
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตําบลนายูง
อําเภอ นายูง   จังหวัดอุดรธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 54,453,992 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 16,367,360 บาท
งบบุคลากร รวม 10,791,560 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 695,520 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือน ให้แก่นายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี
ตําบลนายูง จํานวน 2 คน ตังจ่ายจากเงินรายได้      

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง สําหรับผู้ดํารงตําแหน่ง 
นายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมตรีตําบลนายูง
ตังจ่ายจากเงินรายได้      

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษสําหรับผู้ดํารงตําแหน่งนายกฯ, 
รองนายกฯเทศมนตรีตําบลนายูง ตังจ่ายจากเงินรายได้      

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 198,720 บาท

เพือจ่ายเป็น ค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลนายูง 
ตังจ่ายจากเงินรายได้   

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,490,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภาฯ,รองประธานสภาฯสมาชิกสภาฯ 
และเลขานุการสภาฯเทศบาลตําบลนายูงตังจ่ายจากเงินรายได้     

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 8,166,920 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 4,984,920 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล ตําแหน่ง   
ปลัดเทศบาล, รองปลัดฯ,หัวหน้าสํานักปลัด,นักจัดการงานงานทัวไป, 
นักทรัพยากรบุคคล,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักพัฒนาชุมชน,
นักวิชาการศึกษา,นักวิชาการตรวจสอบภายใน,นิติกร
เจ้าพนักงานป้องกัน,เจ้าพนักงานธุรการและจ่ายเป็นเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนพนักงานประจําปี ตังจ่ายจากเงินรายได้     
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เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว/เงินปรับเพิม   
ตามคุณวุฒิที ก.พ.รับรองเงินค่าวิชาชีพ,เงินเพิม พ.ต.ก.,
เงินเพิม พ.ส.วให้แก่พนักงานเทศบาลตําแหน่งปลัดเทศบาล,
รองปลังเทศบาล,หัวหน้าสํานักปลัด นักจัดการงานทัวไป,
นักทรัพยากรบุคคล,นักวิเคราะห์นโยบาลและแผน,นิติกร,
นักพัฒนาชุมชน,นักวิชาการศึกษา,เจ้าพนักงานธุรการ,
เจ้าพนักงานป้องกันฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้      

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 132,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งให้กับตําแหน่ง   
ปลัดเทศบาล, รองปลัดฯ,หัวหน้าสํานักปลัด ทีได้รับเงิน
ประจําตําแหน่ง ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน
และเงินประจําตําแหน่ง ตังจ่ายจากเงินรายได้      

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2,800,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างตามภารกิจ 
และพนักงานจ้างทัวไป ตังจ่ายจากเงินรายได้     

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง
ตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไปทีมีสิทธิได้รับ ฯลฯ  
ตังจ่ายจากเงินรายได้      

งบดําเนินงาน รวม 5,251,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 1,056,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 980,000 บาท
-เงินค่าประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ จํานวน 900,000.00บาท
เพือจ่ายให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง  
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ตามระเบียบว่าด้วยกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษเป็นลักษณะ
เงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2557     
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง จํานวน 25,000.00บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมกาตรวจการจ้าง 
ตังจ่ายจากเงินรายได้         
-เงินตอบแทนเจ้าหน้าทีในการเลือกตัง จํานวน   40,000.00 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการเลือกตัง 
ตังจ่ายจากเงินรายได้       
-ค่าตอบแทนกรรมการ  จํานวน  15,000.00 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
ของเทศบาลตําบลนายูง ตังจ่ายจากเงินรายได้          

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้แก่พนักงาน เทศบาลและพนักงานจ้าง ตังจ่ายจากเงินรายได้      
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซือบ้านสําหรับพนักงานเทศบาล 
ตามระเบียบการเบิกจ่าย ตังจ่ายจากเงินรายได้      

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่บุตรผู้บริหาร
และพนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิเบิกจ่าย ตังจ่ายจากเงินรายได้      

ค่าใช้สอย รวม 3,445,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 1,700,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ 
ค่าซักฟอก ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน 
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมา  จัดทําสือสิงพิมพ์ต่าง ๆ 
เพือประชาสัมพันธ์เทศบาล ค่าจัดทําป้ายประกาศ ป้ายประชาสัมพันธ์ 
ต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบียประกัน 
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ 
ค่าติดตังไฟฟ้า ค่าติดตังประปา ค่าติดตังโทรศัพท์ ค่าจ้างเหมาบุคคล 
ค่าติดตังเครืองรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท.0808.2/ว 1536 ลงวันที 19 มีนาคม 2561
  เรืองหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภคและ
หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมากที มท.0808.2/ว7120 ลงวันที 9
 ธันวาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
      

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท
-ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล     
เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าของขวัญ  ค่าใช้จ่าย
ในการเลียงรับรองต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลทีมานิเทศงาน 
ตรวจงาน เยียมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าทีทีเกียวข้อง 
หรือกิจการอืนๆทีเป็นประโยชน์ของท้องถิน  ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
จํานวน  20,000.00 บาท
-ค่าเลียงรับรอง (ประชุมสภา)  
เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ต่างๆ ในการเลียงรับรอง  
ในการประชุมสภาท้องถิน หรือเลียงรับรองอืนๆตังจ่ายจากเงินรายได้
จํานวน  30,000.00 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน
ให้แก่พนักงาน ลูกจ้าง ตังจ่ายจากเงินรายได้   

ค่าใช้จ่ายเตรียมการรับเสด็จฯ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการเตรียมการรับเสด็จฯ ค่าวัสดุ 
อุปกรณ์ต่างๆ ค่ารับรอง  ในการเตรียมการรับเสด็จฯ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้   
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯ จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการของคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ พนักงานจ้าง พนักงานเทศบาล 
ผู้มีสิทธิเบิกค่าเดินทาง เช่น ค่าเบียเลียง ค่ายานพาหนะ 
ค่าเช้าทีพัก ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอืน 
ทีจําเป็นในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาต่างๆ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้   

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาต่างๆ 
ของพนักงาน เทศบาลตําบลนายูง ตังจ่ายจากเงินรายได้   

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง จํานวน 370,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินงานตามโครงการเลือกตังทัวไป/
เลือกตังซ่อม เป็นค่าป้าย ค่าวัสดุ อุปกรณ์เลือกตังฯลฯ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้   
ตามหนังสือที มท.0808.2/ว 3028 วันที 6 มิถุนายน 2561   

ค่าพวงมาลา ค่าดอกไม้ กระเช้าดอกไม้  พวงมาลา จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ค่าดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา ฯลฯ
สําหรับพิธีการในวันสําคัญต่าง ๆ ตามวาระและโอกาสจําเป็น 
และมีความสําคัญ  ตังจ่ายจากเงินรายได้   

โครงการกิจกรรม 5 ส. จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการกิจกรรม 5 ส.   
เช่น ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าเอกสาร ป้ายประชาสัมพันธ์   
และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง  ตังจ่ายจากเงินรายได้   
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน และการแข่งขันกีฬา และการส่งเสริมกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 - 2564)หน้าที 58 ลําดับที 6     

โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นประจําปี จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น
ประจําปีเช่น ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าเอกสาร ป้ายประชาสัมพันธ์ และ
ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง  ตังจ่ายจากเงินรายได้   
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน และการแข่งขันกีฬา และการส่งเสริมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559   
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561 -
 2564)หน้าที 58 ลําดับที 9    
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โครงการจัดบอร์ดวันสําคัญทางศาสนา จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดบอร์ด
วันสําคัญทางศาสนาเช่นค่าอาหารและเครืองดืม ค่าเอกสาร 
ป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง 
ตังจ่ายจากเงินรายได้   
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน และการแข่งขันกีฬา และการส่งเสริมกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 - 2564)หน้าที 57 ลําดับที 5    

โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดเวทีประชาคม
เพือจัดทําแผนพัฒนาท้องถินการจัดทําแผนชุมชน 
การจัดทําเวทีประชาคมเพือทําแผนพัฒนาสามปี ในระดับหมู่บ้าน 
ตําบล เช่น ค่าอาหารว่าง และเครืองดืมค่าเอกสาร ป้ายประชาสัมพันธ์  
และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง ตังจ่ายจากเงินรายได้   
ตามหนังสือที มท.0891.4/ว856 วันที 12 มีนาคม 2553   
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
และการแข่งขันกีฬา และการส่งเสริมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559   
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 - 2564)หน้าที 54 ลําดับที 4    

โครงการทําบุญ "พบกันวันพระ" จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการทําบุญ "พบกันวันพระ" 
เช่นค่าอาหาร และเครืองดืม ค่าเอกสาร ป้ายประชาสัมพันธ์ 
และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง ตังจ่ายจากเงินรายได้   
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน และการแข่งขันกีฬาและการส่งเสริมกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 - 2564)หน้าที 57 ลําดับที 4    

โครงการนายูงร่วมใจต้านภัยคอรัปชัน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการนายูง
ร่วมใจต้านภัยคอร์รัปชันเช่นค่าอาหารและเครืองดืม 
ค่าเอกสาร ป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ 
ทีเกียวข้อง  ตังจ่ายจากเงินรายได้   
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน และการแข่งขันกีฬา และการส่งเสริมกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 - 2564)หน้าที 57 ลําดับที 2    
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โครงการปฐมนิเทศน์พนักงานใหม่ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการปฐมนิเทศก์พนักงานใหม่  
เช่นค่าอาหารและเครืองดืม ค่าเอกสาร ป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่าย
อืน ๆทีเกียวข้อง ตังจ่ายจากเงินรายได้   
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
และการแข่งขันกีฬา และการส่งเสริมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559   
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที 58 ลําดับที 8    

โครงการฝึกอบรม คุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาและ
พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรม คุณธรรม 
จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน  เช่นค่าอาหารและเครืองดืม ค่าเอกสาร ป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่าตกแต่งสถานที และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง ตังจ่ายจากเงินรายได้
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
และการแข่งขันกีฬา และการส่งเสริมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559     
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที 57 ลําดับที 1        

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมตามหลัก  
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าเอกสาร 
ป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง 
ตังจ่ายจากเงินรายได้   
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน และการแข่งขันกีฬา และการส่งเสริมกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 - 2564)หน้าที 56 ลําดับที 3    

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพือเพิมประสิทธิภาพบุคลากร จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือไปศึกษาดูงานของข้าราชการท้องถิน  
พนักงานจ้าง สมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหารท้องถิน พร้อมคณะ 
และบุคคลซึงสามารถพัฒนาท้องถินอันเป็นประโยชน์ทางด้านบริการ
สาธารณตามระเบียบตังจ่ายจากเงินรายได้   
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
และการแข่งขันกีฬา และการส่งเสริมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559   
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี
(พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที 59 ลําดับที 1    
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โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
เทศบาลตําบลนายูง เพือให้มีความรู้ในการปฏิบัติงาน ตังจ่ายจากเงินราย
ได้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน และการแข่งขันกีฬา และการส่งเสริมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564)หน้าที 59 ลําดับ
ที 3    

โครงการยึดมันธรรมาภิบาล บริการเพือประชาชน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการยึดมันธรรมาภิบาล   
บริการเพือประชาชน เช่น ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าเอกสาร ป้ายประชา
สัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง ตังจ่ายจากเงินรายได้  
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน และการแข่งขันกีฬา และการส่งเสริมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559   
 เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ
.2561 - 2564)หน้าที 56 ลําดับที 1    

โครงการวันท้องถินไทย จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการวันท้องถินไทย  
เช่น ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าเอกสาร ป้ายประชาสัมพันธ์ 
และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง  ตังจ่ายจากเงินรายได้   
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
และการแข่งขันกีฬา และการส่งเสริมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559   
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที 31 ลําดับที 3    

โครงการศึกษาพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมเพือเสริมสร้างคุณภาพชีวิต จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการศึกษาดูงานพัฒนาคุณธรรม
และจริยธรรมเพือเสริมสร้างคุณภาพชีวิต เช่น ค่าอาหารและเครืองดืม ค่า
เอกสาร ป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง ตังจ่ายจากเงิน
รายได้
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน และการแข่งขันกีฬา และการส่งเสริมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559    
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561 -
 2564) หน้าที 58 ลําดับที 7     
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โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน(กิจกรรม โตไปไม่โกง)

จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสร้างภูมิคุ้มกัน
ทางสังคมให้เด็กและเยาวชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(กิจกรรม "โตไปไม่โกง")เช่น ค่าอาหารและเครืองดืม 
ค่าเอกสาร ป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง 
ตังจ่ายจากเงินรายได้      
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน และการแข่งขันกีฬา และการส่งเสริมกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 - 2564)หน้าที 58 ลําดับที 12      

โครงการเสริมสร้างความซือสัตย์  สุจริต และปลูกฝังทัศนคติ วัฒนธรรมทีดี
ในการต่อต้านการทุจริต

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเสริมสร้างความซือสัตย์ 
สุจริตและปลูกฝังทัศนคติวัฒนธรรมทีดีในการต่อต้านการทุจริต  
เช่นค่าอาหารและเครืองดืม ค่าเอกสาร ป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่าตกแต่งสถานที และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง ตังจ่ายจากเงินรายได้
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
และการแข่งขันกีฬา และการส่งเสริมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559     
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 - 2564)หน้าที 58 ลําดับที 11      

โครงการอบรมให้ความรู้ พรบ. ข้อมูลข่าวสาร แก่พนักงานฯ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมให้ความรู้ 
พรบ. ข้อมูลข่าวสาร แก่พนักงาน ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง 
เช่น อาหารและเครืองดืม ค่าถ่ายเอกสาร ป้ายประชาสัมพันธ์ 
และค่าใข้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องตังจ่ายจากเงินรายได้   
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
และการแข่งขันกีฬา และการส่งเสริมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559   
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 - 2564)หน้าที 58 ลําดับที 10    

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 400,000 บาท
(รายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาเพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ) 
-ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมยานพาหนะ จํานวน 200,000.00บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมรถยนต์ รถจักรยานยนต์
ของเทศบาลตําบลนายูง ตังจ่ายจากเงินรายได้     
-ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุและครุภัณฑ์ จํานวน 200,000.00บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมเครืองคอมพิวเตอร์
เครืองถ่ายเอกสาร,โต๊ะ,เก้าอี,พัดลม,เครืองขยายเสียง เป็นต้น  
ตังจ่ายจากเงินรายได้          

ค่าวัสดุ รวม 720,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ,ดินสอ,   
ปากกา,แฟ้ม,ตรายาง,ธงชาติ,แบบพิมพ์ต่าง ๆ 
แผ่นป้ายต่าง ๆ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้          
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวทีจําเป็นต้องใช้ประจํา
อาคาร สํานักงานเทศบาลตําบล เช่น ชุดกาแฟ นํายาเช็ดกระจก 
นํายาถูพืน นํายาล้างจานไม้กวาดไม้ถูพืนไม้กวาดก้านมะพร้าวฯลฯ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้      

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี นํามันเบรก 
ยางนอก ยางใน ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้      

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านํามันเชือเพลิงและหล่อลืน สําหรับรถยนต์    รถ
จักรยานยนต์ เครืองตัดหญ้าของเทศบาล ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้      

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่นป้ายต่าง ๆ 
โปสเตอร์ พู่กันสี ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้      

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูลตลับผงหมึก สําหรับเครืองปรินแบบเลเซอร์ เมาส์ 
แผ่นรองฯ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้      

ค่าสาธารณูปโภค รวม 30,000 บาท
ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น เช่น ค่าบริการ 
จัดทําเว็บไซด์ ค่าดูแลเว็บไซด์ ค่าเช่าพืนทีเว็บไซด์ 
ค่าโดเมนเนมฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้      

งบลงทุน รวม 104,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 104,800 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือกาต้มนําร้อน จํานวน  1  ตัว จํานวน 1,200 บาท
เพือจัดชือกาต้มนําร้อนใช้ในสํานักงาน จํานวน 1 ตัวๆละ1,200 บาท 
ตังจ่ายจากเงินรายได้    
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท.0808.2/ว 1134 
วันที 9 มิถุนายน 2558    
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 - 2564)เพิมเติมและเปลียนแปลง(ฉบับที 1) แบบ ผ.08
 หน้าที  12  ลําดับที 22       
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จัดซือเก้าอีจัดเลียง จํานวน 50 ตัว จํานวน 25,000 บาท
เพือจัดซือเก้าอีนวมทํางานให้กับพนักงานเทศบาล 
จํานวน 50 ตัวๆละ 500 บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้    
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท.0808.2/ว 1134 
วันที 9 มิถุนายน 2558    
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 - 2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง(ฉบับที 1) แบบ ผ.08
 หน้าที  10  ลําดับที 4       
      

จัดซือเก้าอีทํางานจํานวน  7 ตัว จํานวน 12,600 บาท
เพือจัดซือเก้าอีทํางานให้กับพนักงานเทศบาล จํานวน 7 ตัวๆละ 1,800
 บาท 
ตังจ่ายจากเงินรายได้   
เป็นไปตามระเบียบระเบียบครุภัณฑ์ ประจําปี 2561   
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561 -
 2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง(ฉบับที 1) แบบ ผ.08 หน้าที  10
  ลําดับที 7      
 

จัดซือโซฟา  จํานวน 1 ชุด จํานวน 15,000 บาท
เพือบริการประชาชนทีมาติดต่อราชการ 
จํานวน1ชุดๆละ 15,000บาทตังจ่ายจากเงินรายได้    
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท.0808.2/ว1134 
วันที 9 มิถุนายน 2558    
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 - 2564)เพิมเติมและเปลียนแปลง(ฉบับที 1) แบบ ผ.08
 หน้าที  12  ลําดับที 18       
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซือคอมพิวเตอร์ จํานวน 51,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์      
จํานวน เครืองคอมพิวเตอร์  สําหรับงานสํานักงาน 
ราคา 17,000 บาท จํานวน 3 เครือง     คุณลักษณะพืนฐาน        
 คุณสมบัติคอมพิวเตอร์ขนาดจอไม่น้อยกว่า 18.5 นิว  
  - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2แกนหลัก 
(2 core) และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.0 GHz
หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย          
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก 
(2 core) หรือ 4 แกนเสมือน (4 Thread)     โดย มีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.4 GHz 
จไนวน 1 หน่วย      
 - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ 
Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB      - มีหน่วยความ
จําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า 
มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB      
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB      
 หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 
120 GB จํานวน 1 หน่วย      
  - มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย    
 - มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T      
 หรือดีกว่า จํานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง      
 - มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง      
  - มีแป้นพิมพ์และเมาส์      
 - มีจอภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิว ความละเอียด
แบบ FHD (1920x1080)      
 - สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และbluetooth 
ตังจ่ายจากเงินรายได้        
เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2561       
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท.0808.2/ว 1134 
วันที 9 มิถุนายน 2558       
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 - 2564)เพิมเติมและเปลียนแปลง(ฉบับที 1) แบบ ผ.08
 หน้าที  10  ลําดับที 2       
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งบเงินอุดหนุน รวม 220,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 220,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 220,000 บาท

1.โครงการอุดหนุนการจัดงานรัฐพิธีและงานพิธีวันสําคัญของชาติ
ประจําปี 2562 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป จํานวน 30,000.00บาท
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที มท
.0808.2/ว4427 ลว 7 สิงหาคม  2561 เรืองซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการ
ตังงบประมาณและเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2.โครงการอุดหนุนการจัดงานทุ่งศรีเมือง ประจําปี 2562   
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป    จํานวน 40,000.00  บาท
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที มท
.0808.2/ว4427 ลว 7 สิงหาคม  2561 เรืองซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการ
ตังงบประมาณและเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
3.โครงการอุดหนุนการจัดนมัสการหลวงปู่เครือง ธมมจาโร 
ประจําปี2562 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป จํานวน 50,000.00 บาท 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที มท
.0808.2/ว4427 ลว 7 สิงหาคม  2561 เรืองซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการ
ตังงบประมาณและเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
4.โครงการอุดหนุนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของศูนย์ปฏิบัติการ
พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอําเภอนายูง (ศป.ปส.อ.นายูง) ประจําปี 
2562 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   จํานวน  50,000.00  บาท 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที มท
.0808.2/ว4427 ลว 7 สิงหาคม  2561 เรืองซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการ
ตังงบประมาณและเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
5.โครงการศูนย์บริการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน เพือขอรับบริการ สนับสนุนงบประมาณ 
ประจําปี 2562 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป จํานวน 50,000.00บาท 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที มท
.0808.2/ว4427 ลว 7 สิงหาคม  2561 เรืองซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการ
ตังงบประมาณและเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน      
   

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 20,000 บาท
งบรายจ่ายอืน รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอืน
รายจ่ายอืน จํานวน 20,000 บาท
ค่าจ้างสํารวจความพึงพอใจ           จํานวน   20,000   บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างสํารวจความพึงพอใจในการให้บริการสาธารณะของ
เทศบาล  หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมากที  มท. 0808.2/ว7120 ลง
วันที 9 ธันวาคม  2559 เรืองหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
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งานบริหารงานคลัง รวม 3,920,020 บาท
งบบุคลากร รวม 2,690,020 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,690,020 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,572,780 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล  ตําแหน่งนักบริหารงาน
คลัง,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้า
พนักงานพัสดุ,นักวิชาการพัสดุ เจ้าหน้าทีจัดเก็บรายได้,และจ่ายเป็นเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนพนักงานประจําปี ตังจ่ายจากเงินรายได้     

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการระดับ 1-7 
ตังจ่ายจากเงินรายได้      

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งให้กับตําแหน่ง 
นักบริหารงานคลัง ทีได้รับเงินประจําตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วย 
เงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง  เดือนละ 3,500.- บาท 
ตังจ่ายจากเงินรายได้      

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 825,240 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทัวไป  ตังจ่ายจากเงินรายได้      

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจ้าง
ตังจ่ายจากเงินรายได้       

งบดําเนินงาน รวม 1,230,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 82,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ตังจ่ายจากเงินรายได้      

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซือบ้านสําหรับพนักงานเทศบาลตาม
ระเบียบการเบิกจ่าย ตังจ่ายจากเงินรายได้      

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่บุตรผู้บริหาร 
และพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิเบิกจ่าย ตังจ่ายจากเงินรายได้      
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ค่าใช้สอย รวม 450,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ  
ค่าซักฟอก ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน 
ค่าโฆษณา และเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาจัดทําสือสิงพิมพ์ต่าง ๆ 
เพือประชาสัมพันธ์เทศบาล ค่าจัดทําป้ายประกาศ 
ป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ 
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบียประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี
ตามคําพิพากษาค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตังไฟฟ้า ค่าติดตังประปา 
ค่าติดตังโทรศัพท์ ค่าจ้างเหมาบุคคล ค่าติดตังเครืองรับสัญญาณต่างๆฯลฯ
 ตังจ่ายจากเงินรายได้
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท.0808.2/ว 1536  
ลงวันที 19 มีนาคม  2561  เรืองหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะ
ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภคและหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนมากที  มท. 0808.2/ว7120  ลงวันที  9 ธันวาคม 2559  
เรือง  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
      

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเลียงรับรองและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา  
ในการพัฒนาองค์ความรู้ เช่น การจัดเก็บรายได้ การเงินการคลัง 
และการปฏิบัติงานในระบบคอมฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้        

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมสัมมนาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
ไปราชการ เช่นค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าเช่าทีพัก ค่าพาหนะ 
ค่าเบียเลียง และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในการเดินทางไปราชการ
ของพนักงานเทศบาล ตังจ่ายจากเงินรายได้   

โครงการแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 100,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าโครงการแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน    
ตังจ่ายจากเงินรายได้    
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนทีภาษีและทรัพย์สิน
ขององค์ปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.2550   
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท.0808.3/
ว 462 ลงวันที 29 กุมภาพันธ์ 2551   
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท.0808.3/ว67ลงวันที 9 มกราคม2555
หนังสือส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ที มท.0808.3/ว483 
ลงวันที 19 กุมภาพันธ์ 2561   
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 - 2564)หน้าที 54 ลําดับที 5    

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครืองพิมพ์ดีด  
เครืองอัดสําเนา เครืองปรับอากาศ ตู้ โต๊ะ  ค่าบํารุงรักษา
หรือซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุ ๆ ตังจ่ายจากเงินรายได้    
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ค่าวัสดุ รวม 98,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสิงของเครืองใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา     
กระดานไวท์บอร์ด มู่ลี ม่านปรับแสง พรม เครืองคํานวณเลข ฯลฯ      
ตังจ่ายจากเงินรายได้       

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่นกระดาษเขียนโปสเตอร์
ฟิล์ม แถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาวดําทีได้จากการล้าง อัด 
ขยาย ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้       

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ กระดาษต่อเนือง  
เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ 
ปรแกรมและอืน ๆเกียวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้      

วัสดุอืน จํานวน 8,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ทีไม่เข้าลักษณะและประเภท 
ตามระเบียบวิธีการงบประมาณ ตังจ่ายจากเงินรายได้      

ค่าสาธารณูปโภค รวม 600,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 350,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า ในความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลนายูง
ตังจ่ายจากเงินรายได้      

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาและนําดืมในเทศบาลตําบลนายูง และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 10 ศูนย์ ตังจ่ายจากเงินรายได้     

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 180,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น เช่น ค่าบริการ  จัดทํา
เว็บไซต์ ค่าดูแลเว็บไซต์ ค่าเช่าพืนทีเว็บไซต์ ค่าโดเมนเนม บริการ      
โทรศัพท์ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้      

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 20,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซือดวงตราไปรษณีย์  อากร ค่าเช่า
ตู้ไปรษณีย์  ตังจ่ายจากเงินรายได้      

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 213,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 198,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 53,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานบริหารทัว
ไป  (งานบริหารทัวไป)      
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 18,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซือบ้าน ให้แก่พนักงานเทศบาล 
ผู้ซึงมีสิทธเบิกได้ตามกําหนด ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป     

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล
ผู้ซึงมีสิทธิเบิกได้ตามกําหนด ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏงานบริหารทัวไป    

ค่าใช้สอย รวม 145,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ และข้อบังคับต่างๆ ฯลฯ
ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 
เช่นค่าจ่างเหมาโฆษณาและเผยแพร่  ข่าวทางวิทยุกระจ่ายเสียง ฯลฯ
ค่าจ้างเหมาบริการ เช่นค่าจ้างเหมาแบกสําภาระ ค่าบริการ กําจัด
ปลวก ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป      

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 15,000 บาท
1.เพือจ่ายเป็นค่ารับรองและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาฯลฯ
 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป
จํานวน 10,000.00 บาท        
2.เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ และ
พิธีเปิดอาคารต่างๆ  ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 
จํานวน 5,000.00 บาท
        

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอานาจักร 
และนอกราชอานาจักร เช่น เบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าทีพัก 
และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องกับการเดินทางไปราชการ 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป    

โครงการซักซ้อมการดับเพลิงเทศบาลตําบลนายูง จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าอาหารว่าง และเครืองดืม  
และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง ตังจ่ายจากเงินรายได้    
เป็นไปตามระเบียบการกรทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน และการแข่งขันกีฬา และการส่งเสริมกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที 52 ลําดับที 1       
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โครงการรณรงค์ ต่อต้านยาเสพติด จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าป้าย ค่าอาหารว่าง และเครืองดืม ป้ายประชาสัมพันธ์ 
และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก 
ที มท.0816.5/ว2726  ลงวันที  4 ธันวาคม  2560 
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 - 2564)  หน้าที 51  ลําดับที 2      

โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าป้าย ค่าอาหารว่าง และเครืองดืม ป้ายประชาสัมพันธ์  
และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง ตังจ่ายจากเงินรายได้   
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
และการแข่งขันกีฬา และการส่งเสริมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559   
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 - 2564)หน้าที 51 ลําดับที 1    

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 15,000 บาท
- ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครืองพิมพ์ดีด 
ตู้ โต๊ะ เครืองคอมพิวเตอร์ ฯลฯ    
- ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพส์สินอืนๆวัสดุต่างๆ ฯลฯ  
- ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้า ฯลฯ    
 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป      

งบลงทุน รวม 15,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 15,000 บาท
ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง
เครืองดับเพลิง(ถังดับเพลิงเบืองต้น) จํานวน 15,000 บาท
วัสดุเครืองดับเพลิง(ถังดับเพลิงเบืองต้น) จํานวน 10 ถังๆละ 1,500บาท
เพือไว้ใช้สําหรับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยและกิจการของ
เทศบาลตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป     
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท.0808.2/ ว 1134 
ลงวันที 9 มิถุนายน 2559     
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 - 2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง(ฉบับที 1) แบบ ผ.08
 หน้าที  10  ลําดับที 7       
   

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 4,507,150 บาท
งบบุคลากร รวม 4,234,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,234,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก ครู ค.ศ.1
จํานวน 5 คน   ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป      
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เงินวิทยฐานะ จํานวน 84,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะให้แก่ข้าราชการครู ชํานาญการ 
จํานวน 2 คน ๆละ 3,500 บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป      

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,500,000 บาท
- พนักงานจ้างตามภารกิจ     
เพือจ่ายเป็น ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ    
จัดสรรอัตราคนละ 15,000 บาท/เดือน อัตราคนละ 9,400 
บาท/เดือน  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป      
- พนักงานจ้างทัวไป      
เพือจ่ายเป็น ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทัวไป ตําแหน่งผู้ดูแลเด็ก  
จัดสรรอัตราคนละ 9,000 บาท/เดือน ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป     

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 190,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวสําหรับพนักงานจ้าง     
จัดสรรอัตรา คนละ 2,000 บาทต่อเดือน ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป     

เงินอืนๆ จํานวน 360,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานตามภารกิจ(อปท.ตังสมทบส่วนต่าง
ทีกรมจัดสรรไม่พอ)เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน 
ค่าครองชีพชัวคราวพนักงาน  จ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก จํานวน 11 อัตรา ตังจ่ายจากเงินรายได้      

งบดําเนินงาน รวม 192,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินงานต่างๆ เช่น ค่าป้าย ค่าจ้างเหมาบริการ  
ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าของรางวัล  ค่าเครืองเสียง  ค่าวัสดุ  
อุปกรณ์ต่าง ๆ   และค่าใช้จ่ายทีจําเป็นในการจัดโครงการดังกล่าว 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน และการแข่งขันกีฬา และการส่งเสริมกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 - 2564)หน้าที 40 ลําดับที 9    

โครงการศึกษาดูงานมหกรรมการศึกษาท้องถิน และฝึกอบรมให้ความรู้เพือ
เพิมประสิทธิภาพบุคลากรทางการศึกษา

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการศึกษาดูงานมหกรรมการศึกษาท้องถิน 
เพือเพิมประสิทธิภาพบุคลากรทางการศึกษา ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
และการแข่งขันกีฬา และการส่งเสริมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559   
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 - 2564)หน้าที 39 ลําดับที 6    
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ค่าวัสดุ รวม 62,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าป้ายไวนิลป้ายประชาสัมพันธ์ 
กรรมการบริหารศูนย์ 10 ศูนย์ ตังจ่ายจากเงินรายได้      

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวทีจําเป็นสําหรับอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต้องมีและใช้สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และงานการศึกษา ตังจ่ายจากเงินรายได้      

วัสดุการศึกษา จํานวน 32,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าชันเก็บกระเป๋าทีนอนเด็ก จํานวน 50 ตู้ๆละ 
360 บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ จํานวน 18,000.00 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าชันวางรองเท้า ผนังไม้ ปีเตอร์ 4 ชัน 
ขนาด 30x67x60 เซนติเมตร จํานวน 20 ชุดๆละ 700 บาท  
ตังจ่ายจากเงินรายได้  จํานวน  14,000.00 บาท
          
         

งบลงทุน รวม 81,150 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 81,150 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดชือตู้พลาสติก 3 ชัน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเวียงงาม หมู่ที 8 จํานวน 2,100 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือตู้พลาสติก 3 ชัน  ตู้ละ 350 บาท จํานวน 6 อัน 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป(ราคามาตรฐานตามตลาด
ในขณะทีมีการจัดหา) 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท.0808.2/ ว 1134 
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558     
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 - 2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง(ฉบับที 1) แบบ ผ.08
 หน้าที  11  ลําดับที 11       
     

จัดชือตู้พลาสติก 3 ชัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยมงคลสามัคคีธรรมหมู่ที 5 จํานวน 2,450 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือตู้พลาสติก 3 ชัน  ตู้ละ 350 บาท 
จํานวน 7 อัน ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
(ราคามาตรฐานตามตลาดในขณะทีมีการจัดหา) 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท.0808.2/ ว 1134 
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558     
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 - 2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง(ฉบับที 1) แบบ ผ.08
 หน้าที  11  ลําดับที 11       
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จัดซือชันเก็บแก้วนํา  แปลงสีฟัน แบบติดผนัง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วย
ทรายหมู่ที 3

จํานวน 3,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าชันเก็บแก้วนํา แปลงสีฟัน แบบติดผนัง จํานวน 2 อัน  
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป     
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท.0808.2/ ว 1134 
ลงวันที 9 มิถุนายน 2559     
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 - 2564)เพิมเติมและเปลียนแปลง(ฉบับที 1) แบบ ผ.08
 หน้าที  11  ลําดับที 13       

จัดซือชันวางรองเท้า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยทราย หมู่ที 3 จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าชือชันวางรองเท้า จํานวน 2 อัน ตังจ่ายจากเงินอุหนุนทัวไป
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท.0808.2/ ว1134
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558     
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 - 2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง(ฉบับที 1) แบบ ผ.08
 หน้าที  11  ลําดับที 12       
     

จัดซือตู้พลาสติก 3 ชัน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสว่าง หมู่ที 2 จํานวน 5,250 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือตู้พลาสติก 3 ชัน ตู้ละ 350 บาท 
จํานวน 15 อัน ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
(ราคามาตรฐานตามตลาดในขณะทีมีการจัดหา) 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท.0808.2/ ว1134 
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558     
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 - 2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง(ฉบับที 1) แบบ ผ.08
 หน้าที  11  ลําดับที 11       
     

จัดซือตู้พลาสติก 3 ชัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากราง หมู่ที 4 จํานวน 4,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือตู้พลาสติก 3 ชัน  ตู้ละ 350 บาท จํานวน 12 อัน  
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป(ราคามาตรฐานตามตลาดในขณะทีมีการจัด
หา) 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท.0808.2/ ว 1134 ลงวัน
ที 9 มิถุนายน 2558     
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561 -
 2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง(ฉบับที 1) แบบ ผ.08 หน้าที  11
  ลําดับที 11       
    

จัดซือตู้พลาสติก 3 ชัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล้กหมู่ที 1และหมู่ที 9 จํานวน 4,550 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือตู้พลาสติก 3 ชัน  ตู้ละ 350 บาท จํานวน 13 อัน 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป(ราคามาตรฐานตามตลาด
ในขณะทีมีการจัดหา) 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท.0808.2/ ว 1134 
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558     
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 - 2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง(ฉบับที 1) แบบ ผ.08
 หน้าที  11  ลําดับที 11       
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จัดซือโต๊ะทํางาน  จํานวน 1 ชุด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนายูง หมู่ที1 จํานวน 3,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางานครู จํานวน 1 ชุดๆละ 3,800 บาท
(ราคามาตรฐานตามตลาดในขณะทีมีการจัดหา) 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 - 2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง(ฉบับที 1) แบบ ผ.08
 หน้าที  11  ลําดับที 15       

จัดซือโต๊ะทํางาน จํานวน 1 ชุด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาคลัง  หมู่ที 10 จํานวน 3,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางานครู จํานวน 1 ชุด ๆละ 3,800 บาท  
(ราคามาตรฐานตามตลาดในขณะทีมีการจัดหา) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561 -
 2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง(ฉบับที 1) แบบ ผ.08 หน้าที  11
  ลําดับที 15      
   

จัดซือโต๊ะทํางาน จํานวน 1 ชุด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสมนึกหมู่ที  6 จํานวน 3,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางานครู จํานวน 1 ชุด ๆละ 3,800 บาท
(ราคามาตรฐานตามตลาดในขณะทีมีการจัดหา) 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 - 2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง(ฉบับที 1) แบบ ผ.08
 หน้าที  11  ลําดับที 15       
   

จัดซือโต๊ะทํางาน จํานวน 1 ชุด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเงียงงาม  หมู่ที 8 จํานวน 3,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางานครู จํานวน 1 ชุด ๆละ 3,800 บาท 
(ราคามาตรฐานตามตลาดในขณะทีมีการจัดหา) 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 - 2564)เพิมเติมและเปลียนแปลง(ฉบับที 1) แบบ ผ.08
 หน้าที  11  ลําดับที 15       
    

จัดซือโต๊ะทํางานจํานวน 1 ชุด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชุมพลหมู่ที 7 จํานวน 3,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางานครู จํานวน 1 ชุด ๆละ 3,800 บาท 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป     
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 - 2564)เพิมเติมและเปลียนแปลง(ฉบับที 1) แบบ ผ.08
 หน้าที  11  ลําดับที 15       
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จัดซือโต๊ะทํางานจํานวน 1 ชุด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยมงคลสามัคคีธรรม 
หมู่ที 5

จํานวน 3,800 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางานครู จํานวน 1 ชุด ๆละ 3,800 บาท
(ราคามาตรฐานตามตลาดในขณะทีมีการจัดหา)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 - 2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง(ฉบับที 1) แบบ ผ.08
 หน้าที  11  ลําดับที 15       
   

จัดซือโต๊ะทํางานจํานวน 1 ชุด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเทพสิงหาร  หมู่ที 9 จํานวน 3,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางานครู จํานวน 1 ชุด ๆละ 3,800 บาท
(ราคามาตรฐานตามตลาดในขณะทีมีการจัดหา) 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 - 2564)เพิมเติมและเปลียนแปลง(ฉบับที 1) แบบ ผ.08
 หน้าที  11  ลําดับที 15       
    

จัดซือพัดลมติดผนัง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาคลัง  หมู่ที  10 จํานวน 5,000 บาท
เพือจัดซือพัดลมขนาด 16 นิว ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ 
ควบคุมแรงลมด้วยเชือกดึง จํานวน 3 ตัวสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 
เป็นไปตามระเบียบระเบียบครุภัณฑ์ ประจําปี 2561    
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท.0808.2/ ว 1134 
ลงวันที 9 มิถุนายน 2559    
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 - 2564)เพิมเติมและเปลียนแปลง(ฉบับที 1) แบบ ผ.08
 หน้าที  11  ลําดับที 9       
  

จัดซือพัดลมติดผนัง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนายูงหมู่ที 1 จํานวน 5,000 บาท
เพือจัดซือพัดลมขนาด 16 นิว ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ 
ควบคุมแรงลมด้วยเชือกดึง จํานวน 3 ตัว   
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท.0808.2/ ว 1134 
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558        
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 - 2564)เพิมเติมและเปลียนแปลง(ฉบับที 1) แบบ ผ.08
 หน้าที  11  ลําดับที 9      
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จัดซือพัดลมติดผนัง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากราง หมุ่ที 4 จํานวน 5,000 บาท
เพือจัดซือพัดลมขนาด 16 นิว ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ 
ควบคุมแรงลมด้วยเชือกดึง จํานวน 3 ตัว สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป(ราคามาตรฐานตามตลาดทีมีการจัดหา) 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท.0808.2/ ว 1134 
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558        
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 - 2564)เพิมเติมและเปลียนแปลง(ฉบับที 1) แบบ ผ.08
 หน้าที  11  ลําดับที 9     
  

จัดซือพัดลมติดผนัง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยทรายหมู่ที 3 จํานวน 5,000 บาท
เพือจัดซือพัดลมขนาด 16 นิว ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ 
ควบคุมแรงลมด้วยเชือกดึง จํานวน 3 ตัว     
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   
เป็นไปตามระเบียบระเบียบครุภัณฑ์ ประจําปี 2561    
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท.0808.2/ ว 1134 
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558     
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 - 2564)เพิมเติมและเปลียนแปลง(ฉบับที 1) แบบ ผ.08
 หน้าที  11  ลําดับที 9       
      

จัดซือพัดลมติดผนัง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเวียงงาม หมู่ที 8 จํานวน 5,000 บาท
เพือจัดซือพัดลมขนาด 16 นิว ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ ควบคุม
แรงลมด้วยเชือกดึง จํานวน 3 ตัว สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป(ราคามาตรฐานตามตลาดทีมีการจัดหา) 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท.0808.2/ ว 1134 
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558        
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 - 2564)เพิมเติมและเปลียนแปลง(ฉบับที 1) แบบ ผ.08
 หน้าที  11  ลําดับที 9       
  

จัดซือพัดลมติดผนัง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยมงคลสามัคคีธรรม  หมู่ที 5 จํานวน 5,000 บาท
เพือจัดซือพัดลมขนาด 16 นิว ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ 
ควบคุมแรงลมด้วยเชือกดึง จํานวน 3 ตัว สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป(ราคามาตรฐานตามตลาดทีมีการจัดหา) 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท.0808.2/ ว 1134 
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558        
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 - 2564)เพิมเติมและเปลียนแปลง(ฉบับที 1) แบบ ผ.08
 หน้าที  11  ลําดับที 9       
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 6,098,504 บาท
งบดําเนินงาน รวม 3,486,504 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,819,410 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา จํานวน 368,900 บาท
เพือเป็นค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ทัง 10 ศูนย์ จํานวน 217 คนๆละ 1,700 บาท 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ตามรายละเอียดดังนี   
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนายูง จํานวน 15  คนๆละ 1,700 บาท
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสว่าง จํานวน 40  คนๆละ1,700 บาท 
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยทราย จํานวน 16 คนๆละ 1,700 บาท
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากราง จํานวน 18 คนๆละ 1,700 บาท
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยมงคลสามัคคีธรรม จํานวน 19 คนๆละ1,700
บาท      
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสมนึก จํานวน 18 คนๆละ 1,700 บาท 
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชุมพล จํานวน 29 คนๆละ 1,700 บาท
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเวียงงาม จํานวน 24 คนๆละ 1,700 บา 
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเทพสิงหาร จํานวน 18 คนๆละ 1,700 บาท 
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาคลัง จํานวน 20 คนๆละ 1,700 บาท 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท.0816.2/ว 3274 
ลงวันที 19 มิถุนายน 2559
เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน     
พ.ศ.2559        
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 - 2564)หน้าที 40 ลําดับที 14      

โครงการปฐมนิเทศน์ผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป    
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน และการแข่งขันกีฬา และการส่งเสริมกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 - 2564)หน้าที 40 ลําดับที 13      

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาท้องถินของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินงานต่าง ๆ เช่น ค่าป้าย ค่าจ้างเหมาบริการ 
ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าของขวัญของรางวัล ค่าเครืองเสียง  
ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น ในการจัดโครงการ
ดังกล่าว  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
และการแข่งขันกีฬา และการส่งเสริมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559   
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 - 2564)หน้าที 40 ลําดับที 10    
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โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาระดับปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินงานต่าง ๆ เช่น ค่าป้าย ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหาร
และเครืองดืม  ค่าของขวัญ ของรางวัล  ค่าเครืองเสียง  ค่าวัสดุอุปกรณ์
ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอืน ทีจําเป็นในการจัดโครงการดังกล่าว  ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไป   
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559   
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561 -
 2564)หน้าที 40 ลําดับที 8    

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,340,510 บาท
1.โครงการส่งเสริมศักยภาพในการปฏิบัติงาน ของครูผู้ดูแลเด็กเล็ก  เพือ
ส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพ ในการปฏิบัติงานของครู
ผู้ดูแลเด็กเล็ก  ในพืนทีตําบลนายูง   
เช่น  การเข้าร่วมประชุม  อบรม  การพัฒนาสือการสอน  ฯลฯ   
จํานวน  16  คนๆ ละ 2,000.-  บาทตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
หน้าที 40 ลับดับที 12 
2.โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จํานวน    1,063,300.-    บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในพืนทีตําบลนา
ยูง  จํานวน  10  ศูนย์  เด็กเล็กจํานวน  217 คนๆละ 20 บาท 
จํานวน  245  วัน  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ได้แก่  
   -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนายูง จํานวน 15  คน  
คน ละ 20 บาท จํานวน 245 วัน   
    -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสว่าง จํานวน 40  คน  
คน ละ 20 บาท จํานวน 245 วัน   
   - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยทราย จํานวน 16 คน  
คน ละ 20 บาท จํานวน 245 วัน   
  -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากราง จํานวน 18 คน  
คน ละ 20 บาท จํานวน 245 วัน   
  -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยมงคลสามัคคีธรรม จํานวน 19 คน  
คน ละ 20 บาท จํานวน 245 วัน   
  -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสมนึก จํานวน 18 คน  
คน ละ 20 บาท จํานวน 245 วัน   
         -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชุมพล จํานวน 29 คน  
คน ละ 20 บาท จํานวน 245 วัน   
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเวียงงาม จํานวน 24 คน  
คน ละ 20 บาท จํานวน 245 วัน   
   -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเทพสิงหาร จํานวน 18 คน  
คน ละ 20 บาท จํานวน 245 วัน   
         -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาคลัง จํานวน 20 คน  
คน ละ 20 บาท จํานวน 245 วัน   
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท.0816.2/ว 3274 
ลงวันที 19 มิถุนายน 2559
เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน  พ.ศ.2559   
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 - 2564)หน้าที 39 ลําดับที 3    
3  ค่าหนังสือเรียน        จํานวน    43,400.-    บาท
เพือจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน  สําหรับเด็กปฐมวัย(อายุ3-5ปี)  
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน 10 ศูนย์ เด็กเล็กจํานวน 217 คนๆละ
200 บาท/ปี ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป    
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   -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนายูง จํานวน 15  คนๆละ 200 บาท 
    - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสว่าง จํานวน 40  คนๆละ 200 บาท 
   - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยทราย จํานวน 16 คนๆละ 200 บาท
  -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากราง จํานวน 18 คนๆละ 200 บาท
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยมงคลสามัคคีธรรม จํานวน 19 คนๆละ 200
 บาท    
  -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสมนึก จํานวน 18 คนๆละ 200 บาท
        -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชุมพล จํานวน 29 คนๆละ 200 บาท 
  -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเวียงงาม จํานวน 24 คนๆละ 200 บาท
   -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเทพสิงหาร จํานวน 18 คนๆละ 200 บาท
          -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาคลัง จํานวน 20 คนๆละ 200 บาท 
4  ค่าอุปกรณ์การเรียน                     จํานวน    43,400.-    บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน  สําหรับเด็กปฐมวัย(อายุ3-5ปี)  
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน  10  ศูนย์  เด็กเล็กจํานวน  217คนๆละ  
200 บาท/ปี ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป    
  -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนายูง จํานวน 15  คนๆละ 200 บาท 
    -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสว่าง จํานวน 40  คนๆละ 200 บาท 
   - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยทราย จํานวน 16 คนๆละ 200 บาท
  -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากราง จํานวน 18 คนๆละ 200 บาท 
 -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยมงคลสามัคคีธรรม จํานวน 19 คนๆละ 200
 บาท    
 -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสมนึก จํานวน 18 คนๆละ 200 บาท
        -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชุมพล จํานวน 29 คนๆละ 200 บาท 
 -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเวียงงาม จํานวน 24 คนๆละ 200 บาท
  -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเทพสิงหาร จํานวน 18 คนๆละ 200 บาท
        -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาคลัง จํานวน 20 คนๆละ 200 บาท 
5  ค่าเครืองแบบนักเรียน  จํานวน    65,100.-    บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเครืองแบบนักเรียน  สําหรับเด็กปฐมวัย(อายุ3-5ปี) 
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน  10  ศูนย์  เด็กเล็กจํานวน  217 คนๆล 
300 บาท/ปี ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป     
   -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนายูง จํานวน 15  คนๆละ 300 บาท 
    - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสว่าง จํานวน 40  คนๆละ 300 บาท 
   - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยทราย จํานวน 16 คนๆละ 300 บาท
  -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากราง จํานวน 18 คนๆละ 300 บาท 
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยมงคลสามัคคีธรรม จํานวน 19 คนๆละ 300
 บาท    
  -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสมนึก จํานวน 18 คนๆละ 300 บาท 
         -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชุมพล จํานวน 29 คนๆละ 300 บาท 
       -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเวียงงาม จํานวน 24 คนๆละ 300 บาท
   -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเทพสิงหาร จํานวน 18 คนๆละ 300 บาท
          -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาคลัง จํานวน 20 คนๆละ 300 บาท 
6  ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน          จํานวน    93,310.-    บาท
 เพือจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  สําหรับเด็กปฐมวัย
(อาย3ุ-5ปี)ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 10 ศูนย์ เด็กเล็กจํานวน  
217 คนๆละ  430 บาท/ปี ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป    
   -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนายูง จํานวน 15  คนๆละ 430 บาท 
    - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสว่าง จํานวน 40  คนๆละ 430 บาท 
   - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยทราย จํานวน 16 คนๆละ 430 บาท
  -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากราง จํานวน 18 คนๆละ 430 บาท 
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยมงคลสามัคคีธรรม จํานวน 19 คนๆละ 430
 บาท    
 -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสมนึก จํานวน 18 คนๆละ 430 บาท 
        -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชุมพล จํานวน 29 คนๆละ 430 บาท 
        -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเวียงงาม จํานวน 24 คนๆละ 430 บาท
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  -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเทพสิงหาร จํานวน 18 คนๆละ 430 บาท
         -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาคลัง จํานวน 20 คนๆละ 430 บาท เป็น
ไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 - 2564)  
 

ค่าวัสดุ รวม 1,667,094 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,667,094 บาท

1.ค่าจัดซืออาหารเสริม (นม)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จํานวน  415,815.40.-บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ในพืนทีตําบลนายูง จํานวน 10 ศูนย์เด็กเล็กจํานวน 217 คนๆละ  
7.37 บาท จํานวน 260 วัน ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ได้แก่   - ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านนายูง จํานวน 15 คนๆละ 7.37 บาท จํานวน 260
 วัน จํานวน  28,743.00  บาท
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสว่าง จํานวน 40 คนๆละ 7.37
 บาท จํานวน 260 วัน  จํานวน     76,648.00  บาท
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยทราย จํานวน 16 คนๆละ 7.37
 บาท จํานวน 260 วัน  จํานวน  30,659.20  บาท
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากราง จํานวน 18 คนๆละ 7.37
 บาท จํานวน 260 วันจํานวน  34,491.60  บาท
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยมงคลสามัคคีธรรม  จํานวน 19 คนๆละ 7.37
 บาท จํานวน 260 วัน    จํานวน   36,407.80  บาท
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสมนึก  จํานวน 18 คนๆละ 7.37
 บาท จํานวน 260 วัน   จํานวน  34,491.60 บาท
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชุมพลจํานวน  29 คนๆละ 7.37
 บาท จํานวน 260 วัน จํานวน  55,569.80  บาท
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเวียงงาม จํานวน 24 คนๆละ 7.37
 บาท จํานวน 260 วัน  จํานวน  45,988.80  บาท
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเทพสิงหาร  จํานวน 18 คนๆละ 7.37
 บาท จํานวน 260 วัน จํานวน  34,491.60  บาท
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาคลัง  จํานวน 20 คนๆละ 7.37
 บาท จํานวน 260 วัน จํานวน 38,324.00  บาท
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท.0816.2/ว 3274 
ลงวันที 19 มิถุนายน 2559       
เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน      พ.ศ.2559   
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที 39 ลําดับที 4     
2.ค่าจัดซืออาหารเสริม (นม)โรงเรียน        
 รวม    1,251,278.60.- บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้โรงเรียนสังกัดสํานักงาน 
พืนทีการประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ในเขตพืนทีตําบลนายูง 
เด็กนักเรียนจํานวน 653 คน ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ได้แก่  
     - โรงเรียนบ้านนายูง      รวม  352,580.80  บาท
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ภาคเรียนที  1  จํานวน  184  คนๆ ละ 7.37 บาท/วัน  จํานวน  130
 วัน  จํานวน   176,290.40   บาท   
ภาคเรียนที  2  จํานวน  184  คนๆ ละ 7.37 บาท/วัน  จํานวน  130
 วัน  จํานวน    176,290.40   บาท   
            - โรงเรียนบ้านสว่างปากราง รวม 410,066.80 บาท
ภาคเรียนที  1  จํานวน  214  คนๆ ละ 7.37 บาท/วัน  จํานวน  130
 วัน  จํานวน   205,033.40   บาท   
ภาคเรียนที  2  จํานวน  214  คนๆ ละ 7.37 บาท/วัน  จํานวน  130
 วัน  จํานวน   205,033.40   บาท   
            - โรงเรียนบ้านนาต้องนาสมนึก รวม247,189.80 บาท
ภาคเรียนที  1  จํานวน  129  คนๆ ละ 7.37 บาท/วัน  จํานวน  130
 วัน  จํานวน   123,594.90   บาท   
ภาคเรียนที  2  จํานวน  129  คนๆ ละ 7.37 บาท/วัน  จํานวน  130
 วัน  จํานวน  123,594.90   บาท   
            - โรงเรียนชุมพลนาคลัง รวม  241,441.20  บาท 
ภาคเรียนที  1  จํานวน  126  คนๆ ละ 7.37 บาท/วัน  จํานวน  130
 วัน  จํานวน  120,720.60   บาท   
ภาคเรียนที  2  จํานวน  126  คนๆ ละ 7.37 บาท/วัน  จํานวน  130
 วัน  จํานวน  120,720.60   บาท   
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท.0816.2/ว 3274 
ลงวันที 19 มิถุนายน 2559       
เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน      พ.ศ.2559   
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 - 2564)หน้าที 39 ลําดับที 2           
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งบเงินอุดหนุน รวม 2,612,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,612,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 2,612,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส่วนราชการเพือจัดทําโครงการต่าง ๆ 
ดังนี อุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนเพือจ่าย
เป็นค่าอาหารกลางวันให้โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 และร.ร.โครงการพระราชดําริในพืนทีตําบล
นายูง ดังนี
 1. โรงเรียนบ้านนายูง    จํานวน   736,000.00  บาท
ภาคเรียนที  1  จํานวน  184  คนๆ ละ 20 บาท/วัน  จํานวน  100
  วัน  จํานวน  368,000.00   บาท  
ภาคเรียนที  2  จํานวน  184  คนๆ ละ 20 บาท/วัน  จํานวน  100
  วัน  จํานวน   368,000.00   บาท  
 2. โรงเรียนบ้านสว่างปากราง         จํานวน    856,000   บาท
ภาคเรียนที  1  จํานวน  214  คนๆ ละ 20 บาท/วัน  จํานวน  100
  วัน  จํานวน     428,000.00   บาท  
ภาคเรียนที  2  จํานวน  214  คนๆ ละ 20 บาท/วัน  จํานวน  100
  วัน  จํานวน    428,000.00   บาท   
         3 โรงเรียนบ้านนาต้องนาสมนึก    จํานวน     516,000  บาท
ภาคเรียนที  1  จํานวน  129  คนๆ ละ 20 บาท/วัน  จํานวน  100
 วัน  จํานวน    258,000.00   บาท   
ภาคเรียนที  2  จํานวน  129  คนๆ ละ 20 บาท/วัน  จํานวน  100
 วัน  จํานวน    258,000.00   บาท   
 4. โรงเรียนบ้านชุมพลนาคลัง    จํานวน   504,000.00  บาท
ภาคเรียนที  1  จํานวน  126  คนๆ ละ 20 บาท/วัน  จํานวน  100
  วัน  จํานวน   252,000.00   บาท   
ภาคเรียนที  2  จํานวน  126  คนๆ ละ 20 บาท/วัน  จํานวน  100
  วัน  จํานวน   252,000.00   บาท   
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท.0816.2/ว 3274 
ลงวันที 19 มิถุนายน 2559 
เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน  พ.ศ.2559       
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 - 2564)หน้าที 39 ลําดับที 1    
          

วันทีพิมพ์ : 26/9/2561  16:28:53 หน้า : 29/55



แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 648,300 บาท
งบดําเนินงาน รวม 435,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 320,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งนําสาธารณะ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าป้ายโครงการ และค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอืนๆ 
ทีจําเป็นโครงการกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งนําสาธารณะ  
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   
เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบ
ร้อยของบ้านเมือง(ฉบับที 2) พ.ศ.2560   
เป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือง การจัดการมูลฝอย 
พ.ศ. 2560 ลงวันที 18 ตุลาคม 2560   
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท.0810.5/ว 0263
 ลงวันที 16 มกราคม 2561   
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด 
ที มท.0810.5/ว 627 ลงวันที 7  มีนาคม 2561   
เป็นไปตามเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที 61 ลําดับที 7    

โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารกลางวัน  
ค่าอาหารว่าง และเครืองดืม ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นใน
โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท.0810.5/ว 0120 
ลงวันที 12 มกราคม 2560  องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด
ที มท.0810.5/1745 ลงวันที 31  สิงหาคม  2560    
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด 
ที มท.0810.5/1042 ลงวันที 10  เมษายน 2561    
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 - 2564)หน้าที 43 ลําดับที 13       

โครงการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารกลางวัน 
ค่าอาหารว่าง และเครืองดืม ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นใน
โครงการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบ
ร้อยของบ้านเมือง(ฉบับที 2) พ.ศ.2560   
เป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือง การจัดการมูลฝอย 
พ.ศ. 2560 ลงวันที 18  ตุลาคม 2560   
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท.0810.5/ว 0263
 ลงวันที 16 มกราคม 2561   
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด 
ที มท.0810.5/ว 627 ลงวันที 7  มีนาคม 2561   
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 - 2564)หน้าที 62 ลําดับที 3    
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โครงการเตรียมความพร้อมเพือเฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่สาย
พันธุ์ใหม่ N๑N๑

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารกลางวัน 
ค่าอาหารว่าง และเครืองดืม ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นใน
โครงการ เตรียมความพร้อมเพือเฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่
สายพันธุ์ใหม่  H1N1 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน และการแข่งขันกีฬา และการส่งเสริมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559   
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 - 2564)หน้าที 41 ลําดับที 6    

โครงการเตรียมความพร้อมเพือเฝ้าระวังและควบคุมโรคอุบัติใหม่ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารกลางวัน 
ค่าอาหารว่าง และเครืองดืม ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นใน
โครงการเตรียมความพร้อมเพือเฝ้าระวังและควบคุมโรคอุบัติใหม่ 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน และการแข่งขันกีฬา และการส่งเสริมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559   
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 - 2564)หน้าที 41 ลําดับที 4    

โครงการปรับปรุงทีทิงขยะ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าป้ายโครงการ และค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอืนๆ 
ทีจําเป็นในโครงการโครงการปรับปรุงทีทิงขยะ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไปเป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง(ฉบับที 2) พ.ศ.2560   
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก 
ที มท.0891.4/ว 407ลงวันที 26 กุมภาพันธ์ 2559   
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 - 2564)หน้าที 62 ลําดับที 4    

โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารกลางวัน  
ค่าอาหารว่าง และเครืองดืม ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นใน
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 
เป็นไปตามระเบียบการกรทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน และการแข่งขันกีฬา และการส่งเสริมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559   
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที 43 ลําดับที 14    
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โครงการฟันดี ฟันสวย ต้องช่วยกันดูแล จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารกลางวัน ค่า
อาหารว่าง และเครืองดืม ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นใน
โครงการฟันดี  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป     
เป็นไปตามระเบียบการกรทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน และการแข่งขันกีฬา และการส่งเสริมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559    
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 - 2564)หน้าที 43 ลําดับที 15     

โครงการฟืนฟูและบําบัดนําเสียจากครัวเรือน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารกลางวัน 
ค่าอาหารว่าง และเครืองดืม ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นใน
โครงการ โครงการฟืนฟูและบําบัดนําเสียจากครัวเรือน ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป   
เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบ
ร้อยของบ้านเมือง(ฉบับที 2) พ.ศ.2560   
เป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือง การจัดการมูลฝอย 
พ.ศ. 2560 ลงวันที 18  ตุลาคม 2560   
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท.0810.5/ว 0263
 ลงวันที 16 มกราคม 2561   
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด 
ที มท.0810.5/ว 627 ลงวันที 7  มีนาคม 2561   
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 - 2564)หน้าที 61 ลําดับที 8    

โครงการหมู่บ้านปลอดขยะ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารกลางวัน 
ค่าอาหารว่าง และเครืองดืม ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นใน
โครงการ หมู่บ้านปลอดขยะ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   
เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบ
ร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที 2) พ.ศ.2560   
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก 
ที มท.0891.4/ว 407ลงวันที 26 กุมภาพันธ์ 2559   
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี
(พ.ศ.2561 - 2564)หน้าที 62 ลําดับที 2    

โครงการอบรมผู้ประกอบการตลาดสดน่าซือ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารกลางวัน 
ค่าอาหารว่าง และเครืองดืม ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอืนๆ ใน 
โครงการตลาดสดน่าซือ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   
เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบ
ร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที 2) พ.ศ.2560   
เป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือง การจัดการมูลฝอย 
พ.ศ. 2560 ลงวันที 18   ตุลาคม 2560   
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด 
ที มท.0810.5/ว 306 ลงวันที 31 มกราคม 2561   
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด 
ที มท.0810.5/ว 629 ลงวันที 7  มีนาคม 2561   
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที 54 ลําดับที 6    
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ค่าวัสดุ รวม 115,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือเกลือเสริมไอโอดีน นํายาพ่นหมอกควัน ทรายอะเบท
 นํายากําจัดยุงนํายาดับเพลิง นํายาฆ่าเชือไข้หวัดนก วัคซีนป้องกันพิษ
สุนัขบ้า และสิงของเครืองใช้ต่างๆ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 15,000 บาท
เพือจัดซือชุดพนักงานประจํารถขยะ จํานวน 10 ชุดๆ 1,500 บาท  
เป็นเงิน 15,000 บาท สําหรับเจ้าหน้าทีประจํารถขยะ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 - 2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง (ฉบับที 1)แบบ ผ.08
 หน้าที 12 ลําดับที 20    

งบลงทุน รวม 163,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 163,300 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึกพิมพ์ จํานวน 4,300 บาท
คุณลักษณะพืนฐาน      
  -เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึกพิมพ์  จากโรงงาน
ผู้ผลิตมีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200*1,200 dpi 
 -มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที 
(ppm)หรือ 8.8 ภาพต่อนาที(ipm)      
  -มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที 
(ppm)หรือ 4.5 ภาพต่อนาที (ipm)      
  -มีช่องเชือมต่อ (Interface)แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง      
  -มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น     
  -สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom   
เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561   
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท.0808.2/ ว 1134 
ลงวันที 9 มิถุนายน 2559      
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 - 2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง (ฉบับที 1)แบบ ผ.08
 หน้าที 10 ลําดับที 3    

ครุภัณฑ์การเกษตร
ค่าจัดซือเครืองพ่นหมอกควัน จํานวน 59,000 บาท
จํานวน 1 เครืองๆละ 59,000 บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  
(ราคามาตรฐานตามตลาดในขณะทีมีการจัดหา) ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
เป็นไปตามระเบียบระเบียบครุภัณฑ์ ประจําปี 2561   
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี
(พ.ศ.2561 - 2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง (ฉบับที 1)แบบ ผ.08
 หน้าที 12 ลําดับที 17    
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ครุภัณฑ์อืน
จัดซือถังขยะ 100 ลิตร จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือถังขยะ 100 ลิตร รายละเอียด  ทรงเหลียม  
พร้อมฝาครอบ มีฝาผลักด้านหน้า สําหรับทิงเศษขยะ 
ขนาด 51.5 X87 ซม. จํานวน 100 ถัง ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท.0808.2/ ว 1134 
ลงวันที 9 มิถุนายน 2559     
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 - 2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง (ฉบับที 1)แบบ ผ.08
 หน้าที 12 ลําดับที 21    

งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์
อุดหนุนกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน(อสม.) จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุข ประจําหมู่บ้าน 
จํานวน 10 หมู่บ้านๆละ 5,000 บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที มท.0808.2/ว.4427 ลงวันที 7 สิงหาคม 2561 
เรืองซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตังงบประมาณและเบิกจ่ายเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 170,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 170,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารกลางวัน 
ค่าอาหารว่าง และเครืองดืม  ค่าวิทยากร ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นใน
โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจ หน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2561
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด 
ที มท.0808.2/ว 2145 ลงวันที 11 ตุลาคม 2560   
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท.0810.7/ว 6768
ลงวันที 29 พฤศจิกายน 2560   
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด 
ที มท.0810.6/ว 24 ลงวันที 4 มกราคม 2561   
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 - 2564)หน้าที 44 ลําดับที 7    
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โครงการอบรมส่งเสริมผู้สูงอายุและสถาบันครอบครัวตําบลนายูง จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารกลางวัน 
ค่าอาหารว่าง และเครืองดืม  ค่าเครืองเสียง ค่าของขวัญของรางวัล 
ค่าอุปกรณ์ต่างๆและค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นในโครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูง
อายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2561
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557  
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งเสริมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559   
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 - 2564)หน้าที 43 ลําดับที 17    

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 9,574,610 บาท
งบบุคลากร รวม 1,802,610 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,802,610 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 978,360 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนเงินเดือนประจําปีและเงินเดือนปรับปรุงประจําปี 
ของพนักงานเทศบาล ทีมีอยู่ในแผนอัตรากําลังสามปี  จํานวน 3 อัตรา ดัง
นี
1.เงินเดือนผู้อํานวยการกองช่าง  จํานวน 1 อัตรา 12 เดือน    
 จํานวน 382,560.00  บาท
2.เงินเดือนนายช่างโยธา จํานวน 1 อัตรา 12 เดือน 
 จํานวน  297,900.00  บาท
3.เงินเดือนช่างไฟฟ้า              จํานวน 1 อัตรา 12 เดือน          
จํานวน     297,900.00 บาท 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารงานทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน          

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 49,650 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวรายเดือนให้แก่พนักงาน
เทศบาล ในตําแหน่งดังนี  โดยจ่ายเป็นรายเดือน      
1.เงินเดือนนายช่างโยธา   จํานวน  1 อัตรา   12 เดือน  
จํานวน  24,825.00  บาท
2.เงินเดือนช่างไฟฟ้า       จํานวน  1 อัตรา   12 เดือน  
จํานวน 24,825.00  บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  
งานบริหารงานทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน          

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินประจําตําแหน่งให้กับพนักงานเทศบาล
ทีได้รับตามระเบียบ ตังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏ
ในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทัวไปเกียว
กับเคหะและชุมชน   
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 612,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไป 
ของส่วนโยธา ดังนี         
(1) ผู้ช่วยช่างโยธาจํานวน 1 อัตรา 12 เดือน เป็นเงิน  152,040  บาท
จํานวน   152,040.00  บาท
(2) ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า จํานวน 1 อัตรา 12 เดือน เป็นเงิน  126,960  บาท
จํานวน   126,960.00  บาท
(3) พนักงานขับรถยนต์(รถโยธา)  จํานวน 1 อัตรา 12 เดือน เป็น
เงิน  112,800  บาท  จํานวน   112,800.00  บาท
(4) พนักงานขับรถกระเซ้าไฟฟ้า จํานวน 1 อัตรา 12 เดือน เป็น
เงิน  112,800  บาท  จํานวน   112,800.00  บาท
(5) คนงานทัวไป  จํานวน 1 อัตรา 12 เดือน เป็นเงิน  108,000  บาท
จํานวน   108,000.00  บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน    
งานบริหารงานทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน          

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวรายเดือนให้แก่พนักงาน
จ้างในกองช่างในตําแหน่งดังนี โดยจ่ายเป็นรายเดือน   
1.ผู้ช่วยช่างโยธา จํานวน 1 อัตรา 12 เดือน   
จํานวน 24,000.00  บาท
2.ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า จํานวน 1 อัตรา 12 เดือน   
จํานวน   24,000.00  บาท
3.พนักงานขับรถยนต์(รถโยธา)จํานวน 1 อัตรา 12 เดือน  
จํานวน   24,000.00  บาท
4.พนักงานขับรถกระเซ้าไฟฟ้า  จํานวน 1 อัตรา 12 เดือน  
จํานวน   24,000.00  บาท
 5.คนงานทัวไป จํานวน 1 อัตรา 12 เดือน     
จํานวน   24,000.00  บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  
งานบริหารงานทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน          

งบดําเนินงาน รวม 1,193,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 73,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่     
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง    

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 18,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซือบ้าน  
แก่พนักงานเทศบาล ผู้ซึงมีสิทธิเบิกได้ตามกําหนด 
ตังจ่ายจากเงินรายได้   

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 35,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล  
ผู้มีสิทธิเบิกได้ตามกําหนด  ตังจ่ายจากเงินรายได้    

วันทีพิมพ์ : 26/9/2561  16:28:53 หน้า : 36/55



ค่าใช้สอย รวม 680,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 540,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างในการจ้างเหมาแรงงานซ่อมบํารุงระบบประปา
ในเขตพืนทีตําบลนายูง จ้างเหมาซ่อมแซมต่อเติมปรับปรุงซ่อม
บํารุงอาคารสํานักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ซ่อมบํารุงถนน 
ซ่อมไฟฟ้าและทรัพย์สินอืนๆ  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที มท.0808.2/ว 1536  ลงวันที 19 มีนาคม  2561  เรืองหลักเกณฑ์
และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี
ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภคและหนังสือกระทรวง
มหาดไทยด่วนมากที  มท. 0808.2/ว7120  ลงวันที  9 ธันวาคม 2559
  เรือง  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
    

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายในการ  
ฝึกอบรมและค่าลงทะเบียนต่างๆฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้   

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าจ้างเหมาเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ ค่าเข้าปกหนังสือ ค่าสือสือโฆษณา  
และเผยแพร่ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่างๆ 
ค่าจ้างเหมาบริการอืนๆในลักษณะเดียวกันทีจําเป็นต้องใช้ในการ
ปฏิบัติงานในส่วนโยธา  ตังจ่ายจากเงินรายได้     

ค่าฝึกอบรมสัมนาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมสัมมนาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ เช่นค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าเช่าทีพัก ค่าพาหนะ ค่าเบียเลียง และ
ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล ตังจ่าย
จากเงินรายได้   

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์ 
รถจักรยานยนต์เครืองคอมพิวเตอร์  เครืองคอมพิวเตอร์ 
เครืองพิมพ์ดีด เครืองอัดสําเนา เครืองถ่ายเอกสาร 
เครืองปรับอากาศ โต๊ะ เก้าอี เครืองใช้ไฟฟ้าต่างๆ  
ไฟฟ้าสํานักงาน ไฟฟ้าสาธารณะและค่าบํารุงรักษา
ซ่อมแซมทรัพย์สินอืน  เช่น ซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร 
ป้าย ระบบประปาภายในอาคาร ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้    

ค่าวัสดุ รวม 440,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของเครืองใช้ต่างๆ ในสํานักงาน เช่น กระดาษ 
ดินสอ ปากกา ยางลบ แฟ้ม ฯลฯ และอืนๆ ในลักษณะเดียวกัน
ทีจําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน  ตังจ่ายจากเงินรายได้    

วันทีพิมพ์ : 26/9/2561  16:28:53 หน้า : 37/55



วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า   
บาลาสต์ สายไฟฟ้า ฟิวส์ กระบอกฟิวส์  โคมไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ฯลฯ
 ในลักษณะเดียวกันทีจําเป็นต้องใช้บริการประชาชนและใช้ในสํานักงาน
เทศบาล ตังจ่ายจากเงินรายได้    

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ตะปู ค้อน ไม้ต่างๆ สี 
แปลงทาสี ทินเนอร์ ท่อนํา อุปกรณ์ก่อสร้างต่างๆ ฯลฯ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้    

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะขนส่ง เช่น แบตเตอรี ยางนอก 
ยางใน สายไมล์ เพลาขับ ตลับลูกปืน นํามันเบรก นอตและสกรู 
ฟิล์มกรองแสง เบาะรถยนต์ กันชน หม้อนํา ฯลฯ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้    

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เช่น แอลกอฮอล์  
ออกซิเจน เวชภัณฑ์ ฟิล์มเอกเรย์ เคมีภัณฑ์ ลวดเชือมเงิน ถุงมือ ฯลฯ  
ตังจ่ายจากเงินรายได้    

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ พู่กัน สี 
กระดาษหรือ ผ้าเขียนโปสเตอร์ จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ 
เช่น ป้ายบอกแนวเขต ป้ายบอกชือหมู่บ้าน ฯลฯ  
ตังจ่ายจากเงินรายได้    

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองแต่งกายของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง 
เช่น เครืองแบบ เสือ ผ้า เครืองหมายยศและสังกัด ถุง
เท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ ฯลฯตามระเบียบทีกําหนด ตังจ่ายจาก
เงินรายได้    

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์    
หมึกเติมเครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ แผ่นซีดี ฯลฯ   
ตังจ่ายจากเงินรายได้    

วัสดุสนาม จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสนาม เช่น เต็นท์ ถุงนอน เข็มทิศ เปล 
เตียงสนาม ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน  งานบริหารงานทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน   

วัสดุสํารวจ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํารวจ เช่น บันไดอลูมิเนียม 
เครืองมือแกะสลัก  เครืองมือดึงสายโทรศัพท์ ฯลฯ  
ตังจ่ายจากเงินรายได้    

วันทีพิมพ์ : 26/9/2561  16:28:53 หน้า : 38/55



วัสดุอืน จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอืนๆ เช่น มิเตอร์นํา-ไฟฟ้า อุปกรณ์ประปา 
เปิดแก๊ส ฯลฯ  ลวดเชือม ใบหินเจีย ใบตัด ใบเลือย ดอกสว่าน 
นอต สมอเรือ ตะแกรงกันสวะ หัวเชือมแก๊ส หัววาล์วปิด  
ตังจ่ายจากเงินรายได้   

งบลงทุน รวม 5,579,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 5,579,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชุมพล หมู่ที 7 
(สายทางบ้านพ่อเบ้า-วัดป่านาคําน้อย)

จํานวน 200,000 บาท

โดยมีขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพืนทีไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร  ตามแบบแปลนของ
เทศบาลตําบลนายูงกําหนด ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   
เป็นไปตามระเบียบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
และแผนฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที 25 ลําดับที 15    

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาคลัง หมู่ที 10   
(สายทางบ้านนาคลัง-บ้านสมประสงค์)

จํานวน 200,000 บาท

โดยมีความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาล
ตําบลนายูง  เป็นไปตามระเบียบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
และแผนฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564)หน้าที 25 ลําดับที 19    

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายูง หมู่ที 9 (ซอยบ้านนาง
คําภี)

จํานวน 200,000 บาท

โดยมีความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร 
ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลนายูง  
เป็นไปตามระเบียบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
และแผนฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที 29 ลําดับที 43   

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายูง หมู่ที 9   
(สายทางบ้านมอสามชัน-ไร่แม่เตียด)

จํานวน 100,000 บาท

โดยมีความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีความยาวไม่น้อยกว่า 200.0 ตารางเมตร   
ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลนายูงกําหนด 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
เป็นไปตามระเบียบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
และแผนฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564)หน้าที 25 ลําดับที 18    
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปากราง หมู่ที 4 จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านปากราง โดยมีขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลนายูงกําหนด 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป เป็นไปตามระเบียบพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496 และแผนฯ 
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 - 2564)หน้าที 29 ลําดับที 42    

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปากราง หมู่ที 4 จํานวน 200,000 บาท
 (สายทางเส้นขึนดงนาหลวง หมู่ที 4 บ้านปากราง) โดยมี
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพืนทีไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร  ตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลนายูงกําหนด  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 
เป็นไปตามระเบียบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
และแผนฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที 3 ลําดับที 14     

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยทราย หมู่ที 3  
(สายทางคุ้มผู้ช่วยคําสอน สายท1ี)

จํานวน 100,000 บาท

โดยมีความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  หรือมีความยาวใม่น้อยกว่า 200.00 
ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลนายูงกําหนด   
เป็นไปตามระเบียบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแผนฯ
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 - 2564)หน้าที 25 ลําดับที 16       

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยทราย หมู่ที 3 
(สายทางคุ้มผู้ช่วยคําสอน  สายที2)

จํานวน 39,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านห้วยทราย  โดยมีความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 19.50 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  หรือมีความยาวไม่น้อยกว่า 78.00 ตารางเมตร 
ตามแบบแปลนของเทศบาล ตําบลนายูงกําหนด    
เป็นไปตามระเบียบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแผนฯ 
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที 29 ลําดับที 40       

โครงการก่อสร้างเมรุ บ้านนาสมนึก หมู่ที 6   
(เขตก่อสร้างภายในหมู่บ้านนาสมนึก หมู่ที 6)

จํานวน 500,000 บาท

 เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเมรุ หมู่ที 6 บ้านนาสมนึก   
โดยมีขนาด 3.50 x 6.00 เมตร จํานวน 1 หลัง 
ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลนายูง ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  
เป็นไปตามระเบียบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแผนฯ 
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 - 2564)หน้าที 28 ลําดับที 35    
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โครงการก่อสร้างเมรุ บ้านห้วยทราย หมู่ที 3 
(เขตก่อสร้างภายในหมู่บ้านห้วยทราย หมู่ที 3)

จํานวน 500,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเมรุ หมู่ที 3 บ้านห้วยทราย  
โดยมีขนาด 3.50 x 6.00 เมตร  จํานวน 1 หลัง 
ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลนายูง ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  
เป็นไปตามระเบียบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแผนฯ 
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 - 2564)หน้าที 28 ลําดับที 34    

โครงการก่อสร้างเมรุ บ้านห้วยเวียงงาม หมู่ที 8   
(เขตก่อสร้างภายในหมู่บ้านนาสมนึก หมู่ที 8)

จํานวน 500,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเมรุ หมู่ที 8 บ้านห้วยเวียงงาม   
โดยมีขนาด 3.50 x 6.00 เมตร จํานวน 1 หลัง 
ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลนายูง ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  
เป็นไปตามระเบียบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแผนฯ 
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 - 2564)หน้าที 28 ลําดับที 36    

โครงการขยายท่อเมนประปา บ้านสว่าง หมู่ที 2(สายทางบ้านนายวิโรจน์ 
สุวรรณ)

จํานวน 100,000 บาท

 เพือจ่ายเป็นค่าขยายท่อเมนประปา หมู่ที 2 บ้านสว่าง  
(โดยมีความยาว 1,315 เมตร  ตามแบบแปลนเทศบาล
ตําบลนายูง ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   
เป็นไปตามระเบียบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแผนฯ 
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 - 2564)หน้าที 27 ลําดับที 32    

โครงการขยายท่อเมนประปา บ้านห้วยทราย หมู่ที 3   
(สายทางภายในหมู่บ้านห้วยทราย หมู่ที 3)

จํานวน 100,000 บาท

 เพือจ่ายเป็นค่าขยายท่อเมนประปา หมู่ที 3 บ้านห้วยทราย   
โดยมีความยาว 1,322 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลนายูง 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   
เป็นไปตามระเบียบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแผนฯ 
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 - 2564)หน้าที 28 ลําดับที 33    

โครงการจัดทําแผนทีภาษีแม่บท หมู่ที 1 - 10 จํานวน 100,000 บาท
โดยมีปริมาณพืนทีไม่น้อยกว่า 121.68 ตารางกิโลเมตร   
ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลนายูง ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  
      ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนทีภาษีและทรัพย์สิน
ขององค์ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2550   
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก 
ที มท.0808.3/ว 462  ลงวันที 29 กุมภาพันธ์ 2551   
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท.0808.3/ว 67 ลงวันที 
9 มกราคม  2555   
หนังสือส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ที มท.0808.3/ว483  
ลงวันที 19 กุมภาพันธ์ 2561   
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที 54 ลําดับที 7   
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โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมหอถัง บ้านสว่าง หมู่ที 2   
(เขตก่อสร้างในหมู่บ้านสว่าง หมู่ที 2)

จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเจาะบ่อบาดาลพร้อมหอถัง หมู่ที 2 
บ้านสว่าง โดยมีหอถังจํานวน 1 หอ บ่อบาดาลจํานวน 1 บ่อ   
ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลนายูง ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 
เป็นไปตามระเบียบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแผนฯ 
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 - 2564)หน้าที 34 ลําดับที 5    

โครงการต่อเติมอาคารสํานักงาน เทศบาลตําบลนายูง จํานวน 650,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าต่อเติมอาคารสํานักงาน เทศบาลตําบลนายูง   
โดยมีปริมาณพืนทีต่อเติมไม่น้อยกว่า 58.50 ตารางเมตร   
ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลนายูง ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  
เป็นไปตามระเบียบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแผนฯ 
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 - 2564)หน้าที 28 ลําดับที 37    

โครงการปรับเกรดเกลียถนนเพือการเกษตร บ้านชุมพล หมู่ที 7 จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าปรับเกรดเกลียถนนเพือการเกษตร
บ้านชุมพล หมู่ 7 ปริมาณงานผิวไม่น้อยกว่า 29,240 ตารางเมตร 
ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลนายูง ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  
เป็นไปตามระเบียบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแผนฯ 
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที 27 ลําดับที 28    

โครงการปรับเกรดเกลียถนนเพือการเกษตร บ้านนาคลัง หมู่ที 10 จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าปรับเกรดเกลียถนนเพือการเกษตรบ้านนาคลัง หมู่ 10
 ปริมาณงานผิวไม่น้อยกว่า  29,240 ตารางเมตร ตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลนายูง ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   
เป็นไปตามระเบียบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแผนฯ 
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 - 2564)หน้าที 27 ลําดับที 31    

โครงการปรับเกรดเกลียถนนเพือการเกษตร บ้านนาต้อง หมู่ที 5 จํานวน 150,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าปรับเกรดเกลียถนนเพือการเกษตรบ้านปากราง หมู่ 5
ปริมาณงานผิวไม่น้อยกว่า  29,240 ตารางเมตร ตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลนายูง ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   
เป็นไปตามระเบียบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแผนฯ 
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 - 2564)หน้าที 26 ลําดับที 26    

โครงการปรับเกรดเกลียถนนเพือการเกษตร บ้านนายูง หมู่ที 1 จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าปรับเกรดเกลียถนนเพือการเกษตรบ้านนายูง 
หมู่ 1 ปริมาณงานผิวไม่น้อยกว่า 29,240 ตารางเมตร 
ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลนายูงตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  
เป็นไปตามระเบียบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแผนฯ
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 - 2564)หน้าที 26 ลําดับที 22    
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โครงการปรับเกรดเกลียถนนเพือการเกษตร บ้านนายูง หมู่ที 9 จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าปรับเกรดเกลียถนนเพือการเกษตรบ้านนายูง หมู่ 9 
ปริมาณงานผิวไม่น้อยกว่า  29,240 ตารางเมตร ตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลนายูง  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   
เป็นไปตามระเบียบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแผนฯ 
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 - 2564)หน้าที 27 ลําดับที 30    

โครงการปรับเกรดเกลียถนนเพือการเกษตร บ้านนาสมนึก หมู่ที 6 จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าปรับเกรดเกลียถนนเพือการเกษตรบ้านนาสมนึก หมู่ 6
 ปริมาณงานผิวไม่น้อยกว่า  29,240 ตารางเมตร ตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลนายูง ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   
เป็นไปตามระเบียบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแผนฯ 
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 - 2564)หน้าที 27 ลําดับที 27    

โครงการปรับเกรดเกลียถนนเพือการเกษตร บ้านปากราง หมู่ที 4 จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าปรับเกรดเกลียถนนเพือการเกษตร
บ้านปากราง หมู่ 4 ปริมาณงานผิวไม่น้อยกว่า 29,240 ตารางเมตร 
ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลนายูง ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  
เป็นไปตามระเบียบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแผนฯ 
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 - 2564)หน้าที 26 ลําคับที 25 

โครงการปรับเกรดเกลียถนนเพือการเกษตร บ้านสว่าง หมู่ที 2 จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าปรับเกรดเกลียถนนเพือการเกษตรบ้านนายูง หมู่ 1 
ปริมาณงานผิวไม่น้อยกว่า 29,240 ตารางเมตร ตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลนายูงตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   
เป็นไปตามระเบียบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแผนฯ 
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 - 2564)หน้าที 26 ลําดับที 23   

โครงการปรับเกรดเกลียถนนเพือการเกษตร บ้านห้วยทราย หมู่ที 3 จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าปรับเกรดเกลียถนนเพือการเกษตร
บ้านห้วยทราย หมู่ 3 ปริมาณงานผิวไม่น้อยกว่า 29,240 ตารางเมตร 
ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลนายูง  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  
เป็นไปตามระเบียบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแผนฯ 
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที 26 ลําดับที 24    

โครงการปรับเกรดเกลียถนนเพือการเกษตร บ้านห้วยเวียงงาม หมู่ที 8 จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าปรับเกรดเกลียถนนเพือการเกษตรบ้านห้วยเวียงงาม หมู่ 8
 ปริมาณงานผิวไม่น้อยกว่า  29,240 ตารางเมตร ตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลนายูง ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   
เป็นไปตามระเบียบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแผนฯ 
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 - 2564)หน้าที 27 ลําดับที 29    
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โครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที 
1
(สายทางถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที 1 บ้านนายูง)

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนน คสล.โดยการ
เสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านนายูง
โดยมีความกว้าง 4.00เมตร ยาว 65.00เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อย
กว่า 260.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลนายูง  
เป็นไปตามระเบียบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแผนฯ 
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที 25ลําดับที 20      

โครงการปรับปรุงถนน โดยการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที 5 
(สายทางถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที 5 บ้านนาต้อง)

จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนน คสล.โดยการเสริมผิวทาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยมีความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 140 เมตร 
หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 560.00 ตารางเมตร  ตามแบบแปลนเทศบาล
กําหนด ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   
เป็นไปตามระเบียบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแผนฯ 
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 - 2564)หน้าที 26 ลําดับที 21    

โครงการลงดินพร้อมดันกองดินเกรดเกลีย จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโครงการลงดินพร้อมดันกองดินเกรดเกลีย   
หมู่ที 2 บ้านสว่าง ตําบลนายูง ขนาด 612.0 ลบ.ม.   
ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลนายูงกําหนด 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปเป็นไปตามระเบียบ
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแผนฯ 
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที 29 ลําดับที 41    

งบเงินอุดหนุน รวม 1,000,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,000,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงตํา บ้านนาต้อง หมู่5 จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงตําอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อําเภอบ้านผือตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   
เป็นไปตามระเบียบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแผนฯ 
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 - 2564)   
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที มท.0808.2/ว.4427 ลงวันที 7 สิงหาคม 2561 
เรืองซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตังงบประมาณและเบิกจ่ายเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  หน้าที 32  ลําดับที 17   
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โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงตํา บ้านนายูง หมู่9 จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงตําอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อําเภอบ้านผือตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   
เป็นไปตามระเบียบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแผนฯ 
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 - 2564)   
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที มท.0808.2/ว.4427 ลงวันที 7 สิงหาคม 2561 
เรืองซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตังงบประมาณและเบิกจ่ายเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  หน้าที 33 ลําดับที 21    

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงตํา บ้านนาสมนึก หมู่6 จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงตําอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อําเภอบ้านผือตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   
(สายทางบ้านนายบุญเพ็ง-บ้านนางลออ วงค์เงิน บ้านนาสมนึก)   
เป็นไปตามระเบียบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแผนฯ 
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 - 2564)   
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที มท.0808.2/ว.4427 ลงวันที 7 สิงหาคม 2561 
เรืองซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตังงบประมาณและเบิกจ่ายเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  หน้าที 31 ลําดับที 13   

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงตํา บ้านปากราง หมู่4 จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงตําอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อําเภอบ้านผือตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (สายทางบ้านนายไหม
บ้านปากราง-บ้านนายูง)   
เป็นไปตามระเบียบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแผนฯ 
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 - 2564)   
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที มท.0808.2/ว.4427 ลงวันที 7 สิงหาคม 2561 
เรืองซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตังงบประมาณและเบิกจ่ายเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  หน้าที 31 ลําดับที 12   

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงตํา บ้านห้วยเวียงงาม หมู่8 จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงตําอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อําเภอบ้านผือตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   
เป็นไปตามระเบียบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแผนฯ 
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 - 2564)   
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที มท.0808.2/ว.4427 ลงวันที 7สิงหาคม 2561 
เรืองซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตังงบประมาณและเบิกจ่ายเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  หน้าที 28 ลําดับที 36   
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โครงการขยายเขตไฟ้าแรงตํา บ้านชุมพล หมู่7 จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงตําอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อําเภอบ้านผือตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   
เป็นไปตามระเบียบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแผนฯ 
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 - 2564)   
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที มท.0808.2/ว.4427 ลงวันที 7สิงหาคม 2561 
เรืองซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตังงบประมาณและเบิกจ่ายเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  หน้าที 32  ลําดับที 19  

โครงการขยายไฟฟ้าแรงตํา บ้านนายูง หมู่1 จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงตําอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อําเภอบ้านผือตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป(สายทางหน้ารพ.สต.นายูง
-นายบันลือ)เป็นไปตามระเบียบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
และแผนฯ 
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 - 2564)   
 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที มท.0808.2/ว.4427 ลงวันที 7 สิงหาคม 2561 
เรืองซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตังงบประมาณและเบิกจ่ายเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  หน้าที 31 ลําดับที 11   

โครงการขยายไฟฟ้าแรงตํา บ้านสว่าง หมู่2 จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงตําอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อําเภอบ้านผือตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   
เป็นไปตามระเบียบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแผนฯ 
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 - 2564)   
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที มท.0808.2/ว.4427 ลงวันที 7 สิงหาคม 2561 
เรืองซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตังงบประมาณและเบิกจ่ายเงินอุดหนุน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  หน้าที 32 ลําดับที 14   

โครงการขยายไฟฟ้าแรงตํา บ้านห้วยทราย หมู่3 จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าขอขยายเขตไฟฟ้าแรงตําอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อําเภอบ้านผือตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   
เป็นไปตามระเบียบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแผนฯ 
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 - 2564)   
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที มท.0808.2/ว.4427 ลงวันที 7 สิงหาคม 2561 
เรืองซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตังงบประมาณและเบิกจ่ายเงินอุดหนุน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  หน้าที 32 ลําดับที 15   
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 225,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการกิจกรรมรวมพลังสตรีศรีนายูง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการกิจกรรมรวมพลังสตรีศรีนายูง   
เช่นค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป      
 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เพือช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2561 
เป็นไปตามระเบียบการกรทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย ในการ
จัดงาน การแข่งขันกีฬาและการส่งเสริมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559    
เป็นไปตามเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564)หน้าที 57 ลําดับที 11       

โครงการฝึกอบรมการเพาะเห็ดนางฟ้า จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรม
การเพาะเห็ดนางฟ้าเช่นค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร
และเครืองดืม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2561
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
.0808.2/ว 2145 ลงวันที 11 ตุลาคม 2560    
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท.0810.7/
ว 6768ลงวันที 29 พฤศจิกายน 2560    
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด 
ที มท.0810.6/ว 24 ลงวันที 4 มกราคม 2561    
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 - 2564)หน้าที 37 ลําดับที  8    

โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์สมาชิกครอบครัวทุกช่วงวัย จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์
สมาชิกครอบครัวทุกช่วงวัย  เช่น  ค่าป้ายโครงการ 
ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ 
ตังจ่านจากเงินอุดหนุนทัวไป     
 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เพือช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจ หน้าทีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2561     
 เป็นไปตามระเบียบการกรทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย ในการจัด
งาน การแข่งขันกีฬาและการส่งเสริมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559     
 เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 - 2564)หน้าที 42 ลําดับที 10      
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โครงการสนับสนุนปลูกผักหน้าบ้านในกระถางยางรถ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนปลูกผักหน้าบ้าน
ในกระถางยางรถ เช่นค่าาป้ายโครงการ ค่าอาหารและเครืองดืม 
ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป    
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เพือช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2561เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท.0808.2/ว 2145 
ลงวันที 11 ตุลาคม 2560     
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท.0810.7/
ว 6768 ลงวันที 29 พฤศจิกายน 2560     
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท.0810.6/ว 24 ลงวันที 4 มกราคม 2561   
เป็นไปตามเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที 37 ลําดับที 9      
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งบเงินอุดหนุน รวม 115,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 115,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน
เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 115,000 บาท

1.อุดหนุนโครงการวิสาหกิจชุมชน  จํานวน 50,000.00  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสนับสนุนการดําเนินงานตามโครงการวิสาหกิจ
ชุมชน ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป     
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559  และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท.0808.2/ว.4427 ลงวันที 7 สิงหาคม 2561 
เรืองซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตังงบประมาณและเบิกจ่ายเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน     
2.โครงการพลังสตรีขับเคลือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
จํานวน 15,000.00 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโครงการพลังสตรีขับเคลือนปรัชญาของเศรษฐกิจ  
สําหรับกลุ่มอาชีพตําบลนายูง ทีได้รับการจดทะเบียน ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป เนืองในวันสตรีสากล ประจําปื 2562  
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559  และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท.0808.2/ว.4427 ลงวันที 7 สิงหาคม 2561 
เรืองซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตังงบประมาณและเบิกจ่ายเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  
3.โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมสภาเด็ก  
จํานวน  20,000.00  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมสภาเด็ก 
และเยาวชนตําบลนายูง  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที มท.0808.2/ว.4427 ลงวันที 7 สิงหาคม 2561 
เรืองซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตังงบประมาณและเบิกจ่ายเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  
4.โครงการอุดหนุนกลุ่มอาชีพ จํานวน 30,000.00  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาล
ตําบลนายูง กลุ่มอาชีพต่างๆ อาทิ เช่น กลุ่มเพาะเห็ด กลุ่มทอผ้าหมีขิดเป็น
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2559  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที มท.0808.2/ว.4427 ลงวันที 7 สิงหาคม 2561 
เรืองซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตังงบประมาณและเบิกจ่ายเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน            
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 269,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 269,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์   
เช่น  ค่าป้ายค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าของขวัญ
ของรางวัล  ค่าเครืองเสียง  ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืน
ทีจําเป็นในการจัดโครงการดังกล่าว  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน และการแข่งขันกีฬา และการส่งเสริมกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559  
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 - 2564)  หน้าที 51 ลําดับที 4    

โครงการแข่งขันกีฬาเพือความปรองดองสมานฉันท์และเชือมความสามัคคี
ในชุมชน

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
และเชือมความสามัคคี ของประชาชนในตําบลนายูง จํานวน10หมู่
บ้าน  เช่น  ค่าป้าย ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าของ
ขวัญ
ของรางวัลค่าเครืองเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  และค่าใช้จ่ายอืน
ทีจําเป็นในการจัดโครงการดังกล่าว ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
และการแข่งขันกีฬาและการส่งเสริมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559   
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี
(พ.ศ.2561 - 2564)หน้าที 51 ลําดับที 3    

ค่าวัสดุ รวม 99,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 99,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์กีฬาหมู่บ้านต่างๆ ในเขตพืนที
ตําบลนายูง จํานวน 10  หมู่บ้าน และเทศบาลตําบลนายูง  
รวม 11 แห่งๆ ละ  9,000.- บาท  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   

วันทีพิมพ์ : 26/9/2561  16:28:53 หน้า : 50/55



งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 90,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 90,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินงานโครงการจัดกรรมบรรพชา  
สามเณรภาคฤดูร้อน  เช่น  ค่าป้าย ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหาร  
และเครืองดืม ค่าของขวัญของรางวัล ค่าเครืองเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการจัดโครงการดังกล่าว ตังจ่ายจากเงินรายได้
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน และการแข่งขันกีฬา และการส่งเสริมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559   
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 - 2564)หน้าที 47 ลําดับที 9    

โครงการแข่งสรภัญญะ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินงานโครงการแข่งขันสรภัญญะ เช่น  ค่าป้าย 
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าของขวัญ  ของรางวัล   
ค่าเครืองเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอืน ทีจําเป็น
ในการจัดโครงการดังกล่าว ตังจ่ายจากเงินรายได้   
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
และการแข่งขันกีฬา และการส่งเสริมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559   
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 - 2564)หน้าที 47 ลําดับที 10    

โครงการแห่เทียนพรรษา จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินงานโครงการประเพณี แห่เทียนพรรษา  เช่น  
ค่าป้าย ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าของขวัญ
ของรางวัล ค่าเครืองเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอืน
ทีจําเป็น ในการจัดโครงการดังกล่าว ตังจ่ายจากเงินรายได้   
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
และการแข่งขันกีฬา และการส่งเสริมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559   
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที 45 ลําดับที 2    
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 249,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 249,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 241,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดทําปุ๋ยอินทรีย์จากวัสดุเหลือใช้ในครัวเรือน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าวิทยากรอบรม  
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม 
ค่าใช้จ่ายทีจําเป็น ในการจัดทําโครงการจัดทําปุ๋ยอินทรีย์
จากวัสดุเหลือใช้ในครัวเรือน ตังจ่ายจ่ากเงินอุดหนุนทัวไป   
เป็นไปตามระเบียบการกรทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน และการแข่งขันกีฬา และการส่งเสริมกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที 37 ลําดับที 10    

โครงการจัดทําสวนหย่อมบริเวณสํานักงานเทศบาลตําบลนายูง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าปุ๋ยอินทรี ค่าใช้จ่ายทีจําเป็น
ในการจัดทํา โครงการจัดทําสวนหย่อมบริเวณสํานักงาน
เทศบาลตําบลนายูง ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน และการแข่งขันกีฬา และการส่งเสริมกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 - 2564)หน้าที 61 ลําดับที 10    

โครงการปลูกป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการปลูกป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติ  
ตังจ่ายจ่ากเงินอุดหนุนทัวไป   
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน และการแข่งขันกีฬา และการส่งเสริมกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 - 2564)หน้าที 60 ลําดับที 5    

โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เลียงไก่พืนเมือง ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง จํานวน 10 หมู่บ้าน

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าวิทยากรอบรม  
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม 
ค่าใช้จ่ายทีจําเป็น ในการจัดทําโครงการส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เลียงไก่พืนเมือง ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
จํานวน 10 หมู่บ้าน  ตังจ่ายจ่ากเงินอุดหนุนทัวไป   
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน และการแข่งขันกีฬา และการส่งเสริมกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 - 2564)หน้าที 36 ลําดับที 4    
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โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตร ตามพระราชดําริ จํานวน 61,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ๆค่าวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าใช้จ่ายทีจําเป็น 
ในการจัดทําโครงการ  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป     
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน และการแข่งขันกีฬา และการส่งเสริมกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองสาวนท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0891.4/ว 1659 ลงวันที 24 สิงหาคม 2553    
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 - 2564)หน้าที  38  ลําดับที  18     
   

โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืช จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าใช้จ่ายทีจําเป็น 
ในการจัดทําโครงการอนุรักษ์พันธุ์พืช 
ตังจ่ายจ่ากเงินอุดหนุนทัวไป 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน และการแข่งขันกีฬา และการส่งเสริมกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 
เป็นไปตามระเบียบการกรทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน และการแข่งขันกีฬา หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท.0891.4/ว0164  
ลว.26 มกราคม 2558   
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 - 2564)หน้าที 61 ลําดับที 9    

ค่าวัสดุ รวม 8,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 8,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเช่น พันธุ์พืช ปุ๋ย วัสดุเพาะชํา จอบ
เสียม มีด กรรไกร บันไดอลูมิเนียมและอืนๆ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  
 

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 12,102,048 บาท
งบกลาง รวม 12,102,048 บาท
งบกลาง รวม 12,102,048 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 164,620 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม สําหรับพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ พนักงานจ้างทัวไป ของเทศบาลตําบลนายูง ตังจ่ายจากเงินรายได้   

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 7,502,616 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียยังชีพผู้สุงอายุทีมีอายุ 60 ปีขึนไป ทีมีคุณสมบัติ
ครบตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์จ่ายเบีย
ยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิน โดยจ่ายอัตรา
เบียยังชีพรายเดือนแบบขันบันได จํานวน 878 คน จํานวน 12 เดือน 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   
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เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 2,496,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียยังชีพผู้ผู้พิการทีมีสิทธิตามหลักเกณฑ์ทีกําหนด 
ทีได้แสดงความจํานงโดยการขึนทะเบียนเพือขอรับเงินเบียความพิการไว้
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 260 คน อัตราคนละ 800
 บาท จํานวน 12 เดือน ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 90,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ทีแพทย์ได้รับรอง
และทําการวินิจฉัยแล้วและมีความยากจน หรือถูกทอดทิง 
ขาดผู้อุปการะ ดูแล จํานวน 15 คน อัตราคนละ500 บาท 
จํานวน 12 เดือน  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   

สํารองจ่าย จํานวน 900,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสํารองจ่ายเพือไว้สําหรับเป็น ค่าใช้จ่าย
ตามความจําเป็นและเหมาะสม หรือเพือแก้ไขความเสียหาย
หรือบรรเทาความเดือดร้อน หรือเสียหายของราษฏร
หรือกรณีภัยธรรมชาติ เช่น อาหาร นําดืม กระเบีอง 
สังกะสีเสือกันหนาว ผ้าห่ม หรือโครงการเกียวกับการ
ช่วยเหลือ กรณีประชาชนประสบภัยพิบัติต่าง ๆ 
หรือเหตุการณ์ในกรณี ทีจําเป็นหรือไม่สามารถคาดการณ์
ได้ล่วงหน้า ตังจ่ายจากเงินรายได้   

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 250,000 บาท

7.1เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช
.)                             จํานวน   250,000.00  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)
อัตราร้อยละ 50 ของเงินทีได้รับจัดสรร ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 
ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเรือง  
การกําหนดหลักเกณฑ์เพือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถินหรือพืนที พ.ศ.2557 ไม่น้อยกว่าร้อยละ   
ของค่าบริการสาธารณสุขทีได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ และหนังสือสังการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถินด่วน
ทีสุดที มท.0891.3/ว2199 ลงวันที 10  พฤศจิกายน 2552 
เรืองการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถินที มท.0891.3/ว1514 ลงวันที 26 กรกฎาคม 2554
 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองด่วนทีสุด ที มท.0891.3/ว 1002 
ลงวันที 17 กรกฎาคม 2557 เรืองซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2558 รายการเงินอุดหนุนทัวไป : สําหรับ
สงเคราะห์เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ และสนับสนุนการบริการสาธารณสุขและ
รายการรายจ่ายทีเป็นภาระผูกพัน(การสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ)   
      

สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จํานวน 100,000 บาท
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 478,812 บาท
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) 
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของข้าราชการ  
ส่วนท้องถินตามทีกฎหมายกําหนดในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ประจําปี
ตามประมาณการรายรับทัวไป ไม่รวมรายได้จากพันธบัตร เงินกู้  
เงินทีมีผู้อุทิศให้ ตังจ่ายจากเงินรายได้   

เงินสมทบกองทุนสํารองเลียงชีพสําหรับลูกจ้างประจําของส่วนราชการ ซึงจด
ทะเบียนแล้ว (กสจ.) จํานวน 120,000 บาท

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการทีจดทะเบียนแล้ว (กสจ.)
เพือจ่ายเป็นเงินบําเหน็จบํานาญลูกจ้างประจํา  ถ่ายโอนสังกัดเทศบาล
ตําบลนายูง จํานวน 2 คน ตังจ่ายจากเงินรายได้   
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