวัสดิการสังคม)
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุงานบานงานครัว ประเภทวัสดุคงทน อาทิ
เชน หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว ฯลฯ  วัสดุสิ้นเปลือง อาทิ
เชน ผงซักซอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง  ฯลฯ  -  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562   -  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2564
  เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ -  รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  (กอง
สวัสดิการสังคม)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินคาโฆษณาและเผยแพร ประเภทวัสดุคง
ทน อาทิเชน ขาตั้งกลอง ขาตั้งเขียนภาพ ป้ายประชาสัมพันธ ฯลฯ
  วัสดุสิ้นเปลือง อาทิเชน พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร ฯลฯ
   -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2562   -  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2564  เรื่องรูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ -  รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น      (กองสวัสดิการสังคม)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน อาทิ
เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล  วัสดุสิ้นเปลือง อาทิเชน  อุปกรณ
บันทึก
ขอมูล (
Diskette,floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc , Di
gital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ขอมูล (
Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล  วัสดุ
อุปกรณประกอบและอะไหล  หนวยประมวลผล ฮารดดิสกไดรฟ
 ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ (Key Board),เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่
ซิป (Memory Chip) เชน RAM คัตซีทฟีด
เตอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิตชิ่ง
บอกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) 
แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส  (Card) 
เชน 
Ethernet Card, Lan Card, Anti virus Card, Sound Card 
เป็นตน เครื่องอานและบันทึกขอมูล แบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-
ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นตน ฯลฯ     -  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562  -  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 24 พฤษภาคม 2564  เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ -  รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (กองสวัสดิการสังคม) 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 500 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 500 บาท

-เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย คาธนาณัติ ดวงตราไปรษณียอากร คา
เชาตูไปรษณีย ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม)  
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าและประปา รวม 50,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน ใหสามารถใชงานได
ตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัยคาติดตั้ง อาทิเชน ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน หัวแรงไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดัน
ไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟฟ้า ฟิวส เทป
พันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสาย
ไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอรและชิ้นสวน
วิทยุ ลูกถวยสายอากาศ รีซีสเตอร มูฟวิ่ง คอยสคอนเดนเซอร ขา
หลอดฟลูออเรสเซนซ เบรกเกอร สายอาการหรือเสาอากาศ
สําหรับวิทยุ, เครื่องรับโทรทัศน, จานรับสัญญาณดาวเทียม ดอง
ลําโพก แผงวงจร ผังแสดงวงจรตางๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562  
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 24
 พฤษภาคม 2564  เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ  -  รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น   (กองชาง) 
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 1,610,000 บาท
งบบุคลากร รวม 1,200,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,200,000 บาท
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,188,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจางใหแกพนักงานจางตามภารกิจ สังกัด กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม จํานวน  6 อัตรา   โดยคํานวณตั้ง
จายไวไมเกิน  12  เดือน  
-เพื่อจายเป็นคาจางใหแกพนักงานจางทั่วไป สังกัด กองสาธารณ
สุขและสิ่งแวดลอม    จํานวน  1    อัตรา  โดยคํานวณตั้งจายไว
ไมเกิน  12  เดือน  
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
 และ หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต ดวนมาก ที่ มท
 0809.2/ว53 ลว 5 ก.ค. 2560 เรื่อง การจัดทําแผนอัตรากําลัง 3
 ปี ประจําปีงบประมาณ 2564 - 2566  (กองสาธารณสุข)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจาง
ตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่ง
แวดลอม    จํานวน   7    อัตรา  โดยคํานวณตั้งจายไวไม
เกิน  12  เดือน  (กองสาธารณสุข)  
หนังสือสั่งการ หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท0809.3/ว.1259 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2555
     ประกาศ กทจ.เพชรบูรณ เรื่อง หลักเกณฑการใหขาราชการ
หรือพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว พ.ศ
.2555  (กองสาธารณสุข)  
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งบดําเนินงาน รวม 410,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 25,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 25,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ตางๆ ใหแก พนักงานเทศบาล และพนักงานจาง ที่มาปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ  หรือในวันหยุดราชการ  ที่ไดรับคําสั่งใหชวย
เหลือการปฏิบัติงานของเทศบาล  ซึ่งเป็นงานเรงดวนนอกเวลา
ราชการปกติ  หรืองานที่ไมอาจทําในเวลาราชการได  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2559   และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ(กองสาธารณสุข) 

ค่าใช้สอย รวม 260,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 250,000 บาท

-เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ  เชน  คารับ
วารสาร คาเย็บหนังสือเขาปกหนังสือ   คาซักฟอก   คาตักสิ่ง
ปฏิกูล  คาระวางบรรทุก  คาเชาทรัพยสิน  คาลงทะเบียน   คา
เชาเครื่องถายเอกสาร  คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆคา
เบี้ยประกัน  คาจางแรงงาน
บุคคลภายนอกใหทํางานอยางใดอยางหนึ่ง  หรือจางเหมาแรงงาน
ตามภารกิจของ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม คาจาง
เหมาบริการตาง ๆ ฯลฯ และอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน การจาง
เหมาบุคคล หลักเกณฑและแนวปฏิบัติตาม หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว7120 ลว 9 ธ.ค. 2559 เรื่อง หลัก
เกณฑการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564  เรื่อง  รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น   (กองสาธารณสุข)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซม วัสดุครุภัณฑ เชน รถ
บรรทุกขยะ ฯลฯ    ของ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม (กอง
สาธารณสุข)
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ค่าวัสดุ รวม 125,000 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุงานบานงานครัว ประเภทวัสดุคงทน อาทิ
เชน หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว ถังขยะแบบขาตั้ง ถังขยะแบบ
ลอลาก ฯลฯ  วัสดุสิ้นเปลือง อาทิเชน ผงซักซอก สบู น้ํายาดับ
กลิ่น แปรง   ฯลฯ  -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2562   -  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2564  เรื่องรูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ -  รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  (สํานักปลัดเทศบาล) 

วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุการเกษตร ประเภทวัสดุคงทน อาทิ
เชน เคียว สปริงเกอร จอบหมุน จานพรวน ฯลฯ  วัสดุสิ้น
เปลือง อาทิเชน ปุย ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว อาหาร
สัตว  ฯลฯ  วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล อาทิเชน หัว
กะโหลกดูดน้ํา ฯลฯ       - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2562    -  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2564  เรื่องรูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ -  รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น      (กองสาธารณสุข)
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วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องแตงกาย ประเภทวัสดุคงทน อาทิ
เชน เครื่องแบบ/ชุดปฏิบัติงาน,เสื้อ กางเกง ผา ,เครื่องหมาย
ตางๆ ถุงเทา,ถุงมือ รองเทา,เข็มขัด,หมวก,ผาพันคอ,เสื้อสะทอน
แสง,เสื้อชูชีพ,ชุดดับเพลิงรวมถึงขนาดกันไฟ(ไมรวมถัง
ออกซิเจน)  ฯลฯ  วัสดุสิ้นเปลือง อาทิเชน  วุฒิบัติ อป
พร.,บัตร อปพร.,เข็มเครื่องหมาย อปพร.ฯลฯ  
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562  
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย การเบิกจายคาวัสดุเครื่อง
แตงกายของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2560
-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติในการปฏิบัติ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาวัสดุเครื่องแตง
กายของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2560
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 24
 พฤษภาคม 2564  เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ  -  รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น  
 (กองสาธารณสุข)
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งานบําบัดน้ําเสีย รวม 3,012,000 บาท
งบลงทุน รวม 3,012,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,012,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางทอเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณคลองซับ
เลือด หมูที่ 7 ตําบลนางั่ว อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการกอสรางทอเหลี่ยมคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณคลองซับเลือด หมูที่ 7 ตําบลนางั่ว อําเภอเมือง
เพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ  ขนาด 1.80x1.80  เมตร ยาว 8
 เมตร  รายละเอียดตามแบบที่กําหนด ที่ 25-65  งบ
ประมาณ  500,000.- บาท ลําดับที่ 16 หนาที่ 24 (เพิ่มเติมแผน
ครั้งที่ 4/2564) 
 

โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตรูปตัวยู รหัสสายทาง พช.ถ
.14-012 แยกทาง
หลวงหมายเลข 21 (กม.ที1่72 +299) บานนา – บานลําป่าสักมูล(แม
น้ําป่าสัก) บริเวณถนนสายรานคานายเกง  ลงที่นาชางนอย  หมูที่ 10
 ตําบลนางั่ว อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ

จํานวน 381,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีต
รูปตัวยู รหัสสายทาง พช.ถ.14-012 แยกทางหลวงหมายเลข 21
 (กม.ที1่72 +299) บานนา – บานลําป่าสักมูล(แมน้ําป่า
สัก) บริเวณถนนสายรานคานายเกง  ลงที่นาชางนอย  หมูที่ 10
 ตําบลนางั่ว อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ  ขนาด
กวาง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 - 0.60 เมตร  ยาว 127
 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กําหนดที่ 21/65  งบ
ประมาณ 381,000.- บาท ลําดับที่ 1 หนาที่ 19 (เพิ่มเติมแผนครั้ง
ที่ 4/2564) 
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โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังวัดบาน
นา(สายบานนาลําป่าสัก – เชื่อมทางหลวงแผนดิน สาย 21) หมูที่ 
10ตําบลนางั่ว อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ

จํานวน 308,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยหลังวัดบานนา(สายบานนาลําป่าสัก – เชื่อมทาง
หลวงแผนดิน สาย 21) หมูที่ 10ขนาดกวาง 0.40 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.40-0.60 เมตร ยาว 88 เมตร รายละเอียดตามแบบที่
กําหนดที่ 22/65  งบประมาณ  308,000.-บาท ลําดับที่ 3
 หนาที่ 20 (เพิ่มเติมแผนครั้งที่ 4/2564) 

โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง พช
.ถ.14-001       
แยกทางหลวงหมายเลข 21 (กม.ที่ 663+696) บานนางั่วพัฒนา หมู
ที่ 13 หมูที่ 11  หมูที่ 13 เชื่อม หมูที่ 8 (ชวงที่ 3 ฝั่งขวาทางสาย
หลัก) ตําบลนางั่ว อําเภอเมืองเพชรบูรณ  จังหวัดเพชรบูรณ

จํานวน 115,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก รหัสสายทาง พช.ถ.14-001 แยกทางหลวงหมาย
เลข 21 (กม.ที่ 663+696) บานนางั่วพัฒนา หมูที่ 13 หมูที่ 11
  หมูที่ 13 เชื่อม หมูที่ 8 (ชวงที่ 3 ฝั่งขวาทางสายหลัก) ตําบลนา
งั่ว อําเภอเมืองเพชรบูรณ  จังหวัดเพชรบูรณ  ขนาดกวาง 0.40
 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40-0.60 เมตร  ยาว 33 เมตร  รายละเอียดตาม
แบบกําหนดที่ 20/65  งบประมาณ 115,500.-บาท  ลําดับที่ 8
 หนาที่ 21 (เพิ่มเติมแผนครั้งที่ 4/2564)
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โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู รหัสสาย
ทาง พช.ถ.14-001 แยกทางหลวงหมายเลข 21 (กม.ที่ 380+540) 
บานนางั่วพัฒนา หมูที่ 13 หมูที่ 11  หมูที่ 13 เชื่อม หมูที่ 8 (ชวงที่ 
2 ฝั่งซายทางสายหลัก)  ตําบลนางั่ว อําเภอเมืองเพชรบูรณ  จังหวัด
เพชรบูรณ

จํานวน 480,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็กรูปตัวยู รหัสสายทาง พช.ถ.14-001 แยกทางหลวง
หมายเลข 21 (กม.ที่ 380+540) บานนางั่วพัฒนา หมูที่ 13 หมู
ที่ 11  หมูที่ 13 เชื่อม หมูที่ 8 (ชวงที่ 2 ฝั่งซายทางสาย
หลัก)  ตําบลนางั่ว อําเภอเมืองเพชรบูรณ  จังหวัด
เพชรบูรณ  ขนาดกวาง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40-0.60
 เมตร  ยาว 160 เมตร  รายละเอียดตามแบบกําหนดที่ 19/65
 งบประมาณ 480,000.- บาท ลําดับที่ 6 หนาที่ 21 (เพิ่มเติมแผน
ครั้งที่ 4/2564)

โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู หมูที่ 5 
(บริเวณประปาฉุกเฉิน)   ตําบลนางั่ว อําเภอเมืองเพชรบูรณ  จังหวัด
เพชรบูรณ

จํานวน 129,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็กรูปตัวยู หมูที่ 5 (บริเวณประปาฉุกเฉิน) ตําบลนา
งั่ว อําเภอเมืองเพชรบูรณ  จังหวัดเพชรบูรณ  ขนาดกวาง 0.40
 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 - 0.60 เมตร    ยาว 37 เมตร  รายละเอียด
ตามแบบกําหนดที่ 18/65 งบประมาณ 129,500.-บาท ลําดับที่ 5
 หนาที่ 20 (เพิ่มเติมแผนครั้งที่ 4/2564)
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โครงการปรับปรุงรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู รหัสสาย
ทาง พช.ถ.14-001 แยกทางหลวงหมายเลข 21 (กม.ที่ 472+663) 
บานนางั่วพัฒนา หมูที่ 13 หมูที่ 11  หมูที่ 13 เชื่อม หมูที่ 8 (ชวงที่ 
2 ฝั่งขวาทางสายหลัก) ตําบลนางั่ว อําเภอเมืองเพชรบูรณ  จังหวัด
เพชรบูรณ

จํานวน 573,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการปรับปรุงรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็กรูปตัวยู รหัสสายทาง พช.ถ.14-001 แยกทางหลวง
หมายเลข 21 (กม.ที่ 472+663) บานนางั่วพัฒนา หมูที่ 13 หมู
ที่ 11  หมูที่ 13 เชื่อม หมูที่ 8 (ชวงที่ 2 ฝั่งขวาทางสาย
หลัก) ตําบลนางั่ว อําเภอเมืองเพชรบูรณ  จังหวัด
เพชรบูรณ  ขนาดกวาง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.15-0.20
 เมตร ยาว 191 เมตร  รายละเอียดตามแบบกําหนดที่ 23/65 งบ
ประมาณ 573,000.-บาท  ลําดับที่ 9 หนาที่ 22 (เพิ่มเติมแผนครั้ง
ที่ 4/2564)

โครงการปรับปรุงรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู รหัสสาย
ทาง พช.ถ.14-006 แยกทางหลวงหมายเลข 21 (กม.ที่2+651-กม
.ที่2+826) หมูที่ 5 (ซอยที่ทําการผูใหญบานหมูที่ 5) ตําบลนางั่ว 
อําเภอเมืองเพชรบูรณ  จังหวัดเพชรบูรณ

จํานวน 525,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการปรับปรุงรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็กรูปตัวยู รหัสสายทาง พช.ถ.14-006 แยกทางหลวง
หมายเลข 21 (กม.ที2่+651-กม.ที2่+826) หมูที่ 5 (ซอยที่ทําการ
ผูใหญบานหมูที่ 5) ตําบลนางั่ว อําเภอเมืองเพชรบูรณ  จังหวัด
เพชรบูรณ  ขนาดกวาง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.15-0.20
 เมตร ยาว 175 เมตร  รายละเอียดตามแบบกําหนดที่ 24/65 งบ
ประมาณ 525,000.-บาท  ลําดับที่ 12 หนาที่ 23 (เพิ่มเติมแผน
ครั้งที่ 4/2564)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 586,500 บาท

งบดําเนินงาน รวม 586,500 บาท
ค่าใช้สอย รวม 586,500 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการกิจกรรมผูสูงอายุแหงชาติ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานวันผูสูง
อายุ โดยมีคาใชจาย คาอาหารและเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน คา
วัสดุอุปกรณ คาจัดสถานที่ คาวิทยากร คาป้าย คาเชาเครื่อง
เสียง ในการจัดกิจกรรมผูสูงอายุแหงชาติ ฯลฯ      
-พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542        
  มาตรา 16 ใหเทศบาลเมืองพัทยา และองคการบริหารสวน
ตําบล มีอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ
เพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง ตามขอ (10) 
-พรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
-เบิกจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ      
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)   หนาที่  78
 ลําดับที่ 6  (กองสวัสดิการสังคม)       
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โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการ ขับเคลื่อนปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โดยมีคาใชจาย เชน คาอาหารและ เครื่อง
ดื่ม อาหารกลางวัน คาวัสดุอุปกรณในการฝึกอบรม คาป้าย
โครงการ คาวิทยากร คาโลหรางวัล และเงินรางวัล  ฯลฯ 
-พรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
-พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 ให
เทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจและ
หนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของ
ประชาชนในทองถิ่นของตนเอง ตามขอ (1) , (15) 
เบิกจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย คาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หนาที่ 76
 ลําดับที่ 2 (กองสวัสดิการสังคม)

โครงการแขงกีฬาสัมพันธตานยาเสพติด (เทศบาลตําบลนางั่วเกมส) จํานวน 20,000 บาท

               - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดการแขงขัน
กีฬา โครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด (เทศบาลตําบลนางั่ว
เกมส  (กองการศึกษา)  ระเบียบ  หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
               - พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ปัจจุบัน
               - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคา
ใชจายในการจัดงาน การจัดแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 80
 ลําดับที่ 2
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โครงการโครงการป้องกันและแกปัญหาความรุนแรงตอเด็ก สตรี 
และบุคคลในครอบครัว

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการป้องกันและแกปัญหาความ
รุนแรงตอเด็ก และบุคคลในครอบครัว โดยมีคาใชจาย เชนคา
วิทยากร คาอาหารกลางวัน อาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุ
อุปกรณในการอบรม คาป้ายโครงการ คาจัดสถานที่ ฯลฯ  
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562    
-พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542       
 มาตรา 16 ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวน
ตําบล มีอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ
เพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง ตามขอ (10) 
เบิกจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย คาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ      
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หนาที่ 78
 ลําดับที่ 10  (กองสวัสดิการสังคม)        
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โครงการซอมแผนป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการซอมแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย   
เชน คาอาหารวาง คาอาหารและเครื่องดื่ม คาจัดทําป้ายประชา
สัมพันธ คาวัสดุ อุปกรณ และคาใชจายที่เกี่ยวของกับ
โครงการ ฯลฯ
        -พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  และแกไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับปัจจุบัน
        -พรบ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2550 แกไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับปัจจุบัน 
        -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2562   
        - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย คาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของปรากฎในแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565 ) หนาที่ 57 ลําดับที่ 3

โครงการฝึกอบรมกลุมอาชีพสตรี แมบานและผูสนใจ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการฝึกอบรมกลุมอาชีพสตรี แม
บานและผูสนใจ โดยมีคาใชจาย เป็นคาวิทยากร  คาอาหารกลาง
วัน อาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณในการอบรม ฯลฯ   
-พรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562    
-พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542       
  มาตรา 16 ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวน
ตําบล มีอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ
เพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง ตามขอ (10) 
เบิกจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย คาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ     
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)   หนาที่ 78
 ลําดับที่ 9 (กองสวัสดิการสังคม)     
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โครงการฝึกอบรมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินงานอบรมตามโครงการฝึก
อบรมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  เชน คา
อาหารวาง คาอาหารและเครื่องดื่ม คาประชาสัมพันธ  การจัดทํา
ป้ายประชาสัมพันธ  คาวัสดุ  อุปกรณ  คาวัสดุสํานักงาน  คาวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร  คาใชจายจัดกิจกรรมการเรียนรู และคาใช
จายอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการ ฯลฯ
-พรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน
-พรบ.สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535
 และแกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย คาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)    หนาที่ 73
  ลําดับที่่ 11 และ แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565
) แกไข ฉบับที่ 1/2564
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โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและ และใหความรูดานการพัฒนา 
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและ
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุตําบลนางั่ว โดยมีคาใชจาย  เป็นคา
วิทยากร คาอาหารกลางวัน อาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุ
อุปกรณในการอบรม คาป้าย คาจัดสถานที่  ฯลฯ     
-พรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562  
-พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542       
  มาตรา 16 ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวน
ตําบล มีอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ
เพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง ตามขอ (10)  
เบิกจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย คาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ     
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)   หนาที่ 77
 ลําดับที่ 4 (กองสวัสดิการสังคม)           

โครงการฝึกอบรมใหความรู “การบริหารการประชุมสภาทองถิ่น” จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการฯ  เชนคาอาหารวาง คาอาหาร
และเครื่องดื่ม คาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ คาวัสดุ อุปกรณ และ
คาใชจายที่เกี่ยวของกับโครงการ ฯลฯ  -พรบ.เทศบาล พ.ศ
. 2496 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน  -ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562   -เบิกจายตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวย คาใชจายในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ของ  (สํานักปลัดเทศบาล)             
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โครงการฝึกอบรมใหความรูดานพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ
ทางราชการ พ.ศ. 2540 ใหแก ผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
บุคลากรของเทศบาลตําบลนางั่ว

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการฯ  เชนคาอาหารวาง คาอาหาร
และเครื่องดื่ม คาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ คาวัสดุ อุปกรณ และ
คาใชจายที่เกี่ยวของกับโครงการ ฯลฯ  -พรบ.เทศบาล พ.ศ
. 2496 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน  -ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562   -เบิกจายตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวย คาใชจายในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ของ  (สํานักปลัดเทศบาล)             

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนหลัก สูตรจัดตั้ง 
ประจําปี 2565

จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หลักสูตรจัดตั้ง ประจําปี 2565   
เชน คาอาหารวาง คาอาหารและเครื่องดื่ม คาจัดทําป้ายประชา
สัมพันธ คาวัสดุ อุปกรณ และคาใชจายที่เกี่ยวของกับ
โครงการ ฯลฯ
        -พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  และแกไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับปัจจุบัน
        -พรบ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2550 แกไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับปัจจุบัน 
        -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2562   
        - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย คาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 4/2564  หนาที่  13   ลําดับที่   1
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โครงการพัฒนาศักยภาพเด็ก และเยาวชนตําบลนางั่ว จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและ
เยาวชนตําบลนางั่ว โดยมีคาใชจาย เป็นคาวิทยากร คาป้าย คาจัด
สถานที่ คาวิทยากร  คาอาหารกลางวัน อาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาวัสดุอุปกรณในการอบรม ฯลฯ   
-พรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562    
-พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542       
  มาตรา 16 ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวน
ตําบล มีอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ
เพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง ตามขอ (10) 
เบิกจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย คาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ      
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หนาที่ 79
 ลําดับที่ 11  (กองสวัสดิการสังคม)        

โครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานตามหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการฯ  เชนคาอาหารวาง คาอาหาร
และเครื่องดื่ม คาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ คาวัสดุ อุปกรณ และ
คาใชจายที่เกี่ยวของกับโครงการ ฯลฯ  -พรบ.เทศบาล พ.ศ
. 2496 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน  -ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562   -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวย คาใชจายในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ของ  (สํานักปลัดเทศบาล)     ปรากฎอยูในแผนพัฒนาทอง
ถิ่น  (พ.ศ.2561- 2565)   หนาที่ 52  ลําดับที่  2            
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โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบาตามแนว
พระราชดําริฯ

จํานวน 76,500 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการฯ เชน คา
อาหารวาง คาอาหารและเครื่องดื่ม คาประชาสัมพันธ  การจัดทํา
ป้ายประชาสัมพันธ  คาวัสดุ  อุปกรณ  คาวัสดุสํานักงาน  คาวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร  คาใชจายจัดกิจกรรมการเรียนรู และคาใช
จายอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการ  ฯลฯ 
-พรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน
-พรบ.โรคพิษสุนัขบา พ.ศ. 2535 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย คาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ 
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หนาที่ 73
 ลําดับที่ 9 และ แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565
) แกไข ฉบับที่ 1/2564  (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

โครงการอบรมการคุมครองผูบริโภคและผูประกอบการสุขาภิบาล
อาหารในชุมชน

จํานวน 20,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินงานอบรมการคุมครองผู
บริโภคและผูประกอบการสุขาภิบาลอาหารในชุมชน  เชน คา
อาหารวาง คาอาหารและเครื่องดื่ม คาประชาสัมพันธ  การจัดทํา
ป้ายประชาสัมพันธ  คาวัสดุ  อุปกรณ  คาวัสดุสํานักงาน  คาวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร  คาใชจายจัดกิจกรรมการเรียนรู และคาใช
จายอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการ  ฯลฯ
-พรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน
-พรบ.สาธารณสุข 2535 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน
-พรบ.คุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย คาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)    หนาที่ 71
  ลําดับที่ 2 และ แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565
) แกไข ฉบับที่ 1/2564
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โครงการอบรมใหความรูการป้องกันและควบคุมปัญหาเอดส จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินงานอบรมตาม
โครงการฯ  เชน คาอาหารวาง คาอาหารและเครื่องดื่ม คาประชา
สัมพันธ  การจัดทําป้ายประชาสัมพันธ  คาวัสดุ  อุปกรณ  คาวัสดุ
สํานักงาน  คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  คาใชจายจัดกิจกรรมการ
เรียนรู และคาใชจายอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการ  ฯลฯ
-พรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน  
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย คาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ 
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)   หนาที่ 72
 ลําดับที่  4 และ แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565
) แกไข ฉบับที่ 1/2564   (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

โครงการอบรมใหความรูการป้องกันและควบคุมโรคไขเลือดออก จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินงานอบรมตาม
โครงการฯ  เชน คาอาหารวาง คาอาหารและเครื่องดื่ม คาประชา
สัมพันธ  การจัดทําป้ายประชาสัมพันธ  คาวัสดุ  อุปกรณ  คาวัสดุ
สํานักงาน  คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  คาใชจายจัดกิจกรรมการ
เรียนรู และคาใชจายอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการ  ฯลฯ
-พรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน
-พรบ.โรคติดตอ พ.ศ.2523 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย คาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หนาที่  72
 ลําดับที่ 6 และ แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565
) แกไข ฉบับที่ 1/2564 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
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โครงการอบรมใหความรูในการป้องกันและควบคุมโรคอุบัติใหม จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินงานอบรมตาม
โครงการฯ  เชน คาอาหารวาง คาอาหารและเครื่องดื่ม คาประชา
สัมพันธ  การจัดทําป้ายประชาสัมพันธ  คาวัสดุ  อุปกรณ  คาวัสดุ
สํานักงาน  คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  คาใชจายจัดกิจกรรมการ
เรียนรู และคาใชจายอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการ  ฯลฯ
-พรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน
-พรบ.โรคติดตอ พ.ศ.2523 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย คาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หนาที่  72
 ลําดับที่ 3 และ แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565
) แกไข ฉบับที่ 1/2564 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 20,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุกีฬา ประเภทวัสดุคงทน  อาทิเชน หวง
ยาง  ไมตีปิงปอง ไมแบตมินตัน ไมเทนสิน ฯลฯ  ประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง  อาทิเชน ตาขาย เชนตาขางตะกรอ วอลเลยบอล เป็น
ตน ฯลฯ
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562  
  - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 24 พฤษภาคม 2564  เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ  -  รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น   (กองการศึกษา)
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 230,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 230,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 230,000 บาท
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท

      - เพื่อจายเป็นคารับรอง รายจายในการรับรองหรือเลี้ยง
รับรองของ อปท. เชน พิธีเปิดอาคาร ตาง ๆ,คาใชจายในพิธีทาง
ศาสนา/รัฐพิธี 
      - ตั้งจายจากเงินรายได  (กองการศึกษา)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 30,000 บาท

           - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง เชน รางวัล  การประกวดนางนพมาศ วัสดุ
อุปกรณ  ป้ายไวนิล ฯลฯ
ระเบียบ  หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
           - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขา
รวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
           - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น  (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)  หนาที่ 83  ลําดับที่  5 
           - ตั้งจายจากเงินรายได  (กองการศึกษา)
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โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต จํานวน 40,000 บาท

           - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต เชน รางวัลการประกวดรถ วัสดุ
อุปกรณ อาหารวางและเครื่องดื่ม ป้ายไวนิล ฯลฯ
ระเบียบ  หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
           - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขา
รวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
             - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น  (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)  หนาที่ 82  ลําดับที่  3  
           - ตั้งจายจากเงินรายได  (กองการศึกษา)

โครงการปิดทองรอยพระพุทธบาทวัดโพธิ์กลาง  ต.นางั่ว จํานวน 30,000 บาท

           - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการปิดทอง
รอยพระพุทธบาท วัดโพธิ์กลาง  ต.นางั่ว  เชนเชาเครื่องเสียง  จัด
ตกแตงไฟแสงสี จัดทําดอกไมธูปเทียน น้ําดื่ม ฯลฯ
  ระเบียบ  หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
           - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขา
รวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
             - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น  (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)  หนาที่ 82  ลําดับที่  4  
           - ตั้งจายจากเงินรายได  (กองการศึกษา)
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โครงการปิดทองหลวงพอกิ  วัดโพธิ์สวาง  ต.นางั่ว จํานวน 30,000 บาท

           - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการปิดทอง
หลวงพอกิ วัดโพธิ์สวาง ต.นางั่ว
             เชนเชาเครื่องเสียง  จัดตกแตงไฟแสงสี จัดทําดอกไม
ธูปเทียน น้ําดื่ม ฯลฯ
ระเบียบ  หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
           - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขา
รวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2559
             - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น  (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2564   
           - ตั้งจายจากเงินรายได  (กองการศึกษา)

โครงการปิดทองหลวงพอแหยม  วัดราษฎรศรัทธาบานนา  ต.นางั่ว จํานวน 30,000 บาท

           - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการปิดทอง
หลวงพอแหยม วัดราษฎรศรัทธา บานนา ต.นางั่ว เชนเชาเครื่อง
เสียง จัดตกแตงไฟแสงสี จัดทําดอกไมธูปเทียน น้ําดื่ม ฯลฯ
             ระเบียบ  หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
           - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขา
รวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
             - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น  (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)  หนาที่ 83  ลําดับที่  6  
           - ตั้งจายจากเงินรายได  (กองการศึกษา)
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โครงการสงเสริมกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแหงชาติ จํานวน 40,000 บาท

           - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริม
กิจกรรมเนื่องในวันเด็กแหงชาติ
             ระเบียบ  หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
           - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขา
รวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
           - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น  (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) หนาที่ 68  ลําดับที่  4  
           - ตั้งจายจากเงินรายได  (กองการศึกษา)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 4,215,660 บาท

งบบุคลากร รวม 3,285,660 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,285,660 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,664,340 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนใหแกพนักงาน
เทศบาลในสังกัด กองชาง  จํานวน 5 อัตรา ตามตําแหนงและ
อัตราที่ ก.ท.กําหนด 
โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน  12  เดือน  (กองชาง)
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 และ หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต ดวน
มาก ที่ มท 0809.2/ว53 ลว 5 ก.ค. 2560 เรื่อง การจัดทําแผน
อัตรากําลัง 3 ปี ประจําปีงบประมาณ 2564 - 2566  
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 67,200 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาตอบแทนรายเดือนของผูบริหารตําแหนง
นักบริหารงานชาง ระดับ กลาง  จํานวน 2 อัตรา โดยคํานวณตั้ง
จายไวไมเกิน  12  เดือน  (กองชาง)
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542   
หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต  ที่ มท 0809.3/ว28 ลว 16
 ก.พ. 2548 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาตอบ
แทนนอกเหนือจากเงินเดือน(การกําหนดใหขาราชการหรือ
พนักงานสวนทองถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไป  ไดรับเงินเดือนคาตอบแทน
เป็นรายเดือนเทากับอัตราเงินประจําตําแหนง   
หนังสือ สํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว1372
 ลงวันที่ 1 ก.ค. 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต
. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ  การให
พนักงานสวนทองถิ่น  ลูกจาง  และพนักงานจางขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับ
ที่ 2)  
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราวขาราชการและลูกจางประจําของสวนราชการ 
เป็นไปตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี  (พ.ศ. 2564-2566)       
  

เงินประจําตําแหนง จํานวน 85,200 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของผูบริหารตําแหนงนักบริหาร
งานชาง  ระดับกลาง และ นักบริหารงานชาง ระดับตน  จํานวน 2
 อัตรา  
โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน  12  เดือน                  (กองชาง)
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
และ หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต ดวนมาก ที่ มท
 0809.2/ว53 
ลว 5 ก.ค. 2560 เรื่อง การจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปีงบ
ประมาณ
2564 – 2566 (กองชาง)
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,404,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจางใหแกพนักงานจางตามภารกิจ สังกัด กอง
ชาง   
จํานวน   10   อัตรา   โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน  12  เดือน  
-เพื่อจายเป็นคาจางใหแกพนักงานจางทั่วไป สังกัด กองชาง   
จํานวน  10  อัตรา  โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน  12  เดือน 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 และ หนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท. และก.อบต ดวน
มาก ที่ มท 0809.5/ว36 ลว. 26 ส.ค. 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ
. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน
จาง  แผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปีงบประมาณ 2564 - 2566    

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 64,920 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจาง
ตามภารกิจ 
และพนักงานจางทั่วไป สังกัด กองชาง  ผูมีสิทธิได
รับ  จํานวน    9   อัตรา  
โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน  12  เดือน (กองชาง)
ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท0809.3/ว.1372   ลงวันที่ 1 ก.ค. 2558
 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการใหพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง และ
พนักงานจางของอปท.ไดรับเงินคาครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2
) , ประกาศ ก.ท.จ.เพชรบูรณ เรื่อง หลักเกณฑการใหขาราชการ
หรือพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว พ.ศ
.2555,  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2542 , ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราวขาราชการและลูกจางประจําของสวน
ราชการและ แผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปีงบประมาณ 2564 -
 2566
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งบดําเนินงาน รวม 355,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 38,000 บาท
คาเชาบาน จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเชา/เชาซื้อบานของพนักงานเทศบาล  ที่มีสิทธิได
รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่2) พ
.ศ. 2551  แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 แกไขเพิ่มเติม
ถึง ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว5862  ลว. 12 ต.ค. 2559 เรื่องหลักเกณฑและวิธีการ
เกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบานของขาราชการสวนทอง
ถิ่น , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0679  ลว.6 ก
.พ. 2561 เรื่องหลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติในการจัดขาราชการ
สวนทองถิ่นเขาที่พักอาศัยในที่พักขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว2744  ลว
. 16 ส.ค. 2547 เรื่องสิทธิการเบิกคาเชาบานตามคํารองขอของตน
เอง,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3360  ลว. 7 ต
.ค. 2547 เรื่องสิทธิการเบิกคาเชาบานตามคํารองขอของตน
เอง,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0091  ลว. 7 ม
.ค. 2559  เรื่องแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจายคาใช
จายตางๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย , หนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1583  ลว. 30 พ.ค
. 2561  เรื่องการใชใบเสร็จรับเงินจากชองทางใหบริการดาน
อิเล็กทรอนิกสเป็นหลักฐานในการประกอบการเบิกคาเชา
บาน และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ  (กองชาง)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 8,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงาน
เทศบาลที่มีสิทธิไดรับตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตร พ.ศ. 2562 , ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการเบิกคาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2541แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๙ , หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1891 ลงวัน
ที่ 17 กรกฎาคม 2557, หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค
. 0422.3/ว 257  ลว.28 มิ.ย. 2559  เรื่อง ประเภทและอัตราเงิน
บํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน,หนังสือกรมบัญชีกลาง  ดวนที่
สุด  ที่ กค 0408.5/ว22  ลว.12 ม.ค. 2561 , หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013  ลว. 18 ก.พ. 2559  เรื่องการ
เบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ,หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 ส.ค. 2559  เรื่อง
ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลา
เรียน,ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ
เบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนทอง
ถิ่น  ประกาศ ณ วันที่ 12 เม.ย. 2542,หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท. 0809.3/ว4188  ลว.9 ธ.ค. 2548 เรื่องแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิการเบิกเงินสวัสดิการของผูบริหารทองถิ่น และ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ  (กองชาง)
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ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ  เชน  คารับวารสาร
คาเย็บหนังสือเขาปกหนังสือ   คาซักฟอก   คาตักสิ่งปฏิกูล  
คาระวางบรรทุกคาเชาทรัพยสิน  คาลงทะเบียน  ส.ท.ท. คาเชา
เครื่องถายเอกสารคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ  คาเบี้ย
ประกัน  คาจางแรงงานบุคคลภายนอกใหทํางานอยางใด
อยางหนึ่ง  หรือจางเหมาแรงงานตามภารกิจของ  กองชาง คาจาง
แรงงานดําเนินการกอสราง ปรับปรุง    คาจางเหมาบริการตาง ๆ
 ฯลฯ และอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน 
กรณีจางเหมาบุคคล หลักเกณฑและแนวปฏิบัติตาม หนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว7120 ลว 9 ธ.ค. 2559
เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  (กองชาง)
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 
กุมภาพันธ 2562  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะ คาใชสอยวัสดุ และคาสาธารณูปโภคคาจางออก
แบบ  กรณีอื่นที่ไมใชอาคาร เชนถนน ฝาย ฯลฯ  คาจางรับรอง
แบบ  คาจางแกไขแบบ  เบิกจายตาม หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมากที่มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่  9
  ธันวาคม  2559  อัตราคาจางผูใหบริการงานจางออก
แบบ ตาม กฎกระทรวงกําหนดอัตราคาจางผูใหบริการงาน
จางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง พ.ศ. 2562 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการทั้งในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของ  พนักงานเทศบาล และ
พนักงานจาง   คาใชจายตามคําพิพากษาของศาล  คาผานทาง
ดวนพิเศษ     (กองชาง)  ถือปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจาย ในการเดินทางไปราชการของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และแกไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 4 พ.ศ
.2561  และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ      

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการลงทะเบียนในการฝึกอบรม ของ
พนักงานเทศบาล และพนักงานจาง   ถือปฏิบัติตาม ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวย คาใชจายในการฝึกอบรม และการเขา
รับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557  และหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวของ   (กองชาง)  

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาซอมบํารุงปกติ หรือคาซอม
กลาง วัสดุ ครุภัณฑ ฯลฯ เชน เครื่องคอมพิวเตอร ฯลฯ ที่อยูใน
การดูแลรักษาของกองชาง          

ค่าวัสดุ รวม 235,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน อาทิ
เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาด
เล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ฯลฯ  วัสดุสิ้นเปลือง  อาทิ
เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด ฯลฯ
    -  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 24 พฤษภาคม 2564  เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ -  รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น     (กองชาง)
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน ใหสามารถใชงานได
ตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัยคาติดตั้ง อาทิเชน ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน หัวแรงไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดัน
ไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟฟ้า ฟิวส เทป
พันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสาย
ไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอรและชิ้นสวน
วิทยุ ลูกถวยสายอากาศ รีซีสเตอร มูฟวิ่ง คอยสคอนเดนเซอร ขา
หลอดฟลูออเรสเซนซ เบรกเกอร สายอาการหรือเสาอากาศ
สําหรับวิทยุ, เครื่องรับโทรทัศน, จานรับสัญญาณดาวเทียม ดอง
ลําโพก แผงวงจร ผังแสดงวงจรตางๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562  
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 24
 พฤษภาคม 2564  เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ  -  รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น   (กองชาง) 

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุงานบานงานครัว ประเภทวัสดุคงทน อาทิ
เชน หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว ฯลฯ  วัสดุสิ้นเปลือง อาทิ
เชน ผงซักซอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง  ฯลฯ  -  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562   -  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2564
  เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ -  รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น    (กอง
ชาง) 
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วัสดุกอสราง จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุกอสราง ประเภทวัสดุคงทน อาทิเชน ไม
ตางๆ คอน คีม ชะแลง ฯลฯ  วัสดุสิ้นเปลือง อาทิเชน น้ํามันทา
ไม สี ปูนซีเมนต ฯลฯ  วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล อาทิ
เชน ทอน้ําและอุปกรณประปา ทอตางๆ ทอน้ําบาดาล ฯลฯ
  -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2562   -  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2564  เรื่องรูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ -  รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  (กองชาง)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ประเภทวัสดุคง
ทน อาทิเชน ไขควง ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย ฯลฯ  วัสดุ
สิ้นเปลือง อาทิเชน ยางรถยนต น้ํามันเบรก นอตและสกรู สาย
ไมล ฯลฯ  วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล   อาทิเชน เบาะรถ
ยนต เครื่องยนต (อะไหล) ชุดเกียรรถยนต ฯลฯ   -  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562    - หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 24 พฤษภาคม 2564  เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ  -  รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น    (กองชาง)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น รายจายที่ตอง
ชําระพรอมกับคาวัสดุ วัสดุสิ้นเปลือง แกสหุงตม น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด   ฯลฯ    -  ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562  - หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง
หลัดเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจายประจําปีในลักษณะคาใชสอย วัสดุและคา
สาธารณูปโภค   -  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2564  เรื่องรูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ -  รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (กองชาง)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินคาโฆษณาและเผยแพร ประเภทวัสดุคง
ทน อาทิเชน ขาตั้งกลอง ขาตั้งเขียนภาพ ป้ายประชาสัมพันธ ฯลฯ
  วัสดุสิ้นเปลือง อาทิเชน พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร ฯลฯ
   -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2562   -  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2564  เรื่องรูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ -  รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น    (กองชาง)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน อาทิ
เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล  วัสดุสิ้นเปลือง อาทิเชน  อุปกรณ
บันทึก
ขอมูล (
Diskette,floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc , Di
gital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ขอมูล (
Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล  วัสดุ
อุปกรณประกอบและอะไหล  หนวยประมวลผล ฮารดดิสกไดรฟ
 ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ (Key Board),เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่
ซิป (Memory Chip) เชน RAM คัตซีทฟีด
เตอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิตชิ่ง
บอกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) 
แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส  (Card) 
เชน 
Ethernet Card, Lan Card, Anti virus Card, Sound Card 
เป็นตน เครื่องอานและบันทึกขอมูล แบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-
ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นตน ฯลฯ     -  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562  -  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2564
  เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ -  รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  (กอง
ชาง)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 2,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 2,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย   โทรเลข   ธนาณัติ   ที่ใชในราชการ
ของเทศบาลตําบลนางั่ว   (กองชาง) 
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งบลงทุน รวม 575,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 575,000 บาท
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 
ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 110 กิโลวัตต ขับเคลื่อน 2 
ลอ แบบธรรมดา

จํานวน 575,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดซื้อ ครุภัณฑยานพาหนะและขน
สง (รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  กองมาตรฐาน
งบประมาณ  1  สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2563)
ลําดับที่ 8.2 หนาที่ 15  รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํา
กวา110 กิโลวัตตขับเคลื่อน 2 ลอ แบบธรรมดา  (คุณลักษณะ
เฉพาะสังเขป หนา 70 ขอ 8.1.2)  ดังนี้  ขนาด 1 ตัน ขับ
เคลื่อน 2 ลอ ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี หรือกําลัง
เครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา  110 กิโลวัตต  1)แบบธรรมดา  (14
) มีน้ําหนักบรรทุกไมต่ํากวา 1 ตัน (2) เป็นรถชวงยาว  (3) เป็น
กระบะสําเร็จรูป  (4) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ   จํานวน 1
 คัน  ราคาตอหนวย (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม)  575,000 บาท  
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งานก่อสร้าง รวม 4,563,000 บาท
งบลงทุน รวม 4,563,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 4,563,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ไปตามทางสาธารณะ
บริเวณถนนสายไรเอ็มวัน  หมูที่ 6  ตําบลนางั่ว อําเภอเมือง
เพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ

จํานวน 288,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  ไปตามทางสาธารณะบริเวณถนนสายไรเอ็มวัน  
หมูที่ 6  ตําบลนางั่ว อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัด
เพชรบูรณ  ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 400 ตารางเมตร รายละเอียดตาม
แบบที่กําหนดที่ 7/65  งบประมาณ  288,000.- บาท ลําดับที่ 10
 หนาที่ 28 (เพิ่มเติมแผนครั้งที่ 4/2564)

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  รหัสสายทาง พช.ถ.14-
007 แยกทาง       
หลวงหมายเลข 21  (กม.ที่ 1+260 ถึงกม.ที่ 1+410) บานนา – อาง
เก็บน้ําหวยสะพานขาด ตําบลนางั่ว อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัด
เพชรบูรณ

จํานวน 432,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  รหัสสายทาง พช.ถ.14-007 แยกทางหลวงหมายเลข 21
  (กม.ที่ 1+260 ถึงกม.ที่ 1+410) บานนา – อางเก็บน้ําหวย
สะพานขาด ตําบลนางั่ว อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัด
เพชรบูรณ  ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15
 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กําหนดที่ 5/65  งบ
ประมาณ 432,000.- บาท ลําดับที่ 7 หนาที่ 39 (เพิ่มเติมแผนครั้ง
ที่ 4/2564)
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  รหัสสายทาง พช.ถ
.14-015 แยกทางหลวงหมายเลข 21  (กม.ที่ 0+480 ถึงกม.ที่  
0+630 บานสํานักหมัน  หมูที่ 1 – บานคลองสาร หมูที่ 7 ตําบลนา
งั่ว อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ

จํานวน 432,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  รหัสสายทาง พช.ถ.14-015 แยกทางหลวงหมายเลข 21
  (กม.ที่ 0+480 ถึงกม.ที่  0+630 บานสํานักหมัน  หมูที่ 1 – 
บานคลองสาร หมูที่ 7 ตําบลนางั่ว อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัด
เพชรบูรณ  ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15
 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กําหนดที่ 6/65งบ
ประมาณ 432,000.- บาท ลําดับที่ 9 หนาที่ 40 (เพิ่มเติมแผนครั้ง
ที่ 4/2564)

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายที่นายสมมาตร  ทอง
ขาว  ถึงบานนายสนอง  แกวควร  ไปตามทางสาธารณะ หมูที่ 1 
ตําบลนางั่ว อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ

จํานวน 288,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  สายที่นายสมมาตร  ทองขาว  ถึงบานนายสนอง  แกว
ควร  ไปตามทางสาธารณะ หมูที่ 1 ขนาดกวาง 4 เมตร  ยาว 100
 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 400 ตาราง
เมตร รายละเอียดตามแบบที่กําหนดที่ 10/65  งบ
ประมาณ 288,000.- บาท ลําดับที่ 8 หนาที่ 88 (แผน2561-
2565)
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบานเลา  ถึงบานนาย
วุฒิ  นอยลา  บริเวณหนาฟารมวัว  หมูที่ 8 ตําบลนางั่ว  อําเภอเมือง
เพชรบูรณ  จังหวัดเพชรบูรณ

จํานวน 288,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  สายบานเลา  ถึงบานนายวุฒิ  นอยลา  บริเวณหนาฟารม
วัว  หมูที่ 8 ตําบลนางั่ว  อําเภอเมืองเพชรบูรณ  จังหวัด
เพชรบูรณ  ขนาดกวาง 4 เมตร  ยาว 100 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 400 ตารางเมตร  รายละเอียดตาม
แบบที่กําหนดที่ 3/65 งบประมาณ 288,000.- บาท แผน 2561-
2565 ลําดับที่ 95 หนาที่ 106

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายฝายสามัคคี ไปตาม
ทางสาธารณะ หมูที่ 11 ตําบลนางั่ว  อําเภอเมืองเพชรบูรณ  จังหวัด
เพชรบูรณ

จํานวน 288,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  สายฝายสามัคคี ไปตามทางสาธารณะ หมูที่ 11 ตําบลนา
งั่ว  อําเภอเมืองเพชรบูรณ  จังหวัดเพชรบูรณ  ขนาดกวาง 4
 เมตร  ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 400 ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบที่กําหนดที่ 2/65  งบ
ประมาณ 288,000.- บาท ลําดับที่ 14 หนาที่ 29 (เพิ่มเติมแผน
ครั้งที่ 4/2564)
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังวัดบานนา(สาย
บานนาลําป่าสัก – เชื่อมทางหลวงแผนดิน สาย 21) หมูที่ 10  ตําบล
นางั่ว อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ

จํานวน 190,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยหลังวัดบานนา(สายบานนาลําป่าสัก – เชื่อม
ทางหลวงแผนดิน สาย 21) หมูที่ 10  ตําบลนางั่ว อําเภอเมือง
เพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ  ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 88
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 264
 ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบกําหนดที่ 9/65 งบ
ประมาณ 190,000.-บาท ลําดับที่ 18 หนาที่ 31 (เพิ่มเติมแผน
ครั้งที่ 4/2564)

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ไปตามทางสาธารณะ ซอย 
18 หมูบานโฮมแลนด  หมูที่ 12  ตําบลนางั่ว อําเภอเมืองเพชรบูรณ 
จังหวัดเพชรบูรณ

จํานวน 432,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ไปตามทางสาธารณะ ซอย 18 หมูบานโฮมแลนด     
หมูที่ 12  ตําบลนางั่ว อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัด
เพชรบูรณ  ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 600 ตารางเมตร รายละเอียดตาม
แบบที่กําหนดที่ 8/65  งบประมาณ  432,000.- บาท ลําดับที่ 11
 หนาที่ 28 (เพิ่มเติมแผนครั้งที่ 4/2564)
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาสามบาง  ไปตาม
ทางสาธารณะ หมูที่ 3 ตําบลนางั่ว อําเภอเมืองเพชรบูรณ  จังหวัด
เพชรบูรณ

จํานวน 288,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายนาสามบาง  ไปตามทางสาธารณะ หมูที่ 3 ตําบลนา
งั่ว อําเภอเมืองเพชรบูรณ  จังหวัดเพชรบูรณ  ขนาดกวาง  4
  เมตร ยาว 100 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 400 ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบที่กําหนดที่ 1/65 งบ
ประมาณ  288,000.- บาท ลําดับที่ 13 หนาที่ 29 (เพิ่มเติมแผน
ครั้งที่ 4/2564)

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสํานักสงฆ ม.บูรพา ไป
ตามทางสาธารณะ หมูที่ 13 ตําบลนางั่ว อําเภอเมืองเพชรบูรณ  
จังหวัดเพชรบูรณ

จํานวน 288,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายสํานักสงฆ ม.บูรพา ไปตามทางสาธารณะ หมูที่ 13 ตําบลนา
งั่ว อําเภอเมืองเพชรบูรณ  จังหวัดเพชรบูรณ ขนาด
กวาง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 400 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่กําหนดที่ 4/65 งบ
ประมาณ 288,000.- บาท ลําดับที่ 12 หนาที่ 29 (เพิ่มเติมแผน
ครั้งที่ 4/2564)

โครงการกอสรางถนนลูกรังทางสาธารณะ สายคลองโคก บริเวณสาย
ที่นา นายตอย ไปตามทางสาธารณะ หมูที่ 10 ตําบลนางั่ว อําเภอ
เมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการกอสรางถนนลูกรังทาง
สาธารณะ สายคลองโคก บริเวณสายที่นา นายตอย ไปตามทาง
สาธารณะ หมูที่ 10 ตําบลนางั่ว อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัด
เพชรบูรณ ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 600 เมตร หนา
เฉลี่ย  0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กําหนดที่ 13/65งบ
ประมาณ 100,000.- บาท ลําดับที่ 6 หนาที่ 27 (เพิ่มเติมแผนครั้ง
ที่ 4/2564)
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โครงการกอสรางถนนลูกรังไปตามทางสาธารณะ สายไรนางปราณี 
โคบุญ  ถึงที่นานางคําเพียร นกมั่น หมูที่ 11  ตําบลนางั่ว  อําเภอ
เมืองเพชรบูรณ  จังหวัดเพชรบูรณ

จํานวน 16,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการกอสรางถนนลูกรังไปตามทาง
สาธารณะ สายไรนางปราณี โคบุญ  ถึงที่นานางคําเพียร นก
มั่น หมูที่ 11  ตําบลนางั่ว  อําเภอเมืองเพชรบูรณ  จังหวัด
เพชรบูรณ ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 100 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กําหนดที่ 11/65 งบ
ประมาณ 16,000.- บาท ลําดับที่ 8 หนาที่ 27 (เพิ่มเติมแผนครั้ง
ที่ 4/2564)

โครงการกอสรางถนนลูกรังไปตามทางสาธารณะสายไรนายแหล  
เมืองครุฑ หมูที่  11  ตําบลนางั่ว  อําเภอเมืองเพชรบูรณ  จังหวัด
เพชรบูรณ

จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการกอสรางถนนลูกรังไปตามทาง
สาธารณะสายไรนายแหล  เมืองครุฑ หมูที่  11     ตําบลนา
งั่ว  อําเภอเมืองเพชรบูรณ  จังหวัดเพชรบูรณ ขนาด
กวาง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รายละเอียด
ตามแบบที่กําหนดที่ 12/65 งบประมาณ 22,000.- บาท ลําดับ
ที่ 9 หนาที่ 28 (เพิ่มเติมแผนครั้งที่ 4/2564)

โครงการขยายเขตประปาหมูบาน บริเวณจุดเชื่อมตอประปา เรียบ
ถนนสายบานเลา หมู 8 ถึงจุดเชื่อมตอประปา หมู 13 ตําบลนางั่ว  
อําเภอเมืองเพชรบูรณ  จังหวัดเพชรบูรณ

จํานวน 55,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการขยายเขตประปาหมูบาน บริเวณ
จุดเชื่อมตอประปา เรียบถนนสายบานเลา หมู 8 ถึงจุดเชื่อมตอ
ประปา หมู 13 ตําบลนางั่ว  อําเภอเมืองเพชรบูรณ  จังหวัด
เพชรบูรณ  ขนาดเสนผานศูนยกลาง 2 นิ้ว รายละเอียดตามแบบที่
กําหนดที่ 29/65  งบประมาณ 55,000.- บาท ลําดับที่ 2
 หนาที่ 33 (เพิ่มเติมแผนครั้งที่ 4/2564)
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โครงการขุดเจาะบอบาดาล พรอมติดตั้งมิเตอรไฟฟ้าและงานขยาย
เขตประปาเชื่อมเขาหอประปา  รหัสสายทาง พช.ถ.14-011 แยกทาง
หลวงหมายเลข 21 (กม.ที่1+412 – กม.ที่1+500) บานหนองกระตุม 
 หมูที่ 2 – โรงน้ําแข็งเพชรไอซ  ไปตามทางสาธารณะ บริเวณบาน
ผูใหญบาน หมูที่ 2  ตําบลนางั่ว  อําเภอเมืองเพชรบูรณ  จังหวัด
เพชรบูรณ

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการขุดเจาะบอบาดาล พรอมติดตั้ง
มิเตอรไฟฟ้าและงานขยายเขตประปาเชื่อมเขาหอประปา  รหัส
สายทาง พช.ถ.14-011 แยกทางหลวงหมายเลข 21 (กม
.ที่1+412 – กม.ที่1+500) บานหนองกระตุม  หมูที่ 2 – โรงน้ํา
แข็งเพชรไอซ  ไปตามทางสาธารณะ บริเวณบานผูใหญบาน หมู
ที่ 2  ตําบลนางั่ว  อําเภอเมืองเพชรบูรณ  จังหวัด
เพชรบูรณ  ขนาดเสนผานศูนยกลาง 4 นิ้ว  ลึกไมนอย
กวา 72 เมตร  หรือมีปริมาณน้ําไมนอยกวา 4 ลบ.ม.ตอ
ชั่วโมง  รายละเอียดตามแบบที่กําหนดที่ 28/65  งบ
ประมาณ 200,000.- บาท  ลําดับที่ 1 หนาที่ 33 (เพิ่มเติมแผน
ครั้งที่ 4/2564)

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

โครงการซอมแซมคันดินทรุดตัว(คลองหวยทราย)  จุดที่ 2 สายที่นา
นายเสมียน  ไทยเลี้ยง  หมูที่ 4  ตําบลนางั่ว  อําเภอเมืองเพชรบูรณ  
จังหวัดเพชรบูรณ

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการซอมแซมคันดินทรุดตัว(คลอง
หวยทราย)  จุดที่ 2 สายที่นานายเสมียน  ไทยเลี้ยง  หมู
ที่ 4  ตําบลนางั่ว  อําเภอเมืองเพชรบูรณ  จังหวัเพชรบูรณ  ขนาด
กวาง 3 เมตร สูง 5 เมตร ยาว 15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่
กําหนดที่ 27/65  งบประมาณ 100,000.- บาท  ลําดับ
ที่ 3 หนาที่ 35 (เพิ่มเติมแผนครั้งที่ 4/2564)
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โครงการซอมแซมคันดินทรุดตัว(คลองหวยทราย) จุดที่ 1 สายที่นา
นายสมาน  สังขทอง  หมูที่ 4  ตําบลนางั่ว  อําเภอเมืองเพชรบูรณ  
จังหวัดเพชรบูรณ

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการซอมแซมคันดินทรุดตัว(คลอง
หวยทราย) จุดที่ 1 สายที่นานายสมาน  สังขทอง  หมูที่ 4  ตําบล
นางั่ว  อําเภอเมืองเพชรบูรณ  จังหวัดเพชรบูรณ ขนาด
กวาง 3 เมตร สูง 6 เมตร ยาว 30 เมตร รายละเอียดตามแบบที่
กําหนดที่ 26/65  งบประมาณ 150,000.- บาท  ลําดับ
ที่ 2 หนาที่ 35 (เพิ่มเติมแผนครั้งที่ 4/2564)

โครงการซอมแซมถนนลาดยาง รหัสสายทาง พช.ถ.14-012 แยกทาง
หลวงหมายเลข 21 บานนา–บานลําป่าสักมูล(แมน้ําป่าสัก) หมูที่ 6, 
หมูที่ 10 ตําบลนางั่ว อําเภอเมืองเพชรบูรณ  จังหวัดเพชรบูรณ

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการซอมแซมถนนลาดยาง รหัสสาย
ทาง พช.ถ.14-012 แยกทางหลวงหมายเลข 21บานนา–บานลํา
ป่าสักมูล(แมน้ําป่าสัก) หมูที่ 6, หมูที่ 10 ตําบลนางั่ว อําเภอเมือง
เพชรบูรณ  จังหวัดเพชรบูรณ 
(ชวงที่ 1 กม.ที่ 579+659)  ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 80 เมตร 
(ชวงที่ 2 กม.ที่ 1+270 – กม.ที1่+350) ขนาดกวาง 6
 เมตร ยาว 80 เมตร รายละเอียดตาม
แบบที่กําหนดที่ 17/65 งบประมาณ 500,000.-บาท  ลําดับที่ 22
 หนาที่ 32 (เพิ่มเติมแผนครั้งที่ 4/2564)

โครงการซอมแซมถนนลูกรัง  สายที่นายแดง  ไทยชอย ไปตามทาง
สาธารณะ  หมูที่ 9  ตําบลนางั่ว  อําเภอเมืองเพชรบูรณ  จังหวัด
เพชรบูรณ

จํานวน 33,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการซอมแซมถนนลูกรัง  สายที่นาย
แดง  ไทยชอย ไปตามทางสาธารณะ  หมูที่ 9  
ตําบลนางั่ว  อําเภอเมืองเพชรบูรณ  จังหวัดเพชรบูรณ  ขนาด
กวาง 3 เมตร  ยาว 200 เมตร   รายละเอียดตามแบบที่กําหนด
ที่ 14/65  งบประมาณ  33,000.- บาท ลําดับที่ 3 หนาที่ 26
 (เพิ่มเติมแผนครั้งที่4/2564)
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โครงการซอมแซมถนนลูกรัง  สายที่นายแพร  โพธิ์ทอง ไปตามทาง
สาธารณะ  หมูที่ 9  ตําบล นางั่ว  อําเภอเมืองเพชรบูรณ  จังหวัด
เพชรบูรณ

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการซอมแซมถนนลูกรัง  สายที่นาย
แพร  โพธิ์ทอง ไปตามทางสาธารณะ  หมูที่ 9  ตําบล นา
งั่ว  อําเภอเมืองเพชรบูรณ  จังหวัดเพชรบูรณ  ขนาด
กวาง 3 เมตร  ยาว 300 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กําหนด
ที่ 15/65  งบประมาณ 50,000.- บาท ลําดับที่ 4 หนาที่ 26 (เพิ่ม
เติมแผนครั้งที่ 4/2564)

โครงการซอมแซมถนนลูกรัง  สายไรเอ็มวัน ไปตามทางสาธารณะ 
หมูที่ 6 ตําบลนางั่ว อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ

จํานวน 123,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการซอมแซมถนนลูกรัง  สายไรเอ็ม
วัน ไปตามทางสาธารณะ หมูที่ 6 ตําบลนางั่ว อําเภอเมือง
เพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 330
 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กําหนด  ที่ 16/65 งบ
ประมาณ 123,000.- บาท ลําดับที่ 1 หนาที่ 25 (เพิ่มเติมแผนครั้ง
ที่ 4/2564)
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แผนงานการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 35,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 35,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 35,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติฯ จํานวน 20,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการปลูกป่าและปลูกไมผลยืน
ตนเฉลิมพระเกียรติฯ (สํานักปลัดฯ)  โดยมีคาใชจายประกอบ
ดวย คาอาหารวาง พรอมเครื่องดื่ม ,คาอาหาร คาป้ายประชา
สัมพันธ คาวัสดุ อุปกรณ  ฯลฯ  ที่จําเป็นในโครงการฯ
-พรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน
 -พรบ.สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535
 และแกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวน พ.ศ.2559
ปรากฎในแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  (พ.ศ.2561
 ถึง พ.ศ.2565)  หนาที่ 178  ลําดับที่  3   

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ จํานวน 15,000 บาท

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ
               - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการ
อนุรักษพันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดําริ   (กองการศึกษา)
               ระเบียบ  หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
               - พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ปัจจุบัน
               - พ.ร.บ.สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชา
ติ พ.ศ.2535 และแกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
               - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนที่สุด   ที่ มท 0891.4/ว 164  ลว  26  มกราคม  2558
 และระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
               - ปรากฎอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561 ถึง พ
.ศ.2565) หนาที่ 178  ลําดับที่ 1
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