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        รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เทศบาลต าบลนายูง 
อ าเภอ นายูง   จังหวัดอุดรธานี 

        
                 ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 53,960,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น  

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
งานบริหารทั่วไป รวม 15,603,120 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 11,493,120 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 4,413,120 บาท 

   
เงินเดือนนายก/รองนายก จ านวน 695,520 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน ให้แก่นายกเทศมนตรีและรองนายก     

เทศมนตรีต าบลนายูง จ านวน 2 คน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้      
      

   
เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก จ านวน 120,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง ส าหรับ     
ผู้ด ารงต าแหน่ง นายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมตรีต าบลนา
ยูง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้      

      

   
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จ านวน 120,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษส าหรับผู้ด ารงต าแหน่ง     

นายกฯ, รองนายกฯเทศมนตรีต าบลนายูง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้      
      

   
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

จ านวน 1,987,200 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็น ค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษา

นายกฯ ต าบลนายูง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้       
      

   
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 1,490,400 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่ ประธานสภาฯ,รอง
ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และเลขานุการสภาฯเทศบาล
ต าบลนายูง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้       

      

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 7,080,000 บาท 



   
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 4,100,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล ต าแหน่ง     
ปลัดเทศบาล, รองปลัดฯ,หัวหน้าส านักปลัด,นักจัดการงานงาน
ทั่วไป,นักทรัพยากรบุคคล,นักวิเคราะห์นโยบายฯ, 
นักพัฒนาชุมชน,นักวิชาการศึกษา,นักวิชาการตรวจสอบภายใน,
นิติกร,เจ้าพนักงานป้องกัน,เจ้าพนักงานธุรการและจ่ายเป็นเงิน
ปรับปรุงเงินเดือน พนักงานประจ าปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้      

      

   
เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 130,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว/เงินปรับเพิ่ม      
ตามคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรองให้แก่พนักงานเทศบาล
ต าแหน่ง ปลัดเทศบาล,รองปลัดเทศบาล,หัวหน้าส านักปลัด, 
นักจัดการงานทั่วไป,นักทรัพยากรบุคล, 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นิติกร,นักพัฒนาชุมชน, 
นักวิชาการเกษตร,นักวิชาการศึกษา,เจ้าพนักงานธุรการ       
เงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ต าแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้       

      

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 210,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งให้กับต าแหน่ง     
ปลัดเทศบาล, รองปลัดฯ,หัวหน้าส านักปลัด ที่ได้รับเงินประจ า
ต าแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจ า
ต าแหน่ง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้      

      

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 2,500,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง เงินปรับปรุง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้       

      

   
เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 140,000 บาท 

      

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง      
ตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปที่ปฏิบัติงานในส านักปลัด ต้ัง
จ่ายจากเงินรายได้       

      

  
งบด าเนินงาน รวม 3,745,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 850,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จ านวน 750,000 บาท 

        1.1 เงินค่าประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ            



จ านวน  700,000.00   บาท 
เพ่ือจ่ายให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ  อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอ่ืน ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้           1.2 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง      
จ านวน  50,000.00   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้          

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงาน เทศบาลและพนักงานจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการตามค าสั่ง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้       

      

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 60,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อบ้าน ส าหรับพนักงาน
เทศบาล ตามระเบียบการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน พ.ศ.2561  ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้        

      

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 30,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 2,415,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 1,700,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่า
ซักฟอกค่าก าจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่า
โฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมา จัดท าสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์เทศบาล ค่าจัดท าป้ายประกาศ ป้าย
ประชาสัมพันธ์       
ต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ย
ประกัน ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน คดีตามค าพิพากษา ค่าจ้างเหมา
บริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าจ้าง
เหมาบุคคล ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพ่ือให้ได้มาซึ่ง
บริการ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้       

      

   
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 55,000 บาท 



      

          2.1 ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล      
จ านวน  20,000.00   บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ          
ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงรับรองต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มา
นิเทศงาน ตรวจงานเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และ
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง หรือกิจการอ่ืนๆ           
ที่เป็นประโยชน์ของท้องถิ่น  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้           
 2.2 ค่าเลี้ยงรับรอง (ประชุมสภา)      
จ านวน  35,000.00   บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา หรือ
คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตาม
กฏหมาย ระเบียบหรือหนังสือสั่งการหรือการประชุม
ระหว่าง อปท.กับอปท. กับส่วนราชการรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน           
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้           

      

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

      

    
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนให้แก่
พนักงาน ลูกจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ตามหนังสือกระทวง
มหาดไทย ด่วนที่ มท 0808.4/ว 1033 ลง
วันที่ 16 มีนาคม 2554       

      

    
ค่าใช้จ่ายเตรียมการรับเสด็จฯ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการเตรียมการรับเสด็จฯ ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ค่ารับรอง  ในการเตรียมการรับเสด็จฯ ต้ัง
จ่ายจากเงินรายได้        
เป็นไปตาม 
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2596 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับ
ที ่14 พ.ศ.2562   
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้าที่  86 ล าดับที่  1        

      

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
ฯ       
พนักงานจ้าง พนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิเบิกค่าเดินทาง เช่น ค่า
เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน

      



ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ที่จ าเป็นในการเดินทางไปราชการ หรือ
ไปอบรมสัมมนาต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  เป็นไปตาม 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2559   

    
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง จ านวน 400,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินงานตามโครงการเลือกตั้งทั่วไป/เลือกตั้ง
ซ่อม   
เป็นค่าป้าย ค่าวัสดุ อุปกรณ์เลือกตั้งฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2596 และแก้ไข
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 14 พ.ศ.2562  
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 3675    ลง
วันที่ 6 กรกฎาคม 2561  
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/    ว 1705 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 80 ล าดับที่ 1  

      

    
ค่าพวงมาลา ค่าดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ค่าดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวง
มาลา ฯลฯ      
ส าหรับพิธีการในวันส าคัญต่าง ๆ ตามวาระและโอกาส
จ าเป็น และมีความส าคัญ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2596 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับ
ที ่14 พ.ศ.2562       

      

    
โครงการกิจกรรม 5 ส. จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการกิจกรรม 5 ส.   
เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเอกสาร ป้าย
ประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ เป็นไปตาม 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้าที่ 84    ล าดับที่  6  

      

    
โครงการจัดท าแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564)
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง พ.ศ.2564 

จ านวน 15,000 บาท 

        เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดเวทีประชาคมเพ่ือ       



จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นการจัดท าแผนชุมชน การจัดท าเวที
ประชาคมเพ่ือท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในระดับ
หมู่บ้าน ต าบล เช่น ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่มค่าเอกสาร ป้าย
ประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ เป็นไปตาม 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท. 0891.4/ว 856 ลง
วันที่ 12 มีนาคม 2553 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท. 0810.3/ว 179 ลงวันที่ 15 มกราคม 2562 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท. 0810.3/ว 1921 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้าที่  60   ล าดับที่  1  

    
โครงการนายูงร่วมใจต้านภัยคอรัปชั่น จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการนายูงร่วมใจต้านภัย
คอร์รัปชั่น เช่นค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเอกสาร ป้าย
ประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ เป็นไปตาม 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้าที่  83   ล าดับที่  2  
      

      

    
โครงการป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการป้องกันและระงับ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) เป็นไปตาม 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท. 0808.2/
ว 2120 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท. 0819.3/ว 1375 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท. 0808.2/ว 1433 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 

      



- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมครั้ง
ที ่2  หน้า 32     ข้อ 6 

    
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาและ
พนักงานฯ 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรมคุณธรรม
จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้าง  เช่น
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเอกสาร ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่า
ตกแต่งสถานที่ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ เป็นไปตาม 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557  
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้าที่ 84 ล าดับที่  1  

      

    
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรมตามหลัก  
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่า
เอกสาร ป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ต้ัง
จ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตาม 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการ ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557  
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้าที่  72   ล าดับที่  5  

      

    
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากร จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือไปศึกษาดูงานของข้าราชการท้องถิ่น  
พนักงานจ้าง สมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหารท้องถิ่น พร้อมคณะ
และ บุคคลซึ่งสามารถพัฒนาท้องถิ่นอันเป็นประโยชน์ทางด้าน
บริการสาธารณตามระเบียบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตาม 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557  
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้าที่  85 ล าดับที่ 1   

      

    
โครงการยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน จ านวน 5,000 บาท 

        เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการยึดมั่นธรรมาภิ       



บาล   
บริการเพื่อประชาชน เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่า
เอกสาร ป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง ต้ัง
จ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตาม 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้าที่  83   ล าดับที ่ 1  

    
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น(กิจกรรม โตไปไม่โกง) 

จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทาง
สังคมให้เด็กและเยาวชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (กิจกรรมโตไปไม่โกง) เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่า
เอกสาร ป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ต้ัง
จ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตาม 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้าที่  76   ล าดับที่  5  
  

      

    
โครงการอบรมให้ความรู้ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอบรมให้
ความรู้ พรบ.  
ข้อมูลข่าวสาร แก่พนักงาน ลูกจ้างประจ า และพนักงาน
จ้าง ประชาชนทั่วไป เช่น อาหารและเครื่องดืม ค่าถ่าย
เอกสาร ป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใข้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกียวข้อง ต้ัง
จ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตาม 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557  
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้าที่  81  ล าดับที่  1  

      

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 100,000 บาท 

   
ค่าวัสดุ รวม 450,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 70,000 บาท 



      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน เช่น กระดาษ,ดินสอ,     
ปากกา,แฟ้ม,ตรายาง,ธงชาติ,แบบพิมพ์ต่าง ๆ แผ่นป้าย
ต่าง ๆ ฯลฯ      
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้      

      

   
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวที่จ าเป็นต้องใช้ประจ า
อาคาร      
ส านักงานเทศบาลต าบล เช่น ชุดกาแฟ น้ ายาเช็ดกระจก น้ ายาถู
พ้ืน น้ ายาล้างจาน ไม้กวาด ไม้ถูพ้ืน ไม้กวาด
ก้านมะพร้าว ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้       

      

   
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ น้ ามันเบรก ยางนอก ยางใน ฯลฯ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้       

      

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 300,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ส าหรับรถยนต์      
รถจักรยานยนต์ เครื่องตัดหญ้าของเทศบาล ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้       

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล
ตลับผงหมึก  ส าหรับเครื่องปริ้นแบบเลเซอร์ เมาส์ แผ่นรอง
ฯ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้       

      

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 30,000 บาท 

   
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็น เช่น ค่าบริการ      
จัดท าเว็บไซด์ ค่าดูแลเว็บไซด์ ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซด์ ค่าโดเมนเนม
ฯลฯ        
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้       
       

      

  
งบลงทุน รวม 75,000 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 75,000 บาท 

   
ครุภัณฑ์ส านักงาน       

    
จัดซื้อโต๊ะประจ าต าแหน่งปลัดเทศบาลระดับกลาง-สูง จ านวน 20,000 บาท 



      

  เพ่ือจัดซื้อโต๊ะประจ าต าแหน่งปลัดเทศบาลระดับกลาง-
สูง  จ านวน 1 ชุด ราคา  20,000  บาท  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้  เป็นไปตาม 
 - ราคาตามท้องตลาด 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมครั้ง
ที ่2  หน้า 49   ล าดับที่ 29 

      

   
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่       

    
จัดซื้อเครื่องเสียงเคลื่อนที่ จ านวน 45,000 บาท 

      

  เพ่ือจัดซื้อเครื่องเสียง
เคลื่อนที่  จ านวน 1 เครื่อง  ราคา 45,000  บาท  ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้  เป็นไปตาม   
- ราคาทั่วไปตามท้องตลาด  
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมครั้ง
ที ่2  หน้า  49  ล าดับที่  31 

      

   
ครุภัณฑ์อ่ืน       

    
จัดซื้อแท่นกล่าวรายงาน(Podium) จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจัดซื้อแท่นกล่าวรายงาน(Podium)จ านวน 2 แท่น แท่น
ละ 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  เป็นไปตาม 
- ราคาทั่วไปตามท้องตลาด 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมครั้ง
ที ่2 หน้า 50  ล าดับที่ 32 

      

  
งบเงินอุดหนุน รวม 290,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 290,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

    
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จ านวน 290,000 บาท 

      

  1. โครงการอุดหนุนการจัดงานรัฐพิธีและงานพิธีวันส าคัญของ
ชาติ  
ประจ าปี 2564   
จ านวน 30,000.00 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559   เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้าที่  74  ล าดับที่ 1  
2. โครงการอุดหนุนการจัดงานทุ่งศรี

      



เมือง ประจ าปี 2564 จ านวน 40,000.00 บาท  ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 74   ล าดับที่ 2  
3. โครงการอุดหนุนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของศูนย์  
ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอ าเภอนายูง (ศป.ปส.อ.
นายูง) ประจ าปี2564   
จ านวน  50,000.00 บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559   เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้าที่ 74   ล าดับที่ 9  
4. โครงการอุดหนุนการจัดนมัสการหลวงปู่เครื่อง ธมมจา
โร ประจ าปี 2564 จ านวน  50,000 บาท   
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่   74 ล าดับที่ 3  
5.โครงการอุดหนุนศูนย์บริการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชน ประจ าปี 2564   จ านวน 50,000 บาท 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่   74 ล าดับที่ 4  
6.โครงการอุดหนุนพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก เยาวชน ด้าน
ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นต าบลนายูง  จ านวน  70,000  บาท 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 2 หน้าที่ 33  ล าดับ
ที ่3  

        

 
      

 
งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 20,000 บาท 

  
งบรายจ่ายอ่ืน รวม 20,000 บาท 

   
รายจ่ายอ่ืน รวม 20,000 บาท 

   
รายจ่ายอื่น       

    
รายจ่ายอื่น จ านวน 20,000 บาท 



      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาเพ่ือศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือ
พัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมิใช่เพ่ือการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์  
ที่ดิน และหรือสิ่งก่อสร้างพัฒนาระบบต่าง ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้  

      

 
งานบริหารงานคลัง รวม 4,320,600 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 2,614,100 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,614,100 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 1,414,780 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล  
ต าแหน่งนักบริหารงานคลัง,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ,  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานพัสดุ,นักวิชาการพัสดุ
,เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้,และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือน
พนักงานประจ าปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  

      

   
เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 100,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการระดับ 1-7   ต้ัง

จ่ายจากเงินรายได้   
      

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งให้กับต าแหน่ง  
นักบริหารงานคลัง ที่ได้รับเงินประจ าต าแหน่งตามกฎหมายว่า
ด้วยเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง เดือนละ 3,500.- บาท ต้ัง
จ่ายจากเงินรายได้  

      

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 907,320 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง

ทั่วไป   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
      

   
เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 150,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจ้างตั้ง

จ่ายจากเงินรายได้   
      

  
งบด าเนินงาน รวม 1,620,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 382,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จ านวน 300,000 บาท 

      
  ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการการบริหารสัญญาและการ

ตรวจรับพัสดุโดยให้หน่วยงานรัฐถือปฏิบัติแนวทางเดียวกัน 
      



-ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค0402.5/ว85 ลง
วันที่ 6 กันยายน 2561 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ 0803.2/ว2880  ลง
วันที่ 12 กันยายน 2561 

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 50,000 บาท 

      
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่

พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
      

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 12,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อบ้านส าหรับพนักงาน

เทศบาลตามระเบียบการเบิกจ่าย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
      

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 20,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่บุตรผู้บริหาร และ

พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิเบิกจ่าย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
      

   
ค่าใช้สอย รวม 650,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 200,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ      
ค่าซักฟอก ค่าก าจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่า
ทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาจัดท าสื่อสิ่งพิมพ์
ต่าง ๆ เพ่ือประชาสัมพันธ์เทศบาล ค่าจัดท าป้ายประกาศ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ค่าธรรมเนียม
ต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค า
พิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้ง
ประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์       
ค่าจ้างเหมาบุคคล ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ฯลฯ ต้ัง
จ่ายจากเงินรายได้       

      

   
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
สัมมนา ในการพัฒนาองค์ความรู้ เช่น การจัดเก็บรายได้ การเงิน
การคลัง และการปฏิบัติงานในระบบคอมฯตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้   

      

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

      



    
ค่าเดินทางไปราชการ จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมสัมมนาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ เช่นค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าเบี้ย
เลี้ยงและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
เทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  

      

    
โครงการจัดอบรมจัดท าภาษีในระบบ E-LAAS จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าอบรมโครงการอบรมจัดท าภาษีในระบบ e-
laas  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  เป็นไปตาม 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน   การ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้ง
ที ่2 หน้าที่  29 ล าดับที่ 2 

      

    
โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จ านวน 250,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  ต้ัง
จ่ายจากเงินรายได้  เป็นไปตาม 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน และการแข่งขันกีฬา และการส่งเสริมกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้าที่  60  ล าดับที่ 2  

      

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครื่อง
พิมพ์ดีด เครื่องอัดส าเนา เครื่องปรับอากาศ ตู้ โต๊ะ  ค่า
บ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสด ุๆ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้   

      

   
ค่าวัสดุ รวม 98,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้
ต่าง ๆ เช่น  กระดาษ    ดินสอ  ปากกา กระดานไวท์
บอร์ด มู่ลี่ ม่านปรับแสง พรม เครื่องค านวณเลข ฯลฯ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้   

      

   
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 10,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่นกระดาษเขียน

โปสเตอร์  
      



ฟิล์ม แถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาวด าที่ได้จากการ
ล้าง อัด ขยาย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ กระดาษ
ต่อเนื่อง   
เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร์ โปรแกรมและอ่ืน ๆ เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ต้ัง
จ่ายจากเงินรายได้  

      

   
วัสดุอื่น จ านวน 8,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะและประเภท

ตามระเบียบวิธีการงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
      

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 490,000 บาท 

   
ค่าไฟฟ้า จ านวน 320,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า ในความรับผิดชอบของเทศบาล

ต าบลนายูง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
      

   
ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล จ านวน 50,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ าประปาและน้ าดื่มในเทศบาลต าบลนายูงและ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 10 ศูนย์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
      

   
ค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็น เช่น ค่าบริการ  
จัดท าเว็บไซต์ ค่าดูแลเว็บไซต์ ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์  
ค่าโดเมนเนม บริการโทรศัพท์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  

      

   
ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 20,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตรา

ไปรษณีย์ อากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
      

  
งบลงทุน รวม 86,500 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 86,500 บาท 

   
ครุภัณฑ์ส านักงาน       

    
จัดซื้อเก้าอ้ีท างาน จ านวน 12,600 บาท 

      

  เพ่ือจัดซื้อเก้าอ้ีท างาน จ านวน 7 ตัว ตัวละ 1,800 บาท ราคา
ตามท้องตลาด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมครั้งที่ 2 หน้า  47  ล าดับ
ที ่ 7 

      



    
จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ  2  บาน จ านวน 11,000 บาท 

      

  เพ่ือจัดซื้อตู้เหล็ก  แบบ 2 บาน  จ านวน 2 ตู้ ราคาตู้ละ
ละ 5,500 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามแผนบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ธันวาคม 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมครั้ง
ที ่2 หน้า  46  ล าดับที่ 6 

      

    
จัดซื้อโต๊ะท างาน จ านวน 15,200 บาท 

      

  เพ่ือจัดซื้อโต๊ะท างาน ระดับต้น จ านวน 4 ตัว ตัว
ละ 3,800  บาท  เป็นไปตามราคาตามท้องตลาด  ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 2 หน้า 46   ล าดับที่ 4 

      

   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       

    
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ชนิด Network แบบที่ 
2 

จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพ่ือจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวด า
ชนิด Network แบบที ่2 (38 หน้า/นาที) ราคา15,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อย
กว่า 38 หน้าต่อนาที (ppm)17 
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-
T หรือดีกว่า จ านวน 
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได ้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพ่ิมเติมครั้ง

      



ที ่2 หน้า 47 ล าดับที่ 8 

    
จัดซื้อเครื่องส ารองไฟ ขนาด 1 kVA จ านวน 29,000 บาท 

      

  เพ่ือจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ราคา 5,800 บาท 
จ านวน 5 เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts) 
- สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาท ี
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมครั้ง
ที ่2 หน้า  47 ล าดับที่  9 

      

    
จัดซื้อจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า  21.5  นิ้ว จ านวน 3,700 บาท 

      

  เพ่ือจัดซื้อจอแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 21.5 นิ้ว ราคา 3,700 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว 
- รองรับความละเอียดการแสดงผลไม่น้อย
กว่า 1,920x1,080 Pixel 
- มีRefresh Rate ไม่น้อยกว่า 60 Hz 
- มีContrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม
ครั้งที่ 2 หน้า   47 ล าดับที่ 10 

      

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 215,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 215,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 60,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จ านวน 40,000 บาท 

      

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่ อปท.ให้กับการปฏิบัติงานของสมาชิก อปพร.ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั้งไป  

      

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 20,000 บาท 



      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ต่างๆ ให้แก่ พนักงานเทศบาล  และพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 155,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ จ านวน 15,000 บาท 

      

  - ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ และข้อบังคับต่างๆ ฯลฯ 
-ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ 
-ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เช่นค่าจ้างเหมาโฆษณา 
และเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง ฯลฯ 
-ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาแบกสัมภาระค่าบริการ
ก าจัดปลวก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั้วไป  

      

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

      

    
โครงการควบคุมไฟป่าและฝุ่นละอองจากการเผา จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าวิทยากรอบรม ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่าย
ที่จ าเป็น ในการจัดท าโครงการควบคุมไฟป่าและฝุ่นละอองจาก
การเผา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป และเป็นไปตาม 
- พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 
- พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท. 0808.2/
ว 0533 ลงวันที่ 27 มกราคม 2563 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท. 0804.5/
ว 0924 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 -2565) หน้าที่  89  ล าดับที่ 5 

      

    
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติเทศบาลต าบลนา
ยูง 

จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติเทศบาลต าบลนายูง  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน เป็นไปตาม 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท. 0229/

      



ว 7367 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท. 0808.2/ว 5329 ลง
วันที่ 26 ธันวาคม 2562 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท. 0808.2/ว 440 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 
3.1.9 การด าเนินการป้องกันและการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าของ
องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิ
ภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท. 0810.5/ว 1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท. 0810.5/
ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท. 0810.5/
ว 4052 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที ่มท. 0808.2/ว 827 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท. 0819.3/ว 1795 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท. 0819.3/
ว 235 ลงวันที่ 24 มกราคม 2563 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท. 0819.3/ว 807 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท. 0819.3/ว 1393 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 
- เป็นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมครั้ง
ที ่1 หน้า 5 ล าดับที่  1 

        

 
      

    
โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์   ต่อต้านยาเสพติด  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั้งไป เป็นไปตาม 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที ่มท 0816.5/ว 2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560  
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0810.6/

      



ว 1463 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561  
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0810.6/ว 3334 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2561  
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0810.6/ว 3188 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2562  
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0816.3/
ว 1331 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่  77  ล าดับที่ 2 

    
โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทาง
ถนน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั้งไป เป็นไปตาม 
-  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 
-  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0810.4/ว 4202 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561        
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 3492     ลง
วันที่ 28 มิถุนายน 2562  
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0810.4/ว 1123 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 78   ล าดับ
ที ่5 

      

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 30,000 บาท 

      

  - ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครื่องพิมพ์ดีด  
ตู้ โต๊ะ เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ 
 - ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ วัสดุต่างๆ ฯลฯ 
 - ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าฯลฯตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป 

      

แผนงานการศึกษา 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 6,061,800 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 4,590,000 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 4,590,000 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 1,620,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนส าหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก ตั้งจ่ายจาก

เงินอุดหนุนทั่วไป  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
      



ท้องถิ่น ที่ มท 0809.4/ว 2070 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563       

   
เงินวิทยฐานะ จ านวน 210,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะช านาญการ ส าหรับข้าราชการครู
ผู้ดูแลเด็ก  คนละ 3,500 บาทต่อเดือน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป       
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0809.4/ว 2070 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563       
  

      

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 2,500,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงาน
จ้างทั่วไป ดังนี้       
 - พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก (วุฒิปริญญาตรี)        
อัตราคนละ 15,000 บาทบาทต่อเดือน       
 - พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มี
ทักษะ) อัตราคนละ 9,400 บาทต่อเดือน       
 - พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ไม่ก าหนด
คุณวุฒิ) อัตราคนละ 9,000 บาทต่อเดือน       
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป       
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0809.4/ว 2070 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563       
      

      

   
เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 200,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างผู้ดูแล
เด็ก       
ที่มีสิทธิได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0809.4/ว 2070 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563       

      

   
เงินอ่ืนๆ จ านวน 60,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  (อปท.ตั้งงบประมาณจากเงินรายได้สมทบเพ่ิมในส่วนที่
สูงกว่างบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร)  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธกีารงบประมาณขององค์การ

      



บริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม   เป็นไปตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0809.4/
ว 2070 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563       
     

  
งบด าเนินงาน รวม 830,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 590,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 350,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้าง
เหมาบริการ  ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคล ค่าจ้างเหมารถรับส่ง
เพ่ือท ากิจกรรมต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 

      

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

      

    
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ตามโครงการจัดงานวัน
เด็กแห่งชาติ  เช่น ค่ารับรอง ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับสถานที่  ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าจ้างเหมาท าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป   เป็นไปตาม 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559   
- แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า  66  ล าดับที่ 9      

      

    
โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานครูผู้ดูแลเด็ก 
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ดูแลเด็ก 

จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงานครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ดูแล
เด็ก เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัด
อบรม ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จ าเป็น ใน
การด าเนินโครงการ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559   

      



- แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม
ครั้ง 2  หน้า  31 ล าดับที่ 1     

    

โครงการศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมศักยภาพ ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครู
ผู้ดูแลเด็ก  ผู้ดูแลเด็ก พนักงาน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการ
ศึกษา 

จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการศึกษาดูงานเพ่ือส่งเสริม
ศักยภาพ ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแล
เด็ก พนักงาน เจ้าหน้าที ่และบุคลากรทางการศึกษา เป็นไปตาม 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559   
- แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ครั้งเติมครั้ง
ที ่2 หน้าที่ 31  ล าดับที่  2      

      

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่มแซมวัสดุและครุภัณฑ์ เพ่ือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ และครุภัณฑ์อ่ืน ๆ ฯลฯ       

      

   
ค่าวัสดุ รวม 240,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน เช่น กระดาษถ่าย
เอกสาร A4 แบบพิมพ์ต่าง ๆ  แฟ้ม ตรายาง เทปผ้า
สี ปากกา ดินสอ ลวดเย็บกระดาษ ฯลฯ และ อ่ืนๆ ที่จ าเป็นใน
การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพ การจัดการศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลต าบลนายูง  เป็นไปตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558      

      

   
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 80,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด น้ ายาล้าง
จาน น้ ายาถูพ้ืน น้ ายาล้างห้องน้ า ผงซักฟอก ถาด
หลุม ฯลฯ และอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลต าบลนายูง      
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558      

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 60,000 บาท 



      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นซีดี แผ่นดีวีดี หมึก

เติมเครื่องพิมพ์ ฯลฯ  
      

  
งบลงทุน รวม 641,800 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 641,800 บาท 

   
ครุภัณฑ์ส านักงาน       

    
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด  32,000  บีทียู จ านวน 338,400 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง ให้กับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  สังกัดเทศบาลต าบลนา
ยูง จ านวน 8 เครื่อง ราคาเครื่องละ 42,300 บาท   
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประกาศ
เมื่อ ธันวาคม 2562 เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134  ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558      
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมครั้ง
ที ่2 หน้า  47  ล าดับที่ 14 

      

    
จัดซื้อชั้นวางของเอนกประสงค์ จ านวน 27,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นวางของเอนกประสงค์ ให้กับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก สังกัดเทศบาลต าบลนายูง จ านวน 30 ตัว ราคาตัว
ละ 900 บาท        
คุณลักษณะพื้นฐาน       
 - ท าจากไม้ มีจ านวนไม่น้อยกว่า 6 ช่อง       
 - ขนาดไม่น้อยกว่า 80 x 30 x 90 ซม.       
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมครั้ง
ที ่2 หน้า  49  ล าดับที่ 25      

      

    
จัดซื้อตู้เก็บแฟ้ม จ านวน 28,800 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บแฟ้มสะสมผลงานเด็กเล็ก ให้กับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลต าบลนายูง และเก็บแฟ้มเอกสาร
งานการศึกษา จ านวน 8 หลัง ราคาหลังละ 3,600 บาท       
คุณลักษณะพื้นฐาน      
 - เป็นตู้ไม้บานโล่งแบบ 4 ชั้น      
 - มีขนาด ไม่น้อยกว่า  80 x 40 x 160 ซม.      
 - คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)      

      



- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที ่มท 0808.2/ว 1134ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558      
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมครั้ง
ที ่2 หน้า  48  ล าดับที่ 18 

    
จัดซื้อตู้ยาสามัญประจ าบ้าน จ านวน 3,600 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ตู้ยาสามัญประจ าบ้าน ให้กับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก สังกัดเทศบาลต าบลนา
ยูง ขนาด 59 X 15 X 50 ซม. จ านวน 4 หลัง ราคาหลัง
ละ  900  บาท   
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมครั้ง
ที ่2 หน้า  47  ล าดับที่ 13       
      

      

    
จัดซื้อพัดลมติดผนังพร้อมติดตั้ง จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง พร้อมติดตั้ง ให้กับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลต าบลนายูง จ านวน 10 ตัว ราคา
หลังละ 1,500 บาท       
คุณลักษณะพื้นฐาน      
- ใบพัดลมขนาด 16 นิ้ว ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ ควบคุมแรงลม
ด้วยเชือกดึง        
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที ่มท 0808.2/ว 1134  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมครั้ง
ที ่2 หน้า  48  ล าดับที่ 21     

      

   
ครุภัณฑ์การศึกษา       

    
จัดซื้อชุดอุปกรณ์เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง จ านวน 125,000 บาท 

      

  เพ่ือจัดซื้อชุดอุปกรณ์เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง  ให้ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลนายูง  ราคาตามท้องตลาดทั่วไป  ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 -
 2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 2  หน้า  50   ล าดับที่  33  

      

   
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่       

    
จัดซื้อเครื่องช่วยสอน-ล าโพงขยายเสียงแบบพกพา จ านวน 24,000 บาท 

        เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องช่วยสอน-ล าโพงขยายเสียงแบบ       



พกพา เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน  การจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลต าบลนา
ยูง      จ านวน 3 เครื่อง ราคาเครื่องละ 8,000 บาท          
คุณลักษณะพื้นฐาน       
 - ตู้ล าโพงขยายเสียงพร้อมไมค์ลอย ขนาดล าโพงไม่น้อย
กว่า 8 นิ้ว       
 - ก าลังขับ 1000W (MAX) ระยะห่าง 50 เมตร       
 - มีบลูทูธมีแบตในตัว BlueTooth MP3 USB SD CARD        
 - มีรีโมทควบคุม, USB, SD-Card, MP3, ไมค์ลอย
ย่าน UHF 2 ตัว       
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมครั้ง
ที ่2 หน้า  47  ล าดับที่ 12      

   
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์       

    
จัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด จ านวน 12,000 บาท 

      

  เพ่ือจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายแบบอินฟราเรด ให้กับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลต าบลนายูง จ านวน 4 เครื่อง ราคา
เครื่องละ 3,000 บาท   
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมครั้ง
ที ่2 หน้า  48  ล าดับที่ 19      

      

   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       

    
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One จ านวน 68,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ  เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One  ส าหรับ
งาน ส านักงาน  ราคา  17,000 บาท  จ านวน  4  เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกน
หลัก (2 core) โดย มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา 
พ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.2 GHz จ านวน 1 หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ า
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน 
ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB 

      



- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 4 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State 
Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือ
ภายนอก (External) จ านวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-
T หรือดีกว่า จ านวน 
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความ
ละเอียดแบบ FHD (1920x1080) 
- สามารถใช้งาน Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม
ครั้งที่ 2 หน้าที่   47  ล าดับที่  11 

        

 
      

 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 6,352,904 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 3,632,904 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 1,870,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

      

    
โครงการปฐมนิเทศน์ผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  สังกัดเทศบาลต าบลนายูง ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป       
เป็นไปตาม 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท.0816.2/ว 3274 ลง

      



วันที่ 19 มิถุนายน 2559  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559   
- แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า  66   ล าดับ
ที ่ 13     

    
โครงการปัจฉิมนิเทศและแนะแนวการศึกษา จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ เช่น ค่า
รับรอง ค่าอาหารและเครื่องดื่ม  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่า
ของขวัญของรางวัล ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าป้าย ค่าเครื่อง
เสียง  ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นและ
เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้       
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559   
- แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพ่ิมเติมครั้ง
ที ่2 หน้า  31   ล าดับที่ 3      
    

      

    
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  ค่าจัดการ
เรียนการสอน 

จ านวน 408,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (รายหัว)         
ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ส าหรับ
เด็กปฐมวัย   ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลต าบลนา
ยูง เด็กเล็กจ านวน  240 คน อัตราคนละ  1,700 บาท/ปี  ต้ัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 4110  ลง
วันที่  14 กรกฎาคม 2563       

      

    
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  ค่าหนังสือ
เรียน 

จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา  ส าหรับเด็ก อายุ 3-5 ปี ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก สังกัดเทศบาลต าบลนายูง  เด็กเล็ก
จ านวน  200 คน อัตราคนละ 200 บาท/ปี ตั้งจ่ายจากเงิน

      



อุดหนุนทั่วไป เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 4110     ลงวันที่  14 กรกฎาคม 2563      

    
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  ค่าอาหาร
กลางวัน 

จ านวน 1,176,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา   ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
เทศบาลต าบลนายูง เด็กเล็กจ านวน  240 คน  อัตรามื้อ
ละ 20 บาทต่อคน  จ านวน 245 วัน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่  14 กรกฎาคม 2563       

      

    
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  ค่าอุปกรณ์
การเรียน 

จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน  ตามโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  ส าหรับเด็ก อายุ 3-5 ปี ใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลต าบลนายูง  เด็กเล็ก
จ านวน  200 คน อัตราคนละ 200 บาท/ปี ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป      
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 4110  ลงวันที่  14 กรกฎาคม 2563      

      

    
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

จ านวน 86,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ตามโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  ส าหรับเด็ก อายุ 3-5 ปี ใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลต าบลนายูง  เด็กเล็ก
จ านวน  200 คน อัตราคนละ 430 บาท/ปี ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป       
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 4110  ลงวันที่  14 กรกฎาคม 2563       

      

    
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน 

จ านวน 60,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน  ตามโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  ส าหรับเด็ก อายุ 3-5 ปี ใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลต าบลนายูง  เด็กเล็ก
จ านวน  200 คน อัตราคนละ 300 บาท/ปี ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป      

      



เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 4110  ลงวันที่  14 กรกฎาคม 2563      

   
ค่าวัสดุ รวม 1,762,904 บาท 

   
ค่าอาหารเสริม (นม) จ านวน 1,762,904 บาท 

      

  1. ค่าอาหารเสริม (นม) เด็กปฐมวัย จ านวน  459,888  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัดเทศบาลต าบลนายูง  เด็กเล็กจ านวน  240 คน อัตรา
คนละ 7.37 บาท จ านวน 260 วัน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป       
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่  14 กรกฎาคม 2563 ต้ัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป                 
2. ค่าอาหารเสริม (นม) เด็ก
ประถมศกึษา จ านวน 1,303,016  บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร
เสริม (นม) ให้โรงเรียนในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลนายูง  สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
อุดรธานี เขต 4  จ านวน 4 โรงเรียน  เด็กนักเรียน
จ านวน 680 คน อัตราคนละ 7.37 บาท จ านวน 260 วัน  ต้ัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป      
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 4110  ลงวันที่  14 กรกฎาคม 2563      

      

  
งบเงินอุดหนุน รวม 2,720,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 2,720,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

    
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จ านวน 2,720,000 บาท 

      

  เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวัน  จ านวน 2,720,000   บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็ก
ประถมศึกษา ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ให้โรงเรียนในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลนายูง        
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
อุดรธานี เขต 4  จ านวน 4 โรงเรียนเด็กนักเรียน
จ านวน 680 คน อัตรามื้อละ 20 บาท จ านวน 200 วัน ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ

      



องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559       
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่  14 กรกฎาคม 2563           
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -
 2565)  หน้า  65 ล าดับที่ 1        
         

แผนงานสาธารณสุข 

 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 280,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 80,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 55,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

      

    
โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร
กลางวัน ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่าย
อ่ืนที่จ าเป็นในโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ต้ัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป และเป็นไปตาม 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิ
ภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท. 0810.5/ว 1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท. 0810.5/
ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท. 0810.5/
ว 4052 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที ่มท. 0808.2/ว 827 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท. 0819.3/ว 1795 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท. 0819.3/
ว 235 ลงวันที่ 24 มกราคม 2563 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท. 0819.3/ว 807 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน

      



ที่สุด ที ่มท. 0819.3/ว 1393 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ.2561 -พ.ศ.
2565) หน้าที่  69  ล าดับที่ 7 

    
โครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือเฝ้าระวังและควบคุมโรคอุบัติใหม่ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร
กลางวัน ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่าย
อ่ืนที่จ าเป็นในโครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือเฝ้าระวังและ
ควบคุมโรคอุบัติใหม่ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป และเป็นไป
ตาม 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน และการแข่งขันกีฬาและการส่งเสริมกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) หน้าที่  68  ล าดับที่ 6 

      

    
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร
กลางวัน ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่าย
อ่ืนที่จ าเป็นในโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป และเป็นไปตาม 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน และ
การแข่งขันกีฬาและการส่งเสริมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
- แผนพฒันาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 -พ.ศ.2565) หน้าที่  69  ล าดับ
ที ่8 

      

    
โครงการอบรมผู้ประกอบการตลาดสดน่าซื้อ จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร
กลางวัน ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่าย
อ่ืนที่จ าเป็นในโครงการอบรมผู้ประกอบการตลาดสดน่าซื้อ ต้ัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป และเป็นไปตาม 
-  พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบ เรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560  
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด                   ที่ มท 0810.5/ว 629 ลง
วันที่ 7 มีนาคม 2561  
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน

      



ที่สุด  ที ่มท 0814.3/ว 1570 ลงวันที่ 17 เมษายน 2562  
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด   ที ่มท 0819.3/ว 1320 ลงวันที่ 30 เมษายน 2563 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 -พ.ศ.2565) หน้าที่   60 ล าดับ
ที ่ 3 

   
ค่าวัสดุ รวม 25,000 บาท 

   
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 25,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อเกลือเสริมไอโอดีน น้ ายาพ่นหมอก
ควัน ทรายอะเบท น้ ายาก าจัดยุง  น้ ายาดับเพลิง น้ ายาฆ่าเชื้อ
ไข้หวัดนก วัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า และสิ่งของเครื่องใช้
ต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

      

  
งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์       

    
อุดหนุนคณะกรรมการชุมชน/หมู่บ้าน โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

จ านวน 200,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการชุมชน/หมู่บ้านเพ่ือจัดท า
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข โดยให้เลือกท าชุมชน/
หมู่บ้านละ 3 โครงการ ในกรอบวงเงิน
งบประมาณ  20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป และ
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วน
ที่สุด ที ่มท 0810.5/ว 109 ลว. 15 มกราคม  2561 และเป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 74 ล าดับที่ 5    

      

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 64,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 60,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

      

    
โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ใน
การ ฝึกอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง

      



และเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้องและจ าเป็นใน
การ ด าเนินงาน เป็นไปตาม 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ที ่2 ) พ.ศ. 2561  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการส่งเคราะห์
ผู้ป่วยผู้ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2560 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับ
ทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือ
นักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท. 0808.2/
ว 1234 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2560 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท. 0810.7/
ว 6768 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท. 0810.7/
ว 7508 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2561 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท. 0810.7/
ว 0935 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท. 0810.7/ว 1687 ลงวันที่ 26 เมษายน 2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท. 0810.6/
ว 3526 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท. 0810.4/
ว 1792 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท. 0810.6/
ว 2073 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท. 0808.2/
ว 2207 ลงวันที่ 14 เมษายน 2563 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท. 0808.2/
ว 2715 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) หน้าที่  71 ล าดับ



ที ่6  

        

 
      

    
โครงการสนับสนุนการด าเนินงานศูนย์บริการคนพิการ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานสนันสนุนการด าเนินงาน
ของศูนย์บริการคนพิการ เช่นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ
ฝึกอบรม ค่าตอบแทนวิยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้องและจ าเป็นในการ
ด าเนินงาน เป็นไปตาม 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้ามร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ที ่2 ) พ.ศ. 2561  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการส่งเคราะห์
ผู้ป่วยผู้ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2560 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับ
ทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือ
นักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท. 0808.2/
ว 1234 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2560 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท. 0810.7/
ว 6768 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท. 0810.7/
ว 7508 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2561 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท. 0810.7/
ว 0935 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท. 0810.7/ว 1687 ลงวันที่ 26 เมษายน 2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท. 0810.6/
ว 3526 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท. 0810.4/
ว 1792 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 

      



- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท. 0810.6/
ว 2073 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท. 0808.2/
ว 2207 ลงวันที่ 14 เมษายน 2563 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท. 0808.2/
ว 2715 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) หน้า 71 ล าดับที่ 4 

        

 
      

    
โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต เพ่ือการให้ ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต นอกจากกรณีการช่วยเหลือด้านสาธารณภัย
ฉุกเฉิน  การช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาใช้จ่ายงบประมาณ
ช่วยเหลือประชาชน ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ โดยอนุโลม เป็นไปตาม 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2560  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ที ่2 ) พ.ศ. 2561  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการส่งเคราะห์
ผู้ป่วยผู้ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2560 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับ
ทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือ
นักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท. 0808.2/
ว 1234 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2560 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท. 0810.7/
ว 6768 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 

      



- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท. 0810.7/
ว 7508 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2561 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท. 0810.7/
ว 0935 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท. 0810.7/ว 1687 ลงวันที่ 26 เมษายน 2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท. 0810.6/
ว 3526 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท. 0810.4/
ว 1792 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท. 0810.6/
ว 2073 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท. 0808.2/
ว 2207 ลงวันที่ 14 เมษายน 2563 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท. 0808.2/
ว 2715 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) หน้า 71 ล าดับ
ที ่ 5   

        

 
      

  
งบลงทุน รวม 4,000 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 4,000 บาท 

   
ครุภัณฑ์ส านักงาน       

    
จัดซื้อเก้าอ้ีนั่งคอย 4 ที่นั่ง จ านวน 4,000 บาท 

      

  เพ่ือจัดซื้อเก้าอ้ีนั่งคอย 4 ที่นั่ง  จ านวน 1 ชุด  เป็นไปตามราคา
ท้องตลาด  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติมครั้งที่  หน้า 50 ล าดับ
ที ่ 34 

      

แผนงานเคหะและชุมชน 

 
งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 70,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 70,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 55,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

      



    
โครงการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร
กลางวัน ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่าย
อ่ืนที่จ าเป็นในโครงการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป และเป็นไปตาม 
-  พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบ เรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560  
- ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูล
ฝอย               พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560  
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด                ที ่มท 0810.5/ว 627 ลง
วันที่ 7 มีนาคม 2561  
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด   ที ่มท 0810.5/ว 485 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562  
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด                  ที ่มท 0810.5/ว 698 ลง
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด                    ที่ มท 0820.2/ว 1031 ลง
วันที่ 14 มีนาคม 2562  
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0820.3/
ว 1499               ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563  
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด                      ที ่มท 0820.2/ว 1187 ลง
วันที่ 16 เมษายน 2563                                  
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้าที่  89  ล าดับที่ 3 

      

    
โครงการปรับปรุงที่ทิ้งขยะ จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าป้ายโครงการ และค่าจ้างเหมาบริการ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จ าเป็นในโครงการปรับปรุงที่ทิ้งขยะ ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป และเป็นไปตาม 
-  พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบ เรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560  
- ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูล
ฝอย               พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560  

      



- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด                ที ่มท 0810.5/ว 627 ลง
วันที่ 7 มีนาคม 2561  
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด   ที ่มท 0810.5/ว 485 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562  
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด                  ที ่มท 0810.5/ว 698 ลง
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด                    ที่ มท 0820.2/ว 1031 ลง
วันที่ 14 มีนาคม 2562  
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0820.3/
ว 1499               ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563  
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด                      ที ่มท 0820.2/ว 1187 ลง
วันที่ 16 เมษายน 2563                    
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้าที่  89  ล าดับที่ 4 

    
โครงการหมู่บ้านปลอดขยะ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร
กลางวัน ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่าย
อ่ืนที่จ าเป็นในโครงการหมู่บ้านปลอดขยะ ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป และเป็นไปตาม 
-  พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบ เรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560  
- ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูล
ฝอย               พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560  
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด                ที ่มท 0810.5/ว 627 ลง
วันที่ 7 มีนาคม 2561  
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด   ที ่มท 0810.5/ว 485 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562  
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด                  ที ่มท 0810.5/ว 698 ลง
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 

      



- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด                    ที่ มท 0820.2/ว 1031 ลง
วันที่ 14 มีนาคม 2562  
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0820.3/
ว 1499               ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563  
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด                      ที ่มท 0820.2/ว 1187 ลง
วันที่ 16 เมษายน 2563                    
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้าที่ 89   ล าดับที่  2 

   
ค่าวัสดุ รวม 15,000 บาท 

   
วัสดุเครื่องแต่งกาย จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพ่ือจัดซื้อชุดพนักงานประจ ารถขยะ  จ านวน 10 ชุด ชุด
ละ 1,500 บาท เป็นเงิน  15,000 บาท ส าหรับเจ้าหน้าที่ประจ า
รถขยะ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

 
งานบ าบัดน้ าเสีย รวม 10,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 10,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

      

    
โครงการฟื้นฟูและบ าบัดน้ าเสียจากครัวเรือน จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร
กลางวัน ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่าย
อ่ืนที่จ าเป็นในโครงการฟ้ืนฟูและบ าบัดน้ าเสียจากครัวเรือน ต้ัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป และเป็นไปตาม 
-พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที ่2 ) พ.ศ.2560 
-ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ.
2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/
ว 0263 ลงวันที่ 16 มกราคม 2561  
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท
0810.5/ว627 ลงวันที่ 7  มีนาคม 2561 
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท
0810.5/ว485 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 

      



-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท
0810.5/ว698 ลงวันที่ 22  กุมภาพันธ์ 2562 
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท
0820.2/ว1031 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2562  
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่  89  ล าดับที่ 1 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 140,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 110,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

      

    
โครงการฝึกอบรมการเพาะเห็ดนางฟ้า จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการด าเนินงานส่งเสริมกลุ่มอาชีพกลุ่ม
เพาะเห็ดนางฟ้า เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ
ฝึกอบรม ค่าตอบแทน  
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องและจ าเป็นในการด าเนินงาน เป็นไปตาม 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่   62  ล าดับ
ที ่9  

      

    
โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์สมาชิกครอบครัวทุกช่วงวัย จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์สมาชิก
ครอบครัวทุกช่วงวัย  เช่น  ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ ตั้งจ่านจากเงินอุดหนุนทั่วไป         
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2560  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดการ การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งเสริมนักกีฬาเข้า

      



ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า  62   ล าดับที่ 4        

    
โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุและสถาบันครอบครัวต าบลนายูง จ านวน 80,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดงานหรือจัด
กิจกรรม เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และ เครื่องดื่ม ค่าพิธีทางศาสนา ค่า
ของขวัญ ของรางวัลในการร่วมกิจกรรม ค่าใช้จ่ายในการตรวจ
สุขภาพแก่ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่
เกี่ยวข้อง ฯลฯ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ที ่2 ) พ.ศ. 2561  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการส่งเคราะห์
ผู้ป่วยผู้ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2560 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับ
ทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือ
นักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท. 0808.2/
ว 1234 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2560 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท. 0810.7/
ว 6768 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท. 0810.7/
ว 7508 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2561 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท. 0810.7/
ว 0935 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท. 0810.7/ว 1687 ลงวันที่ 26 เมษายน 2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท. 0810.6/
ว 3526 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท. 0810.4/
ว 1792 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท. 0810.6/
ว 2073 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 

      



- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท. 0808.2/
ว 2207 ลงวันที่ 14 เมษายน 2563 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท. 0808.2/
ว 2715 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 69 ล าดับที่ 10 

        

 
      

    
โครงการสนับสนุนปลูกผักหน้าบ้านในกระถางยางรถ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการด าเนินงานส่งเสริมกลุ่มอาชีพกลุ่มปลุก
ผักหน้าบ้านในกระถางรถยนต์ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ
ฝึกอบรม ค่าตอบแทน วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้องและจ าเป็นในการ
ด าเนินงาน เป็นไปตาม 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่  62  ล าดับที่ 10 

      

  
งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนเอกชน       

    
โครงการก่อสร้าง/ต่อเติมโรงเก็บวัสดุอุปกรณ์การผลิต จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าสนับสนุนการด าเนินงานตามโครงการวิสาหกิจ
ชุมชน กลุ่มแปรรูปกล้วย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นไป
ตาม 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559        
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่มท.080.2/ว 74 ลง
วันที่ 8  มกราคม พ.ศ.2553  
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมครั้ง
ที ่2 หน้า  33  ล าดับที่ 4     

      

    
โครงการก่อสร้าง/ต่อเติมห้องเก็บและแสดงสินค้าโอท็อป จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าสนับสนุนการด าเนินการของกลุ่มสินค้า โอท็อป
เทศบาลต าบลนายูง  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นไปตาม 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร

      



ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559        
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่มท.080.2/ว 74 ลง
วันที่ 8  มกราคม พ.ศ.2553  
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพ่ิมเติมครั้ง
ที ่2  หน้า  34  ล าดับที่  5 

    
โครงการพลังสตรีขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการพลังสตรีขับเคลื่อนปรัชญาของ
เศรษฐกิจ ส าหรับกลุ่มอาชีพต าบลนายูง ที่ได้รับการจด
ทะเบียน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปเนื่องในวันสตรีสากล ประ
จ าปื 2564  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559        
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่มท.080.2/ว 74 ลง
วันที่ 8  มกราคม พ.ศ.2553  
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า  74  ล าดับที่  7 

      

    
อุดหนุนโครงการวิสาหกิจชุมชน จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าสนับสนุนการด าเนินงานตามโครงการวิสาหกิจ
ชุมชน  
กลุ่มปลูกสวนหวายปากราง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นไป
ตาม 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559        
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่มท.080.2/ว 74 ลง
วันที่ 8  มกราคม พ.ศ.2553  
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า  74  ล าดับที่  6 

      

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 220,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 220,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

      

    
โครงการแข่งขันกีฬาเพ่ือความปรองดองสมานฉันท์และเชื่อมความ
สามัคคีในชุมชน 

จ านวน 120,000 บาท 

        เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา ตามโครงการ       



แข่งขันกีฬา เพ่ือความปรองดองสมานฉันท์และเชื่อมความ
สามัคคีในชุมชน ของประชาชน ในเขตเทศบาลต าบลนา
ยูง จ านวน 10 หมู่บ้าน เช่น ค่ารับรอง ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่าใช้จ่ายในการประกวด
หรือแข่งขัน  ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าป้าย ค่าเครื่องเสียง ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้อง  ต้ัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  เป็นไปตาม 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559      
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) หน้า   77  ล าดับที่ 3 

   
ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท 

   
วัสดุกีฬา จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาให้กับเทศบาลต าบลนา
ยูง เยาวชนและประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลนา
ยูง จ านวน 10 หมู่บ้าน  เพ่ือส่งเสริมให้มีอุปกรณ์กีฬา/อุปกรณ์
ออกก าลังกายท่ีได้มาตรฐาน และมีจ านวนเพียงพอต่อความ
ต้องการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป        

      

 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 210,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 210,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 210,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

      

    
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ เช่น ค่า
รับรอง ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
สถานที่ ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ค่าจ้างเหมา
บริการ ค่าป้าย ค่าเครื่องเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้อง       
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   เป็นไปตาม 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559       
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 73  ล าดับที่ 3 

      



    
โครงการท าบุญซ าฮะ(บุญเบิกบ้าน) จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ เช่น ค่า
รับรอง ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
สถานที่ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าป้าย ค่าเครื่องเสียง ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ เป็นไปตาม 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559       
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า   72  ล าดับ
ที ่ 1 

      

    
โครงการส่งเสริมงานประเพณีทอดเทียนและการประกวดขับร้อง
สรภัญญะ 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ เช่น ค่า
รับรอง ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
สถานที่ ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ค่าจ้างเหมา
บริการ ค่าป้าย ค่าเครื่องเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
เป็นไปตาม- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559      - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -
 2565) หน้า   73  ล าดับที่ 5      

      

    
โครงการแห่เทียนพรรษา จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ เช่น ค่า
รับรอง ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
สถานที่ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าป้าย ค่าเครื่องเสียง ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้  เป็นไปตาม 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขนักีฬา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559       
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า  73  ล าดับที่ 2      

      

    
โครงการแห่พระ จ านวน 20,000 บาท 



      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ เช่น ค่า
รับรอง ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
สถานที่ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าป้าย ค่าเครื่องเสียง ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้   เป็นไปตาม 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559       
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า  72 ล าดับที่ 3     

      

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 2,202,940 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 1,589,840 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,589,840 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 734,480 บาท 

      

   เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนเงินเดือนประจ าปีและเงินเดือนปรับปรุง
ประจ าปีของพนักงานเทศบาล ที่มีอยู่ในแผนอัตราก าลังสาม
ปี  จ านวน 3 อัตรา ดังนี้  เงินเดือนผู้อ านวยการกอง
ช่าง  จ านวน 1 อัตรา   เงินเดือนนายช่าง
โยธา       จ านวน 1 อัตรา  เงินเดือนช่าง
ไฟฟ้า    จ านวน 1 อัตรา  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  

      

   
เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 48,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวรายเดือนให้แก่
พนักงานเทศบาล   
ในต าแหน่งดังนี้โดยจ่ายเป็นรายเดือน  
 (1)เงินเดือนนายช่างโยธา   จ านวน  1 อัตรา    
 (2) เงินเดือนช่างไฟฟ้า       จ านวน  1 อัตรา    
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  

      

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินประจ าต าแหน่งให้กับพนักงานเทศบาลที่  

ได้รับตามระเบียบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
      

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 645,360 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงาน
จ้างทั่วไป ของส่วนกองช่าง ดังนี้           (1) ผู้ช่วยนายช่างโยธา  
จ านวน 1 อัตรา  

      



(2) ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า  จ านวน 1 อัตรา  
(3) พนักงานขับรถยนต์(รถโยธา) จ านวน 1 อัตรา  
(4) พนักงานขับรถกระเซ้าไฟฟ้า  จ านวน 1 อัตรา  
(5) คนงานทั่วไป  จ านวน 1 อัตรา  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้       

   
เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 120,000 บาท 

      

   เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวรายเดือนให้แก่
พนักงานจ้างในกองช่าง ในต าแหน่งดังนี้ โดยจ่ายเป็นรายเดือน           
        (1) ผู้ช่วยนายช่างโยธา จ านวน 1 อัตรา  
        (2) ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จ านวน 1 อัตรา  
        (3) พนักงานขับรถยนต์(รถโยธา) จ านวน 1 อัตรา  
        (4) พนักงานขับรถกระเซ้าไฟฟ้า จ านวน 1 อัตรา  
        (5) คนงานทั่วไป  จ านวน 1 อัตรา  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

  
งบด าเนินงาน รวม 608,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 73,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 20,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ให้แก่  พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง   
      

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 18,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อบ้านแก่
พนักงานเทศบาล ผู้ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามก าหนด ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้      

      

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 35,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงาน
เทศบาล   
ผู้มีสิทธิเบิกได้ตามก าหนด  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   

      

   
ค่าใช้สอย รวม 370,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 300,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ่างในการจ้างเหมาแรงงานซ่อมบ ารุงระบบ
ประปาในเขต  ในเขตพ้ืนที่ต าบลนายูง ค่าจ้างซ่อมแซมต่อเติม
ปรับปรุงบ ารุงอาคารส านักงาน ค่าซ่อมบ ารุงถนน ค่าซ่อม

      



ไฟฟ้า ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าจ้างเหมา
บุคคล ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพ่ือมาให้ได้ซึ่งบริการ ต้ัง
จ่ายจากเงินรายได้       

   
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 5,000 บาท 

      
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายในการ     

ฝึกอบรมและค่าลงทะเบียนต่างๆฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้      
      

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

      

    
ค่าจ้างเหมาเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ ค่าเข้าปกหนังสือ ค่าสื่อสื่อ
โฆษณา และเผยแพร่ ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่างๆค่าจ้างเหมาบริการ
อ่ืนๆในลักษณะเดียวกันที่จ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานในส่วน
โยธา  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  

      

    
ค่าฝึกอบรมสัมนาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมสัมมนาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไป
ราชการ เช่นค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าเบี้ย
เลี้ยง  และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ในการเดินทางไปราชการของ
พนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  

      

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 40,000 บาท 

      

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่อง
คอมพิวเตอร์  เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องอัด
ส าเนา  เครื่องถ่าย
เอกสาร เครื่องปรับอากาศ โตะ๊ เก้าอ้ี เครื่องใช้ไฟฟ้า
ต่างๆ  ไฟฟ้าส านักงาน ไฟฟ้าสาธารณะและค่าบ ารุงรักษา
ซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น เช่น ซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร ป้าย ระบบ
ประปาภายในอาคาร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้       

      

   
ค่าวัสดุ รวม 165,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ใน
ส านักงาน เช่น กระดาษ ดินสอ  ปากกา ยางลบ แฟ้ม ฯลฯ และ
อ่ืนๆ ในลักษณะเดียวกันที่จ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน  ต้ัง
จ่ายจากเงินรายได้   

      



   
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื่อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า  บา
ลาสต์ สายไฟฟ้า ฟิวส์ กระบอกฟิวส์ โคมไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้า
ต่างๆ ฯลฯ ในลักษณะเดียวกันที่จ าเป็นต้องใช้บริการ
ประชาชน และใช้ในส านักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   

      

   
วัสดุก่อสร้าง จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ตะปู ค้อน ไม้ต่างๆ สี แปลง
ทาสี   
ทินเนอร์ ท่อน้ า อุปกรณ์ก่อสร้างต่างๆ ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้   

      

   
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยาง
นอก ยางใน  สายไมล์ เพลาขับ ตลับลูกปืน น้ ามันเบรก นอต
และสกรู ฟิล์มกรองแสง  เบาะรถยนต์ กันชน หม้อน้ า ฯลฯ ต้ัง
จ่ายจากเงินรายได้   

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 25,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก ์   หมึกเติม

เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ แผ่นซีดี ฯลฯ   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
      

   
วัสดุสนาม จ านวน 5,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุสนาม เชน่ เต็นท ์ถุงนอน เข็มทิศ เปล เตียง

สนาม ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
      

   
วัสดุส ารวจ จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส ารวจ เช่น บันไดอลูมิเนียม เครื่องมือ
แกะสลัก   
เครื่องมือดึงสายโทรศัพท์ ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   

      

   
วัสดุอื่น จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอ่ืนๆ เช่น มิเตอร์น้ า-ไฟฟ้า อุปกรณ์
ประปา เปิดแก๊ส ฯลฯ  ลวดเชื่อม ใบหินเจีย ใบตัด ใบ
เลื่อย ดอกสว่าน นอต สมอเรือ ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อม
แก๊ส หัววาล์วปิด  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  

      

  
งบลงทุน รวม 5,100 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 5,100 บาท 

   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       



    
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า จ านวน 2,600 บาท 

      

  เพ่ือจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวด า (18 หน้า/
นาที) ราคา 2,600 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อย
กว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) 
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวน
ไม่นอ้ยกว่า 1 ช่อง 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพ่ิมเติมครั้ง
ที ่2  
 หน้า 46  ล าดับที่ 1 

      

    
จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด  800 VA จ านวน 2,500 บาท 

      

  เพ่ือจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 2,500 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 
- สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาท ี
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมครั้ง
ที ่2 หน้า  46  ล าดับที่ 2 

      

 
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน รวม 5,400,000 บาท 

  
งบลงทุน รวม 5,400,000 บาท 

   
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 5,400,000 บาท 

   
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ       

    
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนาต้อง หมู่ที่5 (เส้นไร่นายนิคม 
หน่อสีดาไปฝายน้ าล้น) 

จ านวน 200,000 บาท 

      
  ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลนายูงก าหนด ตั้งจ่ายจากเงิน

อุดหนุนทั่วไป เป็นไปตามระเบียบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
      



2496  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 2  หน้า  17  ล าดับที่  106 

    
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านๆนายูง หมู่ที่9 จ านวน 50,000 บาท 

      

  ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลนายูงก าหนด ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป เป็นไปตามระเบียบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
2496  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 2  หน้า  18  ล าดับที่  120 

      

    
โครงการก่อสร้างลานกีฬา คสล.บ้านชุมพล หมู่ที่7(ข้างศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก) 

จ านวน 100,000 บาท 

      

  ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลนายูงก าหนด ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป เป็นไปตามระเบียบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
2496  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 2  หน้า  17  ล าดับที่  113 

      

    
โครงการก่อสร้างเสาธงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด ทต.นายูง ทั้งสาม
ศูนย์ (ศูนย์บ้านสว่าง ศูนย์บ้านนายูง ศูนย์บ้านนาคลัง) 

จ านวน 60,000 บาท 

      

  ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลนายูงก าหนด ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป เป็นไปตามระเบียบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
2496  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 2  หน้า  19  ล าดับที่  128 

      

    
โครงการถมดินป่าช้า บ้านนายูง หมู่ที่1 จ านวน 150,000 บาท 

      

  ปริมาณงานลงดินไม่น้อยกว่า 2,200 ลูกบาศก์เมตร  ตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลนายูงก าหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป เป็นไปตามระเบียบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
2496  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 2  หน้า  15  ล าดับที่  90 

      

    
โครงการถมดินป่าช้า บ้านนายูง หมู่ที่9 จ านวน 150,000 บาท 

      

  ปริมาณงานลงดินไม่น้อยกว่า 2,200 ลูกบาศก์เมตร  ตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลนายูงก าหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป เป็นไปตามระเบียบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
2496  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 2  หน้า  18  ล าดับที่  121 

      

    
โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนปรับลื้อป่า ตัดทางไปแพสถานี
สูบน้ าจุดที่2 บ้านสว่าง หมู่ที่2 

จ านวน 100,000 บาท 

        ปริมาณงานลงดินไม่น้อยกว่า 724.50 ลูกบาศก์เมตร ถางป่า       



และขุดตอไม่น้อยกว่า 2,100  ตารางเมตร  ตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลนายูงก าหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นไป
ตามระเบียบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมครั้ง
ที ่2  หน้า  15  ล าดับที่  92 

    
โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพ่ือการเกษตร (เส้นบ้านห้วย
ทราย  ไปบ้านห้วยเวียงงาม) 

จ านวน 150,000 บาท 

      

  ปริมาณงานลงดินไม่น้อยกว่า 1,134 ลูกบาศก์เมตร   ตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลนายูงก าหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป เป็นไปตามระเบียบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
2496  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 2  หน้า  16  ล าดับที่  98 

      

    
โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพ่ือการเกษตร บ้านนาคลัง หมู่
ที1่0 (เส้นแยกหลังช าผักกูดไปไร่นายค าผา หีบทอง 

จ านวน 100,000 บาท 

      

  ปริมาณงานลงดินไม่น้อยกว่า 756 ลูกบาศก์เมตร  ตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลนายูงก าหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป เป็นไปตามระเบียบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
2496  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 2  หน้า 19   ล าดับที่  123 

      

    
โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพ่ือการเกษตร บ้านนาคลัง หมู่
ที1่0 (เส้นแยกหลังช าผักกูดแยกหอประปาออกเส้นหมอไร่ป้าติ๋ม) 

จ านวน 100,000 บาท 

      

  ปริมาณงานลงดินไม่น้อยกว่า 756 ลูกบาศก์เมตร  ตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลนายูงก าหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป เป็นไปตามระเบียบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
2496  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 2  หน้า  19  ล าดับที่  125 

      

    
โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพ่ือการเกษตร บ้านนาคลัง หมู่
ที1่0 (เส้นแยกหลังช าผักกูดออกบ้านสมประสงค์) 

จ านวน 200,000 บาท 

      

  ปริมาณงานลงดินไม่น้อยกว่า 1,512 ลูกบาศก์เมตร  ตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลนายูงก าหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป เป็นไปตามระเบียบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
2496  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 2  หน้า    ล าดับที่   

      

    
โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพ่ือการเกษตร บ้านนาคลัง หมู่
ที1่0 (เส้นหน้าวัดนาค าน้อยออกเขต อบต.บานก้อง) 

จ านวน 100,000 บาท 



      

  ปริมาณงานลงดินไม่น้อยกว่า 756 ลูกบาศก์เมตร  ตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลนายูงก าหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป เป็นไปตามระเบียบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
2496  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 2  หน้า 19   ล าดับที่  124 

      

    
โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพ่ือการเกษตร บ้านนายูง หมู่ที่
1 (ซอยอนามัยไปบ้านห้วยเวียงงาม) 

จ านวน 150,000 บาท 

      

  ปริมาณงานลงดินไม่น้อยกว่า 1,136 ลูกบาศก์เมตร   ตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลนายูงก าหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป เป็นไปตามระเบียบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
2496  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 2  หน้า 15    ล าดับที่  87 

      

    
โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพ่ือการเกษตร บ้านนายูง หมู่ที่
1 (เส้นบ้านดอย) 

จ านวน 150,000 บาท 

      

  ปริมาณงานลงดินไม่น้อยกว่า 1,136 ลูกบาศก์เมตร   ตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลนายูงก าหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป เป็นไปตามระเบียบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
2496  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 2  หน้า 15   ล าดับที่  88 

      

    
โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพ่ือการเกษตร บ้านนายูง หมู่ที่
1(เส้นไร่กฤษฎี) 

จ านวน 50,000 บาท 

      

  ปริมาณงานลงดินไม่น้อยกว่า 380 ลูกบาศก์เมตร   ตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลนายูงก าหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป เป็นไปตามระเบียบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
2496  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 2  หน้า  15  ล าดับที่  89 

      

    
โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพ่ือการเกษตร บ้านนายูง หมู่ที่
9 (เส้น มอ3 ชั้น) 

จ านวน 150,000 บาท 

      

  ปริมาณงานลงดินไม่น้อยกว่า 1,136 ลูกบาศก์เมตร  ตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลนายูงก าหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป เป็นไปตามระเบียบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
2496  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 2  หน้า 18   ล าดับที่  119 

      

    
โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพ่ือการเกษตร บ้านนายูง หมู่ที่
9 (เส้นหลังเขื่อน) 

จ านวน 150,000 บาท 



      

  ปริมาณงานลงดินไม่น้อยกว่า 1,136.80 ลูกบาศก์เมตร  ตาม
แบบแปลนของเทศบาลต าบลนายูงก าหนด ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป เป็นไปตามระเบียบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
2496  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 2  หน้า 19   ล าดับที่  122 

      

    
โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพ่ือการเกษตร บ้านสว่าง  หมู่
ที2่ (เส้นไร่ตู้นีไปไร่ตู้แหม่ม) 

จ านวน 100,000 บาท 

      

  ปริมาณงานลงดินไม่น้อยกว่า 756.80 ลูกบาศก์เมตร   ตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลนายูงก าหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป เป็นไปตามระเบียบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
2496  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 2  หน้า   15 ล าดับที่  94 

      

    
โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพ่ือการเกษตร บ้านสว่าง  หมู่
ที2่(เส้นไร่แม่ม้า- ไร่นางเกษตร) 

จ านวน 100,000 บาท 

      

  ปริมาณงานลงดินไม่น้อยกว่า 758 ลูกบาศก์เมตร  ตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลนายูงก าหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป เป็นไปตามระเบียบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
2496  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 2  หน้า 15   ล าดับที่  93 

      

    
โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพ่ือการเกษตร บ้านสว่าง หมู่ที่
2 (เส้นนาอิฆ้า) 

จ านวน 50,000 บาท 

      

  ปริมาณงานลงดินไม่น้อยกว่า 380 ลูกบาศก์เมตร  ตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลนายูงก าหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป เป็นไปตามระเบียบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
2496  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 2  หน้า  16  ล าดับที่  96 

      

    
โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพ่ือการเกษตร บ้านสว่าง หมู่ที่
2 (เส้นไร่ตู้ชวน) 

จ านวน 50,000 บาท 

      

  ปริมาณงานลงดินไม่น้อยกว่า 380 ลูกบาศก์เมตร   ตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลนายูงก าหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป เป็นไปตามระเบียบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
2496  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 2  หน้า 15   ล าดับที่  95 

      

    
โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพ่ือการเกษตร บ้านสว่าง หมู่ที่
2 (เส้นหลังศูนย์เด็กไปไร่แม่แตง) 

จ านวน 100,000 บาท 



      

  ปริมาณงานลงดินไม่น้อยกว่า 756 ลูกบาศก์เมตร   ตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลนายูงก าหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป เป็นไปตามระเบียบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
2496  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 2  หน้า  15  ล าดับที่  91 

      

    
โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพ่ือการเกษตร บ้านห้วยทราย 
หมู่ที่3 (เส้นบ้านหัวช้าง) 

จ านวน 150,000 บาท 

      

  ปริมาณงานลงดินไม่น้อยกว่า 1,335 ลูกบาศก์เมตร   ตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลนายูงก าหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป เป็นไปตามระเบียบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
2496  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 2  หน้า  16  ล าดับที่  97 

      

    
โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพ่ือการเกษตรบ้านชุมพล หมู่ที่
7 (เส้นไร่ตู้เบ้า) 

จ านวน 100,000 บาท 

      

  ปริมาณงานลงดินไม่น้อยกว่า 760.80 ลูกบาศก์เมตร  ตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลนายูงก าหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป เป็นไปตามระเบียบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
2496  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 2  หน้า  17  ล าดับที่  112 

      

    
โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพ่ือการเกษตรบ้านชุมพล หมู่ที่
7 (เส้นไร่ป้าติ๋ม) 

จ านวน 100,000 บาท 

      

  ปริมาณงานลงดินไม่น้อยกว่า 760 ลูกบาศก์เมตร  ตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลนายูงก าหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป เป็นไปตามระเบียบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
2496  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 2  หน้า  17  ล าดับที่  110 

      

    
โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพ่ือการเกษตรบ้านชุมพล หมู่ที่
7 (เส้นวัดป่าบ้านชุมพล) 

จ านวน 100,000 บาท 

      

  ปริมาณงานลงดินไม่น้อยกว่า 760 ลูกบาศก์เมตร  ตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลนายูงก าหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป เป็นไปตามระเบียบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
2496  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 2  หน้า  17  ล าดับที่  111 

      

    
โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพ่ือการเกษตรบ้านนาต้อง หมู่
ที5่ (เส้นบ้านนาต้องออกบ้านนายูง) 

จ านวน 150,000 บาท 



      

  ปริมาณงานลงดินไม่น้อยกว่า 1,137.60 ลูกบาศก์เมตร  ตาม
แบบแปลนของเทศบาลต าบลนายูงก าหนด ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป เป็นไปตามระเบียบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
2496  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 2  หน้า   17 ล าดับที่  105 

      

    
โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพ่ือการเกษตรบ้านนาต้อง หมู่
ที5่ (เส้นไร่นายรักษ์ ตะวงษา) 

จ านวน 50,000 บาท 

      

  ปริมาณงานลงดินไม่น้อยกว่า 384 ลูกบาศก์เมตร  ตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลนายูงก าหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป เป็นไปตามระเบียบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
2496  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 2  หน้า  17  ล าดับที่  107 

      

    
โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพ่ือการเกษตรบ้านนาต้อง หมู่
ที5่ (เส้นไร่ผู้ช่วยมุก) 

จ านวน 100,000 บาท 

      

  ปริมาณงานลงดินไม่น้อยกว่า 758 ลูกบาศก์เมตร  ตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลนายูงก าหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป เป็นไปตามระเบียบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
2496  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 2  หน้า 16   ล าดับที่  104 

      

    
โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพ่ือการเกษตรบ้านนาสมนึก 
หมู่ที่6 (เส้นรอบหนองจ าปา) 

จ านวน 100,000 บาท 

      

  ปริมาณงานลงดินไม่น้อยกว่า 758 ลูกบาศก์เมตร  ตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลนายูงก าหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป เป็นไปตามระเบียบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
2496  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 2  หน้า  17  ล าดับที่  108 

      

    
โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพ่ือการเกษตรบ้านนาสมนึก 
หมู่ที่6 (เส้นห้วยตาฮาดถึง ต.โนนทอง) 

จ านวน 200,000 บาท 

      

  ปริมาณงานลงดินไม่น้อยกว่า 1,514 ลูกบาศก์เมตร  ตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลนายูงก าหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป เป็นไปตามระเบียบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
2496  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 2  หน้า  17  ล าดับที่  109 

      

    
โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพ่ือการเกษตรบ้านปากราง หมู่
ที4่ (เส้นดงเหล่าหลวง ออกบ้านนายูง) 

จ านวน 100,000 บาท 



      

  ปริมาณงานลงดินไม่น้อยกว่า 760 ลูกบาศก์เมตร   ตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลนายูงก าหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป เป็นไปตามระเบียบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
2496  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 2  หน้า 16   ล าดับที่  100 

      

    
โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพ่ือการเกษตรบ้านปากราง หมู่
ที4่ (เส้นไร่ผู้ใหญ่บรรจงออกเขื่อนบ้านปากราง) 

จ านวน 100,000 บาท 

      

  ปริมาณงานลงดินไม่น้อยกว่า 759.60 ลูกบาศก์เมตร  ตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลนายูงก าหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป เป็นไปตามระเบียบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
2496  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 2  หน้า  16  ล าดับที่  102 

      

    
โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพ่ือการเกษตรบ้านปากราง หมู่
ที4่ (เส้นหลังวัดป่าสว่าง-ปากรางออกเส้นไร่ตู้แต 

จ านวน 100,000 บาท 

      

  ปริมาณงานลงดินไม่น้อยกว่า 760 ลูกบาศก์เมตร   ตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลนายูงก าหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป เป็นไปตามระเบียบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
2496  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 2  หน้า 16   ล าดับที่  101 

      

    
โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพ่ือการเกษตรบ้านห้วยทราย 
หมู่ที่3 (เส้นเหล่าเมี่ยงออกไปบ้านห้วยเวียงงาม) 

จ านวน 200,000 บาท 

      

  ปริมาณงานลงดินไม่น้อยกว่า 1,511.20 ลูกบาศก์เมตร   ตาม
แบบแปลนของเทศบาลต าบลนายูงก าหนด ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป เป็นไปตามระเบียบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
2496  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 2  หน้า  16  ล าดับที่  99 

      

    
โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพ่ือการเกษตรบ้านห้วยเวียง
งาม หมู่ที่8 (เส้นคลุ้มน้อย-เส้นค าเจริญต าบลนาก้อง) 

จ านวน 100,000 บาท 

      

  ปริมาณงานลงดินไม่น้อยกว่า 760 ลูกบาศก์เมตร  ตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลนายูงก าหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป เป็นไปตามระเบียบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
2496  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 2  หน้า  18  ล าดับที่  115 

      

    
โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพ่ือการเกษตรบ้านห้วยเวียง
งาม หมู่ที่8 (เส้นคุ้มใหญ่-คุ้มน้อย) 

จ านวน 150,000 บาท 



      

  ปริมาณงานลงดินไม่น้อยกว่า 1,134.60 ลูกบาศก์เมตร  ตาม
แบบแปลนของเทศบาลต าบลนายูงก าหนด ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป เป็นไปตามระเบียบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
2496  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 2  หน้า  18  ล าดับที่  114 

      

    
โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพ่ือการเกษตรบ้านห้วยเวียง
งาม หมู่ที่8(เส้นข้างวัดป่านาค าน้อย) 

จ านวน 50,000 บาท 

      

  ปริมาณงานลงดินไม่น้อยกว่า 380 ลูกบาศก์เมตร  ตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลนายูงก าหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป เป็นไปตามระเบียบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
2496  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 2  หน้า  18  ล าดับที่  118 

      

    
โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพ่ือการเกษตรบ้านห้วยเวียง
งาม หมู่ที่8(เส้นบ้านห้วยเวียงงาม-บ้านห้วยทราย) 

จ านวน 100,000 บาท 

      

  ปริมาณงานลงดินไม่น้อยกว่า 758.40 ลูกบาศก์เมตร  ตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลนายูงก าหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป เป็นไปตามระเบียบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
2496  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 2  หน้า  18  
ล าดับที่  116 

      

    
โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพ่ือการเกษตรบ้านห้วยเวียง
งาม หมู่ที่8(เส้นบ้านห้วยเวียงงาม-เหล่าเมี่ยง) 

จ านวน 100,000 บาท 

      

  ปริมาณงานลงดินไม่น้อยกว่า 757.20 ลูกบาศก์เมตร  ตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลนายูงก าหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป เป็นไปตามระเบียบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
2496  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 2  หน้า  18  ล าดับที่  117 

      

    
โครงการปรับปรุงต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
นายูง บ้านสว่างปากรางหมู่ที่ 2 

จ านวน 100,000 บาท 

      

  ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลนายูงก าหนด ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป เป็นไปตามระเบียบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
2496  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 2  หน้า 19   ล าดับที่  127 

      

    
โครงการปรับปรุงถนน คสล.โดยการเสริมผิมทางแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต บ้านปากราง หมู่ที่4 (หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 

จ านวน 200,000 บาท 



      

  ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลนายูงก าหนด ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป เป็นไปตามระเบียบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
2496  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 2  หน้า 16   ล าดับที่  103 

      

    
โครงการวางท่อเมนประปาภายในหมู่บ้าน บ้านนาสมนึก หมู่ที่ 6 จ านวน 200,000 บาท 

      

  ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลนายูงก าหนด ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป เป็นไปตามระเบียบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
2496  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 2  หน้า  27  ล าดับที่  24 

      

   
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือ
บุคคลภายนอกเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง 

      

    
รายจ่ายเพื่อจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงานที่จ่างให้แก่เอกชนหรือ
นิติบุคคล 

จ านวน 340,000 บาท 

แผนงานการเกษตร 

 
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 13,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 13,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 5,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

      

    
โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตร ตามพระราชด าริ จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าวิทยากรอบรม ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่าย
ที่จ าเป็น ในการจัดท าโครงการส่งเสริมอาชีพเกษตร ตาม
พระราชด าริ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป และเป็นไปตาม 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน และ
การแข่งขันกีฬา และการส่งเสริมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท
0891.4/ว164 ลงวันที่ 26 มกราคม 2558 
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท0810.6/ว
1470 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท0810.6/
ว 1425 ลงวันที่ 4 เมษายน 2562  
- แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 -พ.ศ.2565) หน้าที่  63  ล าดับ

      



ที ่19 

   
ค่าวัสดุ รวม 8,000 บาท 

   
วัสดุการเกษตร จ านวน 8,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ เช่น พันธุ์พืช ปุ๋ย วัสดุเพาะช า จอบ
เสียม มีด กรรไกร บันไดอะลูมิเนียมและอ่ืนๆ ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป 

      

 
งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ รวม 10,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 10,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

      

    
โครงการปลูกป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าป้ายโครงการ  ค่าอาหารกลางวัน อาหาร
ว่าง และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่จ าเป็นในโครงการปลูกป่าชุมชนเฉลิม
พระเกียรติ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป และเป็นไปตาม 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท
0891.4/ว164 ลงวันที่ 26 มกราคม 2558 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท0810.6/ว
1470 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท
0810.6/ว 1425 ลงวันที่ 4 เมษายน 2562  
- แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 -พ.ศ.2565) หน้าที่ 87   ล าดับ
ที ่7 

      

แผนงานงบกลาง 

 
งบกลาง รวม 12,766,636 บาท 

  
งบกลาง รวม 12,766,636 บาท 

   
งบกลาง รวม 12,766,636 บาท 

   
ค่าช าระหนี้เงินต้น จ านวน 994,056 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าช าระหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ตาม
สัญญาเลขท่ี 1942/16/2562 ลว.30 พ.ย. 2561 ยอด
กู ้8,060,140 บาท     และสัญญาเลขที่ 1950/24/2562 ลว.
7 มค. 2562 ยอดกู้ 2,807,000 บาท  (ผ่อนช าระปีที่ 2) ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้    

      



   
ค่าช าระดอกเบี้ย จ านวน 247,429 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าช าดอกเบี้ย เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการ
เทศบาล ตามสัญญาเลขที่ 1942/16/2562 ลว.
30 พ.ย. 2561 ยอดกู้ 8,060,140 บาทและสัญญา
เลขที่ 1950/24/2562 ลว.7 มค. 2562 ยอด
กู ้2,807,000 บาท   (ผ่อนช าระปีท่ี 2) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    

      

   
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ านวน 320,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ส าหรับพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ของเทศบาลต าบลนายูง ใน
อัตราร้อยละ 5ของค่าจ้าง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตาม  
- พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 

      

   
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จ านวน 7,594,560 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตเทศบาล
ต าบลนายูง ที่มีสิทธิและคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
ระเบียบ          
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 – ฉบับ
ที ่4           
พ.ศ. 2562 (ประมาณการจากข้อมูลจากระบบสารสนเทศเพ่ือ
การจัดการเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) น ามาจาก          
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่  71  ล าดับที่ 3         

      

   
เบี้ยยังชีพคนพิการ จ านวน 2,412,672 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการและทุพพลภาพ ใน
เขตเทศบาลต าบลนายูง ที่มีสิทธิ์และคุณสมบัติ
ครบถ้วน หลักเกณฑ์ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2553-ฉบับที่4 พ.ศ.2562 (ประมาณการจากข้อมูล
จากระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการเบี้ยยังชีพองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และประมาณการเพิ่มเติม) ตามประกาศรายชื่อผู้มี
สิทธิ์ของเทศบาลต าบลนายูง   เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 71 ล าดับที่ 2 

      



   
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ านวน 156,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์รับรองและได้ท าการ
วินิจฉัยแล้ว โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปของกรมส่งเสริม
การ ปกครองท้องถิ่น และตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ น ามาจากแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่  71 ล าดับที่ 1         

      

   
ส ารองจ่าย จ านวน 208,519 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินส ารองจ่ายเพื่อไว้ส าหรับเป็น ค่าใช้จ่าย 
ตามความจ าเป็นและเหมาะสม หรือเพ่ือแก้ไขความเสียหาย 
หรือบรรเทาความเดือดร้อน หรือเสียหายของราษฏร 
หรือกรณีภัยธรรมชาติ เช่น อาหาร น้ าดื่ม กระเบี้อง  
สังกะสีเสื้อกันหนาว ผ้าห่ม หรือโครงการเกี่ยวกับการ 
ช่วยเหลือ กรณีประชาชนประสบภัยพิบัติต่าง ๆ  
หรือเหตุการณ์ในกรณี ที่จ าเป็นหรือไม่สามารถคาดการณ์ 
ได้ล่วงหน้า ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน   

      

   
รายจ่ายตามข้อผูกพัน       

    
เงินสมทบกองทุนสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือสมทบกองทุนสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0891.4/ว 2502 ลง
วันที่ 20 สิงหาคม 2553 และตาม  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว560 ลง
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 

      

    
รายจ่ายตามข้อผูกพัน จ านวน 250,000 บาท 

      

  "เงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ (สปสช.)                           
เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) 
อัตราร้อยละ 50 ของเงินที่ได้รับจัดสรร ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง  การก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ.2557 ไม่น้อยกว่าร้อยละ    
ของค่าบริการสาธารณสุขท่ีได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

      



แห่งชาติ เป็นไปตามเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้ง
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือสมทบ
กองทุน พ.ศ. 2561 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ที ่2) พ.ศ. 2563"  

    
สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลนายูง  เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบแก่
กองทุน          
สวัสดิการชุมชนต าบลนายูง ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 2502 ลง
วันที่ 20 สิงหาคม 2553 และตาม          
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว560 ลง
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 น ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น            
(พ.ศ. 2561-2565)  หน้าที่     ล าดับที่           

      

   
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จ านวน 486,400 บาท 

      

  เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.)  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญของข้าราชการ   
ส่วนท้องถิ่นตามที่กฎหมายก าหนดในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้
ประจ าปีตามประมาณการรายรับทั่วไป ไม่รวมรายได้จาก
พันธบัตร เงินกู้  เงินที่มีผู้อุทิศให้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    
เป็นไปตามพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2500 

      

   
เงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพส าหรับลูกจ้างประจ าของส่วน
ราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (กสจ.) 

จ านวน 17,000 บาท 

      

  เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการที่จดทะเบียน
แล้ว (กสจ.)เพ่ือจ่ายเป็นเงินบ าเหน็จบ านาญลูกจ้างประจ า  ถ่าย
โอนสังกัดเทศบาลต าบลนายูง จ านวน 2 คน ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้    
เป็นไปตามพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2500 

      

 


