
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลนายูง
อําเภอ นายูง   จังหวัดอุดรธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 53,550,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 15,262,475 บาท

งบบุคลากร รวม 9,669,175 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 695,520 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ให้แก่นายกเทศมนตรีและรองนายก เทศมนตรี
ตําบลนายูง จํานวน 2 คน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้     

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง สําหรับ ผู้ดํารงตําแหน่ง 
นายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมตรีตําบลนายูง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
   

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษสําหรับผู้ดํารงตําแหน่ง  
นายกฯ, รองนายกฯเทศมนตรีตําบลนายูง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้     

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 198,720 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลนายูง 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,490,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภาฯ,รองประธานสภาฯ  
สมาชิกสภาฯ และเลขานุการสภาฯเทศบาลตําบลนายูง    
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้     

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 7,044,535 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 4,490,160 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล ตําแหน่ง ปลัดเทศบาล, รอง
ปลัดฯ,หัวหน้าสํานักปลัด,นักจัดการงานงานทั่วไป,     
นักทรัพยากรบุคคล,นักวิเคราะห์นโยบายฯ,นักพัฒนาชุมชน,นักวิชาการ
ศึกษา,นักวิชาการตรวจสอบภายใน,นิติกร,เจ้าพนักงานป้องกัน,เจ้า
พนักงานธุรการและจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานประจําปี ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้     
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 141,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว/เงินปรับเพิ่ม ตามคุณวุฒิที่ ก.พ
.รับรองให้แก่พนักงานเทศบาลตําแหน่ง ปลัดเทศบาล,รองปลัด
เทศบาล,หัวหน้าสํานักปลัด,นักจัดการงานทั่วไป,นักทรัพยากรบุคล,นัก
วิเคราะห์นโยบายและแผน ,นิติกร,นักพัฒนาชุมชน,นักวิชาการ
เกษตร,นักวิชาการศึกษา,เจ้าพนักงานธุรการ เงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มี
เหตุพิเศษ ตําแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)ตั้งจ่ายจากเงินรายได้      

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 210,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งให้กับตําแหน่ง ปลัดเทศบาล, รอง
ปลัดฯ,หัวหน้าสํานักปลัด ที่ได้รับเงินประจําตําแหน่ง      
ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้      

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2,046,775 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง เงินปรับปรุงค่าตอบแทน 
พนักงานจ้าง และพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้      

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 156,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไปที่ปฏิบัติงานในสํานักปลัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้      

งบดําเนินงาน รวม 5,217,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 1,222,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,080,000 บาท

1.1 เงินค่าประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษ  จํานวน 1,000,000.00  บาท
เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็น
รายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้          1.2 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง      จํานวน 
 30,000.00   บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้          1.3 เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง      จํานวน 
 50,000.00   บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการเลือกตั้ง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้        
  

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน 
เทศบาลและพนักงานจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามคําสั่ง ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้      

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 102,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อบ้าน      
สําหรับพนักงานเทศบาล ตามระเบียบการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน พ.ศ.2561
  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้       
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่บุตรผู้บริหารและพนักงาน
เทศบาล ผู้มีสิทธิเบิกจ่าย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้     

ค่าใช้สอย รวม 3,295,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 1,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก 
ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผย
แพร่ ค่าจ้างเหมาจัดทําสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์เทศบาล ค่าจัด
ทําป้ายประกาศ ป้ายประชาสัมพันธ์ ต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ค่า
ธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้ง
โทรศัพท์      
ค่าจ้างเหมาบุคคล ค่าเช่าทรัพย์สิน 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ      
ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้      

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 55,000 บาท
2.1 ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จํานวน  20,000.00  
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยง
รับรองต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน เยี่ยม
ชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง หรือกิจการอื่นๆ ที่เป็น
ประโยชน์ของท้องถิ่น  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    
2.2 ค่าเลี้ยงรับรอง (ประชุมสภา) จํานวน  35,000.00   บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา หรือคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฏหมาย ระเบียบหรือหนังสือสั่งการ
หรือการประชุมระหว่าง อปท.กับอปท. กับส่วนราชการรัฐวิสาหกิจหรือ
เอกชน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้          

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน     
ให้แก่พนักงาน ลูกจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามหนังสือกระทวง
มหาดไทย ด่วนที่ มท 0808.4/ว 1033 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2554      

ค่าใช้จ่ายเตรียมการรับเสด็จฯ จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการเตรียมการรับเสด็จฯ ค่าวัสดุ อุปกรณ์
ต่างๆ ค่ารับรอง  ในการเตรียมการรับเสด็จฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้      
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2596 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 14 พ.ศ.2562 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)       

ค่าใช้จ่ายในการจัดทําวารสารสื่อประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตําบลนายูง จํานวน 35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําวารสารของเทศบาล สื่อต่างๆ     
เพื่อประชาสัมพันธ์ผลการดําเนินงานของเทศบาล จดหมายข่าว รายงาน
ประจําปี ปฏิทินของเทศบาล ฯลฯ     เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการ
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้า 82 ลําดับที่ 12     
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ จํานวน 300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ      
พนักงานจ้าง พนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิเบิกค่าเดินทาง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ที่จํา
เป็นในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น ฉบับที่3 พ.ศ. 2559      

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง จํานวน 400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินงานตามโครงการเลือกตั้งทั่วไป/เลือกตั้งซ่อม      
เป็นค่าป้าย ค่าวัสดุ อุปกรณ์เลือกตั้งฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้      
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2596 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 14 พ.ศ.2562 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565
) หน้า 80 ลําดับที่ 1      

ค่าพวงมาลา ค่าดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ค่าดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา ฯลฯ     
สําหรับพิธีการในวันสําคัญต่าง ๆ ตามวาระและโอกาสจําเป็น และมีความ
สําคัญตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ
.2596 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 14 พ.ศ.2562      

โครงการกิจกรรม 5 ส. จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการกิจกรรม 5 ส.      
เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเอกสาร ป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้      
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-
2565) หน้าที่ 84    ลําดับที่  6      

โครงการจัดทําแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่ม
เติมและเปลี่ยนแปลง พ.ศ.2563

จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทํา     
แผนพัฒนาท้องถิ่นการจัดทําแผนชุมชน การจัดทําเวทีประชาคมเพื่อทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่นในระดับหมู่บ้าน ตําบล เช่น ค่าอาหารว่าง และเครื่อง
ดื่มค่าเอกสาร ป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (2561-2565) หน้าที่  60   ลําดับที่  1      
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โครงการนายูงร่วมใจต้านภัยคอรัปชั่น จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการนายูงร่วมใจต้านภัย
คอร์รัปชั่น เช่นค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเอกสาร ป้ายประชา
สัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่ง
ขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559      
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้าที่  83   ลําดับที่  2      

โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงานฯ จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม 
แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้าง  เช่นค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่า
เอกสาร ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตกแต่งสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้      
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557      
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้าที่ 84 ลําดับที่  1      

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมตามหลัก     
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเอกสาร ป้าย
ประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็น
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการ ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557      
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้าที่  72   ลําดับที่  5      

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร จํานวน 300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อไปศึกษาดูงานของข้าราชการท้องถิ่น     
พนักงานจ้าง สมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหารท้องถิ่น พร้อมคณะและ บุคคล
ซึ่งสามารถพัฒนาท้องถิ่นอันเป็นประโยชน์ทางด้านบริการสาธารณตาม
ระเบียบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557      
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้าที่  85 ลําดับที่ 1       

โครงการยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการยึดมั่นธรรมาภิบาล      
บริการเพื่อประชาชน เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเอกสาร ป้ายประชา
สัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่ง
ขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565
) หน้าที่  83   ลําดับที่  1      
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โครงการศึกษาพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการศึกษาดูงานพัฒนาคุณธรรม
และจริยธรรมเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่า
เอกสาร ป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 เป็น
ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้าที่  84   ลําดับที่  4      

โครงการศูนย์บริการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการจัดโครงการศูนย์บริการร่วมในการช่วยเหลือ 
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ   ใน
การจัดโครงการศูนย์บริการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2596 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้าที่  74   ลําดับที่  4     

โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น(กิจกรรม โตไปไม่โกง)

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมตามหลัก     
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเอกสาร ป้าย
ประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็น
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-
2565) หน้าที่  76   ลําดับที่  5      

โครงการอบรมให้ความรู้ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมให้ความรู้ พรบ.     
ข้อมูลข่าวสาร แก่พนักงาน ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ประชาชนทั่ว
ไป เช่น อาหารและเครื่องดืม ค่าถ่ายเอกสาร ป้ายประชาสัมพันธ์ และค่า
ใข้จ่ายอื่นๆ ที่เกียวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (2561-2565) หน้าที่  81   ลําดับที่  1      

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 400,000 บาท
1. ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมยานพาหนะ      จํานวน  200,000.00   
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมรถยนต์         
รถจักรยานยนต์ของ เทศบาลตําบลนายูง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้          
2. ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุและครุภัณฑ์      จํานวน 
 200,000.00   บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์         
เครื่องถ่ายเอกสาร,โต๊ะ,เก้าอี้,พัดลม,เครื่องขยายเสียง เป็นต้น          
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้          
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ค่าวัสดุ รวม 670,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ,ดินสอ,    
ปากกา,แฟ้ม,ตรายาง,ธงชาติ,แบบพิมพ์ต่าง ๆ แผ่นป้ายต่าง ๆ ฯลฯ     
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้     

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวที่จําเป็นต้องใช้ประจําอาคาร     
สํานักงานเทศบาลตําบล เช่น ชุดกาแฟ นํ้ายาเช็ดกระจก นํ้ายาถูพื้น นํ้ายา
ล้างจาน ไม้กวาด ไม้ถูพื้น ไม้กวาดก้านมะพร้าว ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้      

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ นํ้ามันเบรก 
ยางนอก ยางใน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้      

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สําหรับรถยนต์     
รถจักรยานยนต์ เครื่องตัดหญ้าของเทศบาล ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้      

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่นป้ายต่าง ๆโปสเตอร์ พู่กัน
สี ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้     

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูลตลับผง
หมึก  สําหรับเครื่องปริ้นแบบเลเซอร์ เมาส์ แผ่นรองฯ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้      

ค่าสาธารณูปโภค รวม 30,000 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น เช่น ค่าบริการ     
จัดทําเว็บไซด์ ค่าดูแลเว็บไซด์ ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซด์ ค่าโดเมนเนม 
 ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้      

งบลงทุน รวม 206,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 206,300 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ จํานวน 80,000 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน ขนาด 32000 บีทียู    
ราคารวมค่าติดตั้ง ต้องได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุสาหกรรมและ     
ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5  จํานวน  2 ชุด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้     
ราคา  40,000 บาท (บัญชีราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม 2561
) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.03     
หน้าที่  98  ลําดับที่ 45
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จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น จํานวน 13,000 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร จํานวน 1 เครื่อง 
ราคา 13,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (บัญชีราคาตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ธันวาคม 2561) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565)แบบ ผ.03 หน้าที่ 98   ลําดับที่ 44

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จํานวน 30,600 บาท
พื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน ขนาด 20000 บีทียู    
ราคารวมค่าติดตั้ง ต้องได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุสาหกรรมและ     
ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5  จํานวน  1 ชุด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้     
ราคา  30,600 บาท (บัญชีราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม 2561
) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.03     
หน้าที่  98  ลําคับที่ 46

จัดซื้อโต๊ะทํางานพนักงานเทศบาล จํานวน 1 ตัว จํานวน 8,000 บาท
เพื่อจัดซื้อโต๊ะทํางาน ระดับ 8  จํานวน 1 ตัวๆละ 8,000 บาท     
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ราคาตามท้องตลาด) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.03 หน้าที่ 98   ลําคับที่ 47  

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 51,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สํานักปลัด    
จํานวน 3 เครื่องๆละ 17,000 บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้     
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
โดย มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.2 GHz จ านวน 1
 หน่วย        
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อย
กว่า 3 MB        
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB        
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย        
- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภาย
นอก (External) จ านวน 1 หน่วย        
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง        
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง        
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์        
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียด
แบบ FHD (1920x1080)        
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth    
     
(เกณฑ์ราคาพื้นฐาน สําหรับอุปกรณ์ ICT ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) แบบ ผ.03 หน้าที่  98  ลําดับที่ 43      
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เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จํานวน 6,300 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet) จํานวน 1 เครื่อง        
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)        
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi        
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อย
กว่า 30 หน้าต่อนาที(ppm) หรือ10.2 ภาพต่อนาที(ipm)        
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 17
 หน้าต่อนาที(ppm) หรือ 8.1 ภาพต่อนาที(ipm)        
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง        
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น        
-  สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom        
ราคา 6,300 บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้        
(เกณฑ์ราคาพื้นฐาน สําหรับอุปกรณ์ ICT ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม)  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
)แบบ ผ.03 หน้าที่  97  
ลําดับที่ 42      

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ จํานวน 17,400 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 3 เครื่อง       - มีกําลังไฟฟ้าด้าน
นอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts)      - สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่
น้อยกว่า 15 นาที      ราคา 5,800 บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้      
(เกณฑ์ราคาพื้นฐาน สําหรับอุปกรณ์ ICT ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
แบบ ผ.03 หน้าที่  95  ลําดับที่ 23     
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งบเงินอุดหนุน รวม 170,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 170,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 170,000 บาท
1. โครงการอุดหนุนการจัดงานรัฐพิธีและงานพิธีวันสําคัญของชาติ      
ประจําปี 2563  
จํานวน 30,000.00 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559   เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565)หน้าที่  74  ลําดับที่ 1         
2. โครงการอุดหนุนการจัดงานทุ่งศรีเมือง ประจําปี 2563      
จํานวน 40,000.00 บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หน้าที่ 74   ลําดับที่ 2           
3. โครงการอุดหนุนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของศูนย์      
ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอําเภอนายูง (ศป.ปส.อ.นา
ยูง) ประจําปี2563  
จํานวน  50,000.00 บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559   เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565)หน้าที่ 74   ลําดับที่ 9  
4. โครงการอุดหนุนการจัดนมัสการหลวงปู่เครื่อง ธมมจา
โร ประจําปี 2563 จํานวน  50,000 บาท  
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หน้าที่   74 ลําดับที่ 3        

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 20,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท

รายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบ
ต่าง ๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์     
ที่ดิน และหรือสิ่งก่อสร้างพัฒนาระบบต่าง ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้     

     

งานบริหารงานคลัง รวม 4,231,340 บาท
งบบุคลากร รวม 2,694,340 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,694,340 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,614,780 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล 
ตําแหน่งนักบริหารงานคลัง,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี , 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานพัสดุ,นักวิชาการพัสดุ,เจ้า
หน้าที่จัดเก็บรายได้,และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน
ประจําปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการระดับ 1-7   ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้     

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งให้กับตําแหน่ง 
นักบริหารงานคลัง ที่ได้รับเงินประจําตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงิน
เดือนและเงินประจําตําแหน่ง เดือนละ 3,500.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
    

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 787,560 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่ว
ไป   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้     

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจ้างตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้      

งบดําเนินงาน รวม 1,520,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 382,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 300,000 บาท

ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการการบริหารสัญญาและการตรวจรับ
พัสดุโดยให้หน่วยงานรัฐถือปฏิบัติแนวทางเดียวกัน
-ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค0402.5/ว85 ลงวันที่ 6
 กันยายน 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ 0803.2/ว2880  ลงวันที่ 12
 กันยายน 2561

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้      

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อบ้านสําหรับพนักงานเทศบาลตาม
ระเบียบการเบิกจ่าย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้      

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่บุตรผู้บริหาร และพนักงาน
เทศบาลผู้มีสิทธิเบิกจ่าย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้     
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ค่าใช้สอย รวม 450,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าซัก
ฟอก ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและ
เผยแพร่ ค่าจ้างเหมาจัดทําสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์
เทศบาล ค่าจัดทําป้ายประกาศ ป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ค่าจ้าง
เหมาบริการต่าง ๆค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้ง
ประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าจ้างเหมาบุคคล ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ
ต่าง ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้     

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา ในการ
พัฒนาองค์ความรู้ เช่น การจัดเก็บรายได้ การเงินการคลัง และการปฏิบัติ
งานในระบบคอมฯตั้งจ่ายจากเงินรายได้       

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมสัมมนาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ เช่นค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยงและ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้   

โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน และการแข่งขันกีฬา และการส่งเสริมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้าที่  60  ลําคับที่ 2  

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องอัด
สําเนา เครื่องปรับอากาศ ตู้ โต๊ะ  ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน 
วัสดุ ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    

ค่าวัสดุ รวม 98,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น  กระดาษ    ดินสอ  ปากกา 
กระดานไวท์บอร์ด มู่ลี่ ม่านปรับแสง พรม เครื่องคํานวณเลข ฯลฯ   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่นกระดาษเขียนโปสเตอร์  
ฟิล์ม แถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการ
ล้าง อัด ขยาย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ กระดาษต่อเนื่อง   
เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ โปรแกรม
และอื่น ๆ เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   

วัสดุอื่น จํานวน 8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะและประเภทตาม
ระเบียบวิธีการงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   

ค่าสาธารณูปโภค รวม 590,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 320,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า ในความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลนายูง 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้าประปาและนํ้าดื่มในเทศบาลตําบลนายูงและศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 10 ศูนย์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น เช่น ค่าบริการ 
จัดทําเว็บไซต์ ค่าดูแลเว็บไซต์ ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ 
ค่าโดเมนเนม บริการโทรศัพท์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์ อากร 
  ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
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งบลงทุน รวม 17,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 17,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  1 เครื่อง จํานวน 17,000 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ราคา 17,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน        
คุณสมบัติคอมพิวเตอร์ขนาดจอไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว      
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2แกนหลัก (2 core)       
 และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.0 GHzหรือดี
กว่า จํานวน 1 หน่วย          
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
หรือ 4 แกนเสมือน (4 Thread) โดย มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน
ไม่น้อยกว่า 2.4 GHz จไนวน 1 หน่วย      
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ
 Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB      
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB      
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย      
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย      
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-Tหรือดีกว่า จํานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง       
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง      
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์      
- มีจอภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียด
แบบ FHD (1920x1080)      
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth    
   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้        
 -เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2562       
 -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 1134 วันที่ 9
 มิถุนายน 2558 แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(พ.ศ.2561
 -พ.ศ.2565) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)แบบ ผ
.03  หน้าที่  95  ลําคับที่ 25     
 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 265,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 265,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 60,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.ให้กับ
การปฏิบัติงานของสมาชิก อปพร.ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั้งไป ปรากฏใน
แผนงานบริหารทั่วไป(งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการต่างๆ ให้
แก่ พนักงานเทศบาล  และพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป(งานบริหารทั่วไป)

ค่าใช้สอย รวม 205,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ จํานวน 15,000 บาท
- ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ และข้อบังคับต่างๆ ฯลฯ
-ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ
-ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เช่นค่าจ้างเหมาโฆษณา
และเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง ฯลฯ
-ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาแบกสัมภาระค่าบริการกําจัด
ปลวก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั้งไป ปรากฏในแผนงานบริหารทั่ว
ไป(งานบริหารทั่วไป)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการควบคุมไฟป่าและฝุ่นละอองจากการเผา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าวิทยากรอบรม ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายที่จําเป็น ในการ
จัดทําโครงการควบคุมไฟป่าและฝุ่นละอองจากการเผา ตั้งจ่ายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป และเป็นไปตาม
-พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484
-พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 -2565) หน้าที่  89  ลําดับที่ 5

โครงการฝึกอบรมหรือทบทวน/เพิ่มประสิทธิภาพ สมาชิก อปพร.สังกัด
เทศบาลตําบลนายูง

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมหรือทบทวน/เพิ่มประสิทธิภาพ
สมาชิก อปพร.สังกัดเทศบาลตําบลนายูง
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั้งไป ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป
(งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)เป็นไปตามแผนพัฒนาของท้อง
ถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 79   ลําดับที่ 3
          

โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์   ต่อต้านยาเสพติด 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั้งไป ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป
 (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)เป็นไปตามแผนพัฒนา
 ของท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่  77  ลําดับที่ 2

โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั้งไป ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป
(งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ
.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 78   ลําดับที่ 5
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
- ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครื่องพิมพ์ดีด 
ตู้ โต๊ะ เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
 - ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ วัสดุต่างๆ ฯลฯ
 - ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าฯลฯตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั้งไป ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป(งานบริหารทั่วไป)

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 4,915,400 บาท

งบบุคลากร รวม 4,226,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,226,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,440,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานครู ตําแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก อันดับ ค.ศ
.1  และครูผู้ดูแลเด็ก อันดับ ค.ศ.2  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นไป
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2786  ลงวัน
ที่ 8 พฤษภาคม 2562

เงินวิทยฐานะ จํานวน 126,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะ ชํานาญการ คนละ 3,500 บาทต่อเดือน     
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2786     
ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562     

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2,100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่ว
ไป ดังนี้     
 - พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (วุฒิปริญญาตรี) อัตราคนละ 15,000 บาทบาทต่อเดือน     
 - พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) 
อัตราคนละ 9,400 บาทต่อเดือน     
 - พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ไม่กําหนด
คุณวุฒิ)   อัตราคนละ 9,000 บาทต่อเดือน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   
  
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0893.4/ว 276 ลงวันที่ 21
 มกราคม 2554     
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2786
 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562     

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก ที่มี
สิทธิได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็น
ไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2786 ลง
วันที่ 8 พฤษภาคม 2562     

เงินอื่นๆ จํานวน 360,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตามภาร
กิจ(อปท.ตั้งงบประมาณจากเงินรายได้สมทบเพิ่มในส่วนที่สูงกว่างบ
ประมาณที่ได้รับการจัดสรร) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท. พ.ศ.2541     
และที่แก้ไขเพิ่มเติม     
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งบดําเนินงาน รวม 540,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่ง
ชาติ เช่น ค่ารับรอง ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่า
ใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน  ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาทํา
ป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนัก
กีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 66 ลําดับที่ 9
    

โครงการศึกษาดูงานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น และฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรทางการศึกษา

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการศึกษาดูงานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่นเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรทางการศึกษา  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่  65 ลําดับที่  6     

ค่าวัสดุ รวม 410,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อ
จ่ายเป็นค่าป้ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดเทศบาลตําบลนายูง จํานวน 10 ศูนย์      

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวที่จําเป็นในการดูแลรักษาความ
สะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อย เช่น นํ้ายาล้างจาน, นํ้ายาถู
พื้น,  นํ้ายล้างห้องนํ้า, แปรงขัดพื้น, ผงซักฟอก, ฟองนํ้าล้างจาน,หม้อ
แขก, ถาดหลุม, แก้วนํ้า, ไม้กวาด ฯลฯ และอื่นๆที่จําเป็น สําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตําบลนายูง       
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้     

วัสดุการศึกษา จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษา เช่น กระดาษถ่ายเอกสาร A4,กระดาษการ์ด
สีทําปก, แฟ้ม, ตรายาง, กระดาษโปสเตอร์สี,เทปผ้าสี,ปากกา,ดินสอ,ลวด
เย็บกระดาษ,กาวลาเท็กซ์ ฯลฯ     
และ อื่นๆ ที่จําเป็นในการสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตําบลนายูง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้     
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งบลงทุน รวม 149,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 149,400 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเครื่องชั่งนํ้าหนักแบบดิจิตอล จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องชั่งนํ้าหนักแบบดิจิตอลให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลตําบลนายูง จํานวน 10 ศูนย์      
จํานวน 10 เครื่อง  ราคาเครื่องละ 1,500 บาท      
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป      
 - มีขนาด 300 กิโลกรัม         
 - เครื่องชั่งนํ้าหนักเป็นแท่นแบบตั้งพื้น      
 - แท่นเป็นเหล็กฝาครอบหรือเพลทรับนํ้าหนักเป็นสเตนเลส       
 - ขนาดแท่นไม่น้อยกว่า 40 x 50 เซนติเมตร      
 - อ่านละเอียดได้ไม่น้อยกว่า 20 กรัม      
เป็นไปตามราคามาตรฐานตามตลาดในขณะที่มีการจัดหา เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) แบบ ผ.03 หน้าที่ 98 ลําดับ
ที่ 48     

จัดซื้อชั้นวางรองเท้า จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจัดซื้อชั้นวางรอง ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตําบลนา
ยูง จํานวน 10 ศูนย์ ราคาตัวละ 1,500 บาท จํานวน 20 ตัว     
เป็นไปตามราคามาตรฐานตามตลาดในขณะที่มีการจัดหา     
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) แบบ ผ.03
 หน้าที่ 94 ลําดับที่ 12      

จัดซื้อโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ จํานวน 11,400 บาท
เพื่อจัดซื้อโต๊ะทํางาน ขนาด กว้าง 80*ยาว150*สูง75 ซม     
มี 1 ลิ้นชัก 1 ตู้เก็บเอกสารด้านขวา และ 1 ตู้เก็บเอกสารด้านซ้าย      
จํานวน 3 ชุด  ชุดละ 3,800 บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป     
เป็นไปตามราคามาตรฐานตามตลาดในขณะที่มีการจัดหา     
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) แบบ ผ.03
 หน้าที่ 94 ลําดับที่ 15      

จัดซื้อโต๊ะเรียนเด็กอนุบาลแบบกลุ่ม พร้อมเก้าอี้รายบุคคล จํานวน 25,000 บาท
เพื่อจัดซื้อโต๊ะเรียนเด็กอนุบาลแบบกลุ่ม ขนาดมาตรฐาน 6 ที่นั่ง      
ขนาดโต๊ะ 120 x 60 เมตร สูง 55 ซม. จํานวน 5 ชุด ราคาชุดละ 5,000
 บาท  ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตําบลนายูง ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กหมู่ที่ 7 บ้านชุมพล เป็นไปตามราคามาตรฐานตามตลาดในขณะที่มี
การจัดหา เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)แบบ ผ
.03 หน้าที่ 99 ลําดับที่ 49     
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ All In One สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1
 เครื่อง ราคาเรื่องละ 17,000 บาท     
คุณลักษณะพื้นฐาน     
  - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
โดย มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา     
พื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.2 GHz จ านวน 1 หน่วย     
 - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ
 Cache Memory     
 รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB      
 - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB      
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือ      
ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1
 หน่วย      
 - มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภาย
นอก (External) จํานวน 1 หน่วย     
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T      
หรือดีกว่า จํานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง     
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง     
 - มีแป้นพิมพ์และเมาส     
 - มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียด
แบบ FHD (1920x1080)      
 - สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth   
   
เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2562     
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 วันที่ 9
 มิถุนายน 2558     
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -
 2565)แบบ ผ.03  หน้าที่ 99 ลําดับที่ 54      
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จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จํานวน 8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติด
ตั้งถังหมึกพิมพ์      
(Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 8,000 บาท      
คุณลักษณะพื้นฐาน      
 - เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner 
และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน      
 - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต      
 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi      
 - มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้า
ต่อนาที (ppm) หรือ 8 ภาพต่อ นาที (ipm)      
 - มีความเร็วในการพิมพ์สีสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อ
นาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)      
 - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า-สี) ได้      
 - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi      
 - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed)      
 - สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา      
 - สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา      
 - สามารถย่อและขยายได2้5 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์      
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง      
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย      
   กว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้      
 - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น      
 - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom      
เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2562      
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)แบบ ผ.03       
หน้าที่ 94 ลําดับที่ 16     
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จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

จํานวน 43,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)      
ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตําบลนายูง ทั้ง 10 ศูนย์       
จํานวน 10 เครื่อง ราคาเครื่องละ 4,300 บาท      
คุณลักษณะพื้นฐาน      
 - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์(Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต      
 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi      
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อย
กว่า 20 หน้าต่อนาที(ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที(ipm)      
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 10
 หน้าต่อนาที(ppm) หรือ 5 ภาพ ต่อนาที(ipm)      
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง      
 - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น      
 - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom      
เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2562      
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)แบบ ผ.03       
หน้าที่ 94 ลําดับที่ 10      

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 5,820,308 บาท
งบดําเนินงาน รวม 3,220,308 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,610,700 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการปฐมนิเทศน์ผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัดเทศบาลตําบลนายูง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปเป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19
 มิถุนายน 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
หน้าที่ 66  ลําดับที่ 13      

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่นของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ เช่น ค่ารับรอง ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่าของขวัญของรางวัล ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าป้าย ค่าเครื่องเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ      
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้     
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559     
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)หน้าที่ 66  ลําดับ
ที่  10    
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โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาระดับปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ เช่น ค่ารับรอง ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่าของขวัญของรางวัล ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าป้าย ค่าเครื่องเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ      
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้     
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559     
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)หน้าที่  66 ลําดับ
ที่  8     

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,500,700 บาท
 3.1  โครงการส่งเสริมศักยภาพในการปฏิบัติงาน     จํานวน 
 32,000.00   บาท 
ของครูผู้ดูแลเด็กเล็ก  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพ        
ในการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กเล็ก  ในพื้นที่ตําบลนายูง        
เช่น  การเข้าร่วมประชุม  อบรม  การพัฒนาสื่อการสอน  ฯลฯ         
จํานวน  16  คนๆ ละ 2,000.-  บาทตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป        
        
 3.2  ค่าอาหารกลางวัน      จํานวน  931,000.00   บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตําบลนายูง
จํานวน 10 ศูนย์  เด็กเล็กจํานวน  190 คน อัตรามื้อละ 20 บาทต่อ
คน  จํานวน 245 วัน        ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป        
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2786
 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562        
      
        
 3.3 ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)   จํานวน 
 323,000.00   บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)   
ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา สําหรับเด็ก
ปฐมวัย (อายุ3-5ปี)ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตําบลนายูง
จํานวน 10 ศูนย์ เด็กเล็กจํานวน  190 คน อัตราคนละ  1,700 บาท/ปี ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป        
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2786
 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562        
       
        
 3.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) 
รวม  214,700.00   บาท 
 3.4.1  ค่าหนังสือเรียน จํานวน  38,000.00   บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา สําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ3-5ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
เทศบาลตําบลนายูง  จํานวน 10 ศูนย์ เด็กเล็กจํานวน  190 คน   อัตราคน
ละ 200 บาท/ปี         
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป        
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2786
 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562        
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 3.4.2  ค่าอุปกรณ์การเรียน     จํานวน  38,000.00   บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน  ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา  สําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ3-5ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัดเทศบาลตําบลนายูง         
จํานวน 10 ศูนย์ เด็กเล็กจํานวน  190 คน อัตราคนละ 200 บาท/ปี   ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป        
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2786
  ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562        
      
        
 3.4.3  ค่าเครื่องแบบนักเรียน     จํานวน  57,000.00   บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบผู้เรียน  ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา   สําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ3-5ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัดเทศบาลตําบลนายูง         
จํานวน 10 ศูนย์ เด็กเล็กจํานวน  190 คน อัตราคนละ 300 บาท/ปี  ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป        
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2786
 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562        
     
        
 3.4.4  ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     จํานวน  81,700.00   บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบผู้เรียน  ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา  สําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ3-5ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัดเทศบาลตําบลนายูง  จํานวน 10 ศูนย์ เด็กเล็กจํานวน  190
 คน อัตราคนละ 430 บาท/ปี ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป        
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2786
 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562        
   เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า  66 ลําดับ
ที่ 14

ค่าวัสดุ รวม 1,609,608 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,609,608 บาท

1. ค่าอาหารเสริม (นม) เด็กปฐมวัย      จํานวน  364,078.00   บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาล
ตําบลนายูงจํานวน 10 ศูนย์ เด็กเล็กจํานวน  190 คน อัตราคนละ 7.37
 บาท  จํานวน 260 วัน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2786 ลงวันที่ 8
 พฤษภาคม 2562เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565
)หน้าที่  65  ลําดับที่  4         
        
2. ค่าอาหารเสริม (นม) เด็กประถมศึกษา      จํานวน  1,245,530.00  
 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้โรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลนา
ยูง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 4  จํานวน 4
 โรงเรียนเด็กนักเรียนจํานวน 650 คน อัตราคนละ 7.37
 บาท จํานวน 260 วัน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2786 ลงวันที่ 8
 พฤษภาคม 2562 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565
)หน้าที่  65 ลําดับที่  2         
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งบเงินอุดหนุน รวม 2,600,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,600,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 2,600,000 บาท
เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน      จํานวน  2,600,000.00  
 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กประถม
ศึกษา ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ให้
โรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลนายูง         
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 4  จํานวน 4 โรงเรียน 
เด็กนักเรียนจํานวน 650 คน อัตรามื้อละ 20 บาท จํานวน 200 วัน ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป        
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559        
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2786
 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562        
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)หน้าที่  65 ลําดับ
ที่ 1        
        

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 324,300 บาท

งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารกลางวัน ค่า
อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นใน
โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป และเป็นไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0120 ลงวันที่ 12
 มกราคม 2560 
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท0810.5/ว1042
 ลงวันที่ 10  เมษายน  2561
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท0810.5/ว2072 ลงวัน
ที่ 5 กรกฎาคม 2561
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท0810.5/ว4052ลงวัน
ที่ 14  ธันวาคม 2561
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท0808.2/ว827
 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562 แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ.2561 -พ.ศ.2565
) หน้าที่  69  ลําดับที่ 7

วันที่พิมพ์ : 26/8/2562  16:46:45 หน้า : 24/48



โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเฝ้าระวังและควบคุมโรคอุบัติใหม่ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารกลางวัน ค่า
อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นใน
โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเฝ้าระวังและควบคุมโรคอุบัติใหม่ ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป และเป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน และการแข่ง
ขันกีฬาและการส่งเสริมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -พ.ศ.2565
) หน้าที่  68  ลําดับที่ 6

โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารกลางวัน ค่า
อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นใน
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป และ
เป็นไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน และการแข่ง
ขันกีฬาและการส่งเสริมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(พ.ศ.2561 -พ.ศ
.2565) หน้าที่  69  ลําดับที่ 8

โครงการอบรมผู้ประกอบการตลาดสดน่าซื้อ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารกลางวัน ค่า
อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นใน
โครงการอบรมผู้ประกอบการตลาดสดน่าซื้อ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป และเป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน และการแข่ง
ขันกีฬาและการส่งเสริมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561 -พ.ศ.2565) 
หน้าที่   60 ลําดับที่  3

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเกลือเสริมไอโอดีน นํ้ายาพ่นหมอกควัน ทรายอะเบท
 นํ้ายากําจัดยุง  นํ้ายาดับเพลิง นํ้ายาฆ่าเชื้อไข้หวัดนก วัคซีนป้องกันพิษ
สุนัขบ้า และสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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งบลงทุน รวม 4,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 4,300 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จํานวน 4,300 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์(Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อย
กว่า 20 หน้าต่อนาที(ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที(ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 10
 หน้าต่อนาที(ppm) หรือ 5 ภาพ ต่อนาที(ipm)
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter,Legal และ Custom 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 -พ.ศ.2565)
แบบ ผ.03 หน้าที่  99 ลําดับที่ 50

งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

อุดหนุนคณะกรรมการชุมชน/หมู่บ้าน โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการชุมชน/หมู่บ้านเพื่อจัดทําโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุข โดยให้เลือกทําชุมชน/หมู่บ้าน
ละ 3 โครงการ ในกรอบวงเงินงบประมาณ  20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป และเป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 109 ลว. 15 มกราคม  2561 และเป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 74 ลําดับที่ 5    

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 155,700 บาท

งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้
พิการ และผู้ด้อยโอกาส เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ ฝึกอบรม ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้องและจําเป็นในการ ดําเนินงาน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ
.ศ.2565) หน้าที่  71 ลําดับที่ 6     
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โครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพตกแต่งงานฌาปานกิจ (ผ้าตกแต่ง) หมู่2 จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้
พิการ และผู้ด้อยโอกาส เช่นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ ฝึกอบรม ค่าตอบแทน
วิทยกร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดิ่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้องและจําเป็นในการดําเนินงาน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-พ
.ศ.2565) หน้าที่ 64 ลําดับที่ 23

โครงการสนับสนุนการดําเนินงานศูนย์บริการคนพิการ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานสนันสนุนการดําเนินงานของศูนย์
บริการคนพิการ เช่นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบม ค่าตอบแทนวิยากร ค่า
อหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจํา
เป็นในการดําเนินงาน เป็นไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่า
ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้ามร่วมแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจ หน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) หน้า 71 ลําดับที่ 4

โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัมนาคุณภาพ
ชีวิต

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อการให้ ความช่วย
เหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต นอกจากกรณีการ
ช่วยเหลือด้านสาธารณภัยฉุกเฉิน  การช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาใช้จ่ายงบ
ประมาณช่วยเหลือประชาชน ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ โดยอนุโลม เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561
-พ.ศ.2565) หน้า 71 ลําดับที่  5            

งบลงทุน รวม 55,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 55,700 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 3,600 บาท
เพื่อจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน  จํานวน 2 ตัวๆละ1,800บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตามระเบียบครุภัณฑ์ ประจําปี 2561 เป็นไป
ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2565
) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง(ฉบับที่1)แบบ ผ.03 หน้าที่ 97 ลําดับที่ 38

จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร จํานวน 1 เครื่องๆละ50,000บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตามระเบียบครุภัณฑ์ ประจําปี 2561 เป็นไป
ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2565
) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง(ฉบับที่1)แบบ ผ.03 หน้าที่ 99 ลําดับที่ 55
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จัดซื้อเครื่องอ่านบัตร (Smart Card Reader) จํานวน 2,100 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องอ่านบัตร (Smart Card Reader) จํานวน 3 เครื่อง ๆ
 ละ 700 บาท โดยมีคุณสมลักษณะ          
1.สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card) 
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้          
2.มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 MHz          
3.สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ได้ ราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2561           
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารทั่วไป ปรากฎในแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)แบบ ผ.03   หน้าที่   97 ลําดับที่ 37    
    

แผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 95,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 95,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารกลางวัน ค่า
อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นใน
โครงการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป และ
เป็นไปตาม
-พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2560
-ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560 ลงวัน
ที่ 18 ตุลาคม 2560
-หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0263 ลงวันที่ 16
 มกราคม 2561 
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท0810.5/ว627
 ลงวันที่ 7  มีนาคม 2561
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท0810.5/ว485
 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท0810.5/ว698
 ลงวันที่ 22  กุมภาพันธ์ 2562
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท0820.2/ว1031
 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2562 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้าที่  89  ลําดับที่ 3
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โครงการปรับปรุงที่ทิ้งขยะ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าป้ายโครงการ และค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่
จําเป็นในโครงการปรับปรุงที่ทิ้งขยะ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป และ
เป็นไปตาม
-พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2560
-ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560 ลงวัน
ที่ 18 ตุลาคม 2560
-หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0263 ลงวันที่ 16
 มกราคม 2561 
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท0810.5/ว627
 ลงวันที่ 7  มีนาคม 2561
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท0810.5/ว485
 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท0810.5/ว698
 ลงวันที่ 22  กุมภาพันธ์ 2562
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท0820.2/ว1031
 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2562 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565)หน้าที่  89  ลําดับที่ 4

โครงการหมู่บ้านปลอดขยะ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารกลางวัน ค่า
อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นใน
โครงการหมู่บ้านปลอดขยะ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป และเป็นไปตาม
-พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2560
-ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560 ลงวัน
ที่ 18 ตุลาคม 2560
-หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0263 ลงวันที่ 16
 มกราคม 2561 
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท0810.5/ว627
 ลงวันที่ 7  มีนาคม 2561
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท0810.5/ว485
 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท0810.5/ว698
 ลงวันที่ 22  กุมภาพันธ์ 2562
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท0820.2/ว1031
 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2562 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้าที่ 89   ลําดับที่  2

ค่าวัสดุ รวม 15,000 บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจัดซื้อชุดพนักงานประจํารถขยะ  จํานวน 10 ชุด ชุดละ 1,500 บาท
 เป็นเงิน  15,000 บาท สําหรับเจ้าหน้าที่ประจํารถขยะ ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้
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งานบําบัดนํ้าเสีย รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการฟื้นฟูและบําบัดนํ้าเสียจากครัวเรือน จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารกลางวัน ค่า
อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นใน
โครงการฟื้นฟูและบําบัดนํ้าเสียจากครัวเรือน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป และเป็นไปตาม
-พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2560
-ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560 ลงวัน
ที่ 18 ตุลาคม 2560
-หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0263 ลงวันที่ 16
 มกราคม 2561 
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท0810.5/ว627
 ลงวันที่ 7  มีนาคม 2561
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท0810.5/ว485
 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท0810.5/ว698
 ลงวันที่ 22  กุมภาพันธ์ 2562
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท0820.2/ว1031
 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2562 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้าที่  89  ลําดับที่ 1

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 385,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 300,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพกลุ่มเพาะกล้วยไม้ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการดําเนินงานส่งเสริมกลุ่มอาชีพกลุ่มเพาะกล้วย
ไม้ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ค่าตอบแทน          
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใชจ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้องและจําเป็นในการดําเนินงาน เป็นไปตามระเบียบ          
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่  64  ลําดับที่ 
22        
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โครงการส่งเสริมกิจกรรมรวมพลังสตรีนายูง จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่างๆแก่กลุ่ม
สตรีตําบลนายูง เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณ          
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของสมนาคุณในการ
ศึกษาดูงาน ค่าที่พัก ค่าพาหนะ และอ่นๆ ที่จําเป็น แก่          
ผู้เข้าร่วมโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง และจําเป็นในการดําเนิน
งาน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย          
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ.2557 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย          
ค่าใช้จ่ายการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกตรองส่วนท้องถิ่น          
พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 64
 ลําดับที่ 28

โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุและสถาบันครอบครัวตําบลนายูง จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดงานหรือจัดกิจกรรม เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และ เครื่องดื่ม ค่าพิธี
ทางศาสนา ค่าของขวัญ ของรางวัลในการร่วมกิจกรรม ค่าใช้จ่ายในการ
ตรวจสุขภาพแก่ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยว
ข้อง ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แช่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565)  หน้าที่  69  ลําดับที่ 10        

โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพตําบลนายูง (otop นายูง) จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรม
ต่างๆแก่กลุ่มอาชีพตําบลนายูง เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณ 
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของสมนาคุณในการ
ศึกษาดูงาน ค่าที่พัก ค่าพาหนะ และอื่นๆ ที่จําเป็น  ค่าใช้จ่ายการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกตรองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่  61  
ลําดับที่ 7          

โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง  ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง จํานวน  10 หมู่บ้าน

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าวิทยากรอบรม ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายที่จําเป็น ในการ
จัดทําโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป และเป็นไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน และการแข่ง
ขันกีฬา และการส่งเสริมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้าที่  61  ลําดับที่ 4
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โครงการหัตถกรรมงานฝีมือ หลักสูตร กระเป๋าจากเส้นพลาสติก จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช่จ่ายในการดําเนินงานโครงการหัตกรรมงานฝีมือ หลัก
สูตร กระเป๋าจากเส้นพลาสติก เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์         
ในการฝึกอบรม ค่าตอบแทนวิยากร ค่าอาหาร ค่าหารว่างและเตรื่อ
งดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องและจําเป็นในการ         
ดําเนินงาน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใชจ่ายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าที่ ท้องถิ่น พ.ศ.2557
 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 61 ลําดับที่ 6 

โครงการอบรมให้ความรู้คุณแม่วัยใส จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการอบรมให้ความรู้คุณแม่
วัยใส เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม          
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็นในการดําเนินงาน เป็นไป          
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 69 ลําดับที่ 11          
           

งบเงินอุดหนุน รวม 85,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 85,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการพลังสตรีขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการพลังสตรีขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจ สําหรับ
กลุ่มอาชีพตําบลนายูง ที่ได้รับการจดทะเบียน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไปเนื่องในวันสตรีสากล ประจําปื 2562     
 -ปฏิบัติตามกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่มท.080.2/ว 74 ลงวันที่ 8
 มกราคม พ.ศ.2553 พ.ศ.2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565)  หน้าที่  74  ลําดับที่ 7      

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมสภาเด็ก
และเยาวชนตําบลนายูง  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
-ปฏิบัติตามกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่มท.080.2/ว 74 ลงวันที่ 8
 มกราคม พ.ศ.2553 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หน้าที่  74  ลําดับที่ 8    

อุดหนุนโครงการวิสาหกิจชุมชน จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนการดําเนินงานตามโครงการวิสาหกิจชุมชน 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป      
 -ปฏิบัติตามกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่มท.080.2/ว 74 ลงวันที่ 8
 มกราคม พ.ศ.2553 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
)หน้าที่ 74   ลําดับที่ 6     
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 290,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 290,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 190,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ เช่น ค่ารับรอง ค่าอาหารและ
เครื่องดื่มค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่ง
ขัน  ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าป้าย ค่าเครื่องเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง      
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป      
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561 -พ.ศ.2565)หน้าที่  67  ลําดับที่ 6     

โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อความปรองดองสมานฉันท์และเชื่อมความสามัคคี
ในชุมชน

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬา
เพื่อความปรองดองสมานฉันท์และเชื่อมความสามัคคีในชุมชน ของ
ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลนายูง  จํานวน 10  หมู่บ้าน เช่น ค่า
รับรอง ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่าใช้จ่ายในการ
ประกวดหรือแข่งขัน       
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าป้าย ค่าเครื่องเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้
จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น(พ.ศ.2561 -พ.ศ.2565) หน้าที่  77  ลําดับที่ 3   

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาให้กับเทศบาลตําบลนายูง เยาวชน
และประชาชนในเขตพื้นที่ เทศบาลตําบลนายูง จํานวน 10 หมู่บ้าน  เพื่อ
ส่งเสริมให้มีอุปกรณ์กีฬา/อุปกรณ์ออกกําลังกายที่ได้มาตรฐาน  และมี
จํานวนเพียงพอต่อความต้องการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป      
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 230,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 230,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 230,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ เช่น ค่ารับรอง ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าป้าย ค่าเครื่อง
เสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก
จ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 -พ.ศ.2565)หน้าที่  73  ลําดับที่ 4    

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ เช่น ค่ารับรอง ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่ง
ขัน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าป้าย  ค่าเครื่องเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น(พ.ศ.2561 -พ.ศ.2565)หน้าที่  73  ลําดับที่ 3     
      

โครงการทําบุญซําฮะ(บุญเบิกบ้าน) จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ เช่น ค่ารับรอง ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าป้าย ค่าเครื่อง
เสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก
จ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 -พ.ศ.2565) หน้าที่  72  ลําดับที่ 1    

     

โครงการส่งเสริมงานประเพณีทอดเทียนและการประกวดขับร้องสรภัญญะ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ เช่น ค่ารับรอง ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่ง
ขัน  ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าป้าย ค่าเครื่องเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -พ.ศ.2565) หน้าที่   73 ลําดับ
ที่  5    
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โครงการแห่เทียนพรรษา จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ เช่น ค่ารับรอง ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าป้าย ค่าเครื่อง
เสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก
จ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 -พ.ศ.2565) หน้าที่  73  ลําดับที่ 2    

โครงการแห่พระ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ เช่น ค่ารับรอง ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าป้าย ค่าเครื่อง
เสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จําเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 -พ.ศ.2565) หน้าที่  72  ลําดับที่ 3    

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 2,618,684 บาท

งบบุคลากร รวม 1,630,684 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,630,684 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 803,884 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนเงินเดือนประจําปีและเงินเดือนปรับปรุงประจําปี       
  
ของพนักงานเทศบาล ที่มีอยู่ในแผนอัตรากําลังสามปี  จํานวน 3 อัตรา ดัง
นี้          
(1) เงินเดือนผู้อํานวยการกองช่าง  จํานวน 1 อัตรา 12 เดือน          
จํานวน   398,644.00  บาท
(2) เงินเดือนนายช่างโยธา          จํานวน 1 อัตรา 12 เดือน       จํานวน  
 202,620.00  บาท
(3) เงินเดือนช่างไฟฟ้า              จํานวน 1 อัตรา 12 เดือน        จํานวน  
 202,620.00  บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา          

งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวรายเดือนให้แก่พนักงาน
เทศบาล          
ในตําแหน่งดังนี้โดยจ่ายเป็นรายเดือน          
 (1)เงินเดือนนายช่างโยธา   จํานวน  1 อัตรา   12 เดือน      จํานวน  
 24,000.00  บาท
 (2) เงินเดือนช่างไฟฟ้า       จํานวน  1 อัตรา   12 เดือน       จํานวน  
 24,000.00  บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา          

งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประจําตําแหน่งให้กับพนักงานเทศบาลที่   
ได้รับตามระเบียบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 628,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป      
     
ของส่วนโยธา ดังนี้           
(1) ผู้ช่วยช่างโยธา จํานวน 1 อัตรา 12 เดือน เป็นเงิน  152,040  บาท    
 จํานวน   155,880.00  บาท 
(2) ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า จํานวน 1 อัตรา 12 เดือน เป็นเงิน  126,960  บาท   
  จํานวน   130,200.00  บาท 
(3) พนักงานขับรถยนต์(รถโยธา)     จํานวน 1 อัตรา 12 เดือน 
เป็นเงิน  112,800  บาท  จํานวน   117,360.00  บาท 
(4) พนักงานขับรถกระเซ้าไฟฟ้า จํานวน 1 อัตรา 12 เดือน 
เป็นเงิน  112,800  บาท จํานวน   117,360.00  บาท 
(5) คนงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา 12 เดือน เป็นเงิน  108,000  บาท     
จํานวน   108,000.00  บาท 

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวรายเดือนให้แก่พนักงานจ้างใน
กองช่าง  ในตําแหน่งดังนี้ โดยจ่ายเป็นรายเดือน          (1) ผู้ช่วยช่าง
โยธา  จํานวน 1 อัตรา 12 เดือน      จํานวน   24,000.00  บาท
 (2) ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า  จํานวน 1 อัตรา 12 เดือน      จํานวน  
 24,000.00  บาท
(3) พนักงานขับรถยนต์(รถโยธา)  จํานวน 1 อัตรา 12 เดือน      จํานวน  
 24,000.00  บาท
(4) พนักงานขับรถกระเช้าไฟฟ้า  จํานวน 1 อัตรา 12 เดือน      จํานวน  
 24,000.00  บาท
(5) คนงานทั่วไป  จํานวน 1 อัตรา 12 เดือน      จํานวน   12,000.00  
บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบดําเนินงาน รวม 958,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 58,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่  พนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้าง     

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อบ้านแก่พนักงาน
เทศบาล     
ผู้ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามกําหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้     

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล     
ผู้มีสิทธิเบิกได้ตามกําหนด  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้      
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ค่าใช้สอย รวม 610,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 540,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ่างในการจ้างเหมาแรงงานซ่อมบํารุงระบบประปาในเขต   
  
ในเขตพื้นที่ตําบลนายูง จ้างซ่อมแซมต่อเติมปรับปรุงบํารุงอาคารสํานัก
งาน     
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซ่อมบํารุงถนน ซ่อมไฟฟ้าและทรัพย์สินอื่นๆ ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9
 ธันวาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่าย   ค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรมและค่าลง
ทะเบียนต่างๆ  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าจ้างเหมาเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ ค่าเข้าปกหนังสือ ค่าสื่อสื่อโฆษณา และเผย
แพร่ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่างๆค่าจ้างเหมาบริการ
อื่นๆในลักษณะเดียวกันที่จําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานในส่วนโยธา  ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้    

ค่าฝึกอบรมสัมนาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมสัมมนาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไป
ราชการ เช่นค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง  และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้     

ค่าวัสดุ รวม 290,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ในสํานัก
งาน เช่น กระดาษ ดินสอ     
ปากกา ยางลบ แฟ้ม ฯลฯ และอื่นๆ ในลักษณะเดียวกันที่จําเป็นต้องใช้ใน   
  
การปฏิบัติงาน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้      

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื่อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า  บาลาสต์ สาย
ไฟฟ้า ฟิวส์ กระบอกฟิวส์ โคมไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ฯลฯ ในลักษณะ
เดียวกันที่จําเป็นต้องใช้บริการประชาชน และใช้ในสํานักงานเทศบาล ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้      

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ตะปู ค้อน ไม้ต่างๆ สี แปลงทาสี     
ทินเนอร์ ท่อนํ้า อุปกรณ์ก่อสร้างต่างๆ ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้      
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน      
สายไมล์ เพลาขับ ตลับลูกปืน นํ้ามันเบรก นอตและสกรู ฟิล์มกรองแสง      

เบาะรถยนต์ กันชน หม้อนํ้า ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้      

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เช่น แอลกอฮอล์  
ออกซิเจน เวชภัณฑ์ ฟิล์มเอกเรย์ เคมีภัณฑ์ ลวดเชื่อมเงิน ถุงมือ ฯลฯ ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้     

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ พู่กัน สี กระดาษหรือ   
ผ้าเขียนโปสเตอร์ จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น ป้ายบอกแนวเขต    
 
ป้ายบอกชื่อหมู่บ้าน ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้     

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง   
 
 เช่น เครื่องแบบ เสื้อ ผ้า เครื่องหมายยศและสังกัด ถุงเท้า รองเท้า      
เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้      

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์    หมึกเติมเครื่องพิมพ์
คอมพิวเตอร์ แผ่นซีดี ฯลฯ   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    

วัสดุสนาม จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสนาม เช่น เต็นท์ ถุงนอน เข็มทิศ เปล เตียงสนาม ฯลฯ  
   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

วัสดุสํารวจ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํารวจ เช่น บันไดอลูมิเนียม เครื่องมือแกะสลัก    
เครื่องมือดึงสายโทรศัพท์ ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้     

วัสดุอื่น จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ เช่น มิเตอร์นํ้า-ไฟฟ้า อุปกรณ์ประปา เปิด
แก๊ส ฯลฯ  ลวดเชื่อม ใบหินเจีย ใบตัด ใบเลื่อย ดอกสว่าน นอต สมอ
เรือ ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์วปิด  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    
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งบลงทุน รวม 30,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 30,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 17,000 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ราคา 17,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน        
คุณสมบัติคอมพิวเตอร์ขนาดจอไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว      
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2แกนหลัก (2 core)       
 และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.0 GHzหรือดี
กว่า จํานวน 1 หน่วย          
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
หรือ 4 แกนเสมือน (4 Thread) โดย มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน
ไม่น้อยกว่า 2.4 GHz จไนวน 1 หน่วย      
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ
 Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB      
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB      
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย      
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย      
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-Tหรือดีกว่า จํานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง       
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง      
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์      
- มีจอภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียด
แบบ FHD (1920x1080)      
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth    
   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้        
 -เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2562       
 -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 1134 วันที่ 9
 มิถุนายน 2558 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
แบบ ผ.03 หน้าที่ 99   ลําดับที่ 51       
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จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จํานวน 8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ สําหรับสํานักงาน      
ราคา 8,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน       
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner 
และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน       
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์  (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต   
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi       
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้า
ต่อนาที (ppm) หรือ 8 ภาพต่อนาที (ipm)       
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อ
นาที  หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)       
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้       
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi       
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)       
- สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา       
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา       
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์       
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง       
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า       
- จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้       
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น       
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้        
 -เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2562       
 -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 1134 วันที่ 9
 มิถุนายน 2558 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
)แบบ ผ.03หน้าที่ 99   ลําดับที่ 52      
      

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้าขนาด 800 VA ราคา 2,500
 บาท    
จํานวน 2 เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน     
มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)     
สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้        
 -เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2562       
 -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 1134 วันที่ 9
 มิถุนายน 2558 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) แบบ ผ.03 หน้าที่ 99   ลําดับที่ 53   
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งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 5,870,000 บาท
งบลงทุน รวม 5,370,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 5,370,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายูง หมู่ที่1 จํานวน 100,000 บาท
(สายทางไร่นายสมาน) โดยมีขนาดกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 68.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 204.00 ตารางเมตร ตาม
แบบแปลนของเทศบาลตําบลนายูงกําหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
เป็นไปตามระเบียบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 44 ลําดับที่34    

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาสมนึก หมู่ที่ 6 จํานวน 100,000 บาท
(สายทางบ้านนายนุรัตน์) โดยมีขนาดกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 68.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 204.00 ตารางเมตร  ตาม
แบบแปลนของเทศบาลตําบลนายูงกําหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
เป็นไปตามระเบียบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 46 ลําดับที่ 57    

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปากราง หมู่ที่ 4 จํานวน 100,000 บาท
(สายทางบ้านตู้แลน) โดยมีขนาดกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 68.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 204.00 ตารางเมตร ตาม
แบบแปลนของเทศบาลตําบลนายูงกําหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
เป็นไปตามระเบียบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 45 ลําดับที่ 47    

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่1-หมู่ที่7 จํานวน 100,000 บาท
(สายทางไร่ข้างฝายห้วยราง) โดยมีขนาดกว้าง 3.00 เมตร ระยะ
ทาง 68.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 204.00
 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลนายูงกําหนด ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไปเป็นไปตามระเบียบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 47 ลําดับที่62    

โครงการซ่อมแซมต่อเติมอาคารตลาด บ้านชุมพล หมู่ที่ 7 จํานวน 100,000 บาท
ปริมาณงานซ่อมแซมต่อเติมอาคารตลาด 1 หลัง    
ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลนายูงกําหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไปเป็นไปตามระเบียบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 47 ลําดับที่ 61       

โครงการซ่อมแซมถนน คสล. บ้านปากราง หมู่ที่ 4 จํานวน 100,000 บาท
ปริมาณงานซ่อมแซม 1 แห่ง ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลนายูง
กําหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  เป็นไปตามระเบียบพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หน้า 39 ลําดับที่ 1    
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โครงการซ่อมแซมถนนโดยการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จํานวน 100,000 บาท
บ้านห้วยเวียงงาม หมู่ที่ 8 ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 0.062
 กิโลเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลนายูงกําหนด ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป เป็นไปตามระเบียบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 51 ลําดับที่ 93  
       

โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อการเกษตร บ้านชุมพล หมู่ที่7 จํานวน 300,000 บาท
ปริมาณงานลงดินไม่น้อยกว่า 1,580 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบแปลนของ
เทศบาลตําบลนายูงกําหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป     
เป็นไปตามระเบียบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 42 ลําดับที่  18      

โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อการเกษตร บ้านนาคลัง หมู่ที่10 จํานวน 200,000 บาท
ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,055 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบแปลนของ
เทศบาลตําบลนายูงกําหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นไปตาม
ระเบียบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 42 ลําดับที่ 21    
   

โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อการเกษตร บ้านนาต้อง หมู่ที่5 จํานวน 200,000 บาท
ปริมาณงานลงดินพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,055 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบแปลน
ของเทศบาลตําบลนายูงกําหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป     
เป็นไปตามระเบียบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 41 ลําดับที่  16      

โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อการเกษตร บ้านนายูง หมู่ที่1 จํานวน 250,000 บาท
ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,320 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบแปลนของ
เทศบาลตําบลนายูงกําหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นไปตาม
ระเบียบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 41 ลําดับที่ 12  
   

โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อการเกษตร บ้านนายูง หมู่ที่9 จํานวน 250,000 บาท
ปริมาณงานลงดินไม่น้อยกว่า 1,320 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาล
กําหนด ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลนายูงกําหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป เป็นไปตามระเบียบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  เป็น
ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 42 ลําดับที่  20      

โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อการเกษตร บ้านนาสมนึก หมู่ที่6 จํานวน 200,000 บาท
ปริมาณงานลงดินไม่น้อยกว่า 1,055 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบแปลนของ
เทศบาลตําบลนายูงกําหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป     
เป็นไปตามระเบียบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 41 ลําดับที่  17     

โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อการเกษตร บ้านปากราง หมู่ที่4 จํานวน 200,000 บาท
ปริมาณงานลงดินไม่น้อยกว่า 1,055 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบแปลนของ
เทศบาลตําบลนายูงกําหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นไปตาม
ระเบียบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 41 ลําดับที่  15       
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โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อการเกษตร บ้านสว่าง หมู่ที่2 จํานวน 300,000 บาท
ปริมาณงานลงดินพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,580 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบแปลน
ของเทศบาลตําบลนายูงกําหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป     
เป็นไปตามระเบียบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 41 ลําดับที่  13      

โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อการเกษตร บ้านห้วยทราย หมู่ที่3 จํานวน 300,000 บาท
ปริมาณงานลงดินไม่น้อยกว่า 1,580 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบแปลนของ
เทศบาลตําบลนายูงกําหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป     
เป็นไปตามระเบียบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 41 ลําดับที่  14  
   

โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อการเกษตร บ้านห้วยเวียงงาม  หมู่
ที่8

จํานวน 250,000 บาท

ปริมาณงานลงดินไม่น้อยกว่า 1,320 ตารางเมตร ตามแบบแปลน     
ของเทศบาลตําบลนายูงกําหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป     
เป็นไปตามระเบียบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496     
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 42 ลําดับที่  19

โครงการปรับปรุง ตกแต่งภายในสํานักงาน (ห้องผู้บริหาร) จํานวน 300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง ตกแต่งภายในสํานักงาน(ห้องผู้บริหาร)เทศบาล
ตําบลนายูง ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลนายูง  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไปและเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ
.2561 - 2565)หน้าที่ 51 ลําดับที่ 94

โครงการปรับปรุง ต่อเติมอาคารสํานักงาน เทศบาลตําบลนายูง จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อเติมอาคารสํานักงาน เทศบาลตําบลนายูง ตามแบบ
แปลนเทศบาลตําบลนายูง  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปและเป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)
หน้าที่ 51 ลําดับที่ 95

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตําบลนายูง จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าป้าย ค่าวัสดุ
อุปกรณ์   และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง ตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลนายูง  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป     
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(พ.ศ.2561 -
 2565) หน้าที่ 51 ลําดับที่ 96    

โครงการย้ายหอถังพร้อมซัมเมอร์ บ้านนาสมนึก หมู่ที่6 จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าย้ายหอถังพร้อมซัมเมอร์ จํานวน 1 แห่ง ตั้งจ่ายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หน้าที่  58  ลําดับที่ 12

โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร  บ้านนาต้อง หมู่ที่5 จํานวน 100,000 บาท
ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 151.00 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบแปลนของ
เทศบาลตําบลนายูงกําหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นไปตาม
ระเบียบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 46 ลําดับที่ 55
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โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร  บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 3 จํานวน 100,000 บาท
ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 151.00 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบแปลนของ
เทศบาลตําบลนายูงกําหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นไปตาม
ระเบียบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 45 ลําดับที่ 48    

โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร บ้านชุมพล หมู่ที่ 7 จํานวน 100,000 บาท
ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 151.00 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบแปลนของ
เทศบาลตําบลนายูงกําหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป    
เป็นไปตามระเบียบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 48 ลําดับที่ 67        

โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร บ้านนาคลัง หมู่ที่ 10 จํานวน 200,000 บาท
ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 301.00 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบแปลนของ
เทศบาลตําบลนายูงกําหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป    
เป็นไปตามระเบียบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496    
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 48 ลําดับที่ 69   
 

โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร บ้านนายูง หมู่ที่ 9 จํานวน 100,000 บาท
ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 151.00 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบแปลนของ
เทศบาลตําบลนายูงกําหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป    
เป็นไปตามระเบียบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496    
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 48 ลําดับที่ 68   
 

โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร บ้านปากราง หมู่ที่4 จํานวน 100,000 บาท
ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 151.00 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบแปลนของ
เทศบาลตําบลนายูงกําหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นไปตาม
ระเบียบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 46 ลําดับที่ 49

โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร บ้านสว่าง หมู่ที่ 2 จํานวน 150,000 บาท
ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 226.00 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบแปลนของ
เทศบาลตําบลนายูงกําหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นไปตาม
ระเบียบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 44 ลําดับที่ 33    
     

โครงการวางรางระบายนํ้า คอร. บ้านนาต้อง หมู่ที่ 5 จํานวน 250,000 บาท
ปริมาณงานขนาด 0.58*0.60 เมตร ยาว 85.00 เมตร ตามแบบแปลน
ของเทศบาลตําบลนายูงกําหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป    
เป็นไปตามระเบียบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 47 ลําดับที่ 65     

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อ
ให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

รายจ่ายเพื่อจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงานที่จ่างให้แก่เอกชนหรือนิติบุคคล จํานวน 300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่
เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกของเทศบาลตําบลนายูง ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ
.2561-2565)หน้า   51ลําดับที่ 97
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ค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้าง หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง
รายจ่ายเพื่อจ้างที่ปรึกษาในการหารือปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาในการหารือปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของ
เทศบาลตําบลนายูง  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป หน้า 51 ลําดับที่98

งบเงินอุดหนุน รวม 500,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 500,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ่า บ้านนาต้อง หมู่ที่5 จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบ้านผือ  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 75 ลําดับที่ 5 

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ่า บ้านนายูง หมู่ที่9 จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบ้านผือ  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 75 ลําดับที่ 9 

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ่า บ้านนาสมนึก หมู่ที่6 จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบ้านผือ  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 75 ลําดับที่ 6 

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ่า บ้านห้วยทราย หมู่ที่3 จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบ้านผือ  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 75 ลําดับที่ 3

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ่า บ้านห้วยเวียงงาม หมู่ที่8 จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบ้านผือ  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 75 ลําดับที่ 8 

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 48,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 48,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดทําปุ๋ยอินทรีย์จากวัสดุเหลือใช้ในครัวเรือน จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าวิทยากรอบรม ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายที่จําเป็น ในการ
จัดทําโครงการจัดทําปุ๋ยอินทรีย์จากวัสดุเหลือใช้ในครัวเรือน ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป และเป็นไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน และการแข่ง
ขันกีฬา และการส่งเสริมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 -พ.ศ
.2565) หน้าที่  62  ลําดับที่ 11
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โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตร ตามพระราชดําริ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าวิทยากรอบรม ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายที่จําเป็น ในการ
จัดทําโครงการส่งเสริมอาชีพเกษตร ตามพระราชดําริ  ตั้งจ่ายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป และเป็นไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน และการแข่ง
ขันกีฬา และการส่งเสริมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท0891.4/ว164
 ลงวันที่ 26 มกราคม 2558
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท0810.6/ว1470 ลงวัน
ที่ 24 กรกฎาคม 2560
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท0810.6/ว 1425
 ลงวันที่ 4 เมษายน 2562 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 -พ
.ศ.2565) หน้าที่  63  ลําดับที่ 19

ค่าวัสดุ รวม 8,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ เช่น พันธุ์พืช ปุ๋ย วัสดุเพาะชํา จอบ
เสียม มีด กรรไกร บันไดอะลูมิเนียมและอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป

งานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและป่าไม้ รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการปลูกป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าป้ายโครงการ  ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง และค่าใช้จ่าย
อื่นๆที่จําเป็นในโครงการปลูกป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติ  ตั้งจ่ายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป และเป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท0891.4/ว164
 ลงวันที่ 26 มกราคม 2558
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท0810.6/ว1470 ลงวัน
ที่ 24 กรกฎาคม 2560
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท0810.6/ว 1425
 ลงวันที่ 4 เมษายน 2562 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 -พ
.ศ.2565) หน้าที่ 87   ลําดับที่ 7

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 12,978,793 บาท

งบกลาง รวม 12,978,793 บาท
งบกลาง รวม 12,978,793 บาท
ค่าชําระหนี้เงินต้น จํานวน 969,988 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชําระหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ตามสัญญาเลข
ที่ 1942/16/2562 ลว.30 พ.ย. 2561 ยอดกู้ 8,060,140 บาท     และ
สัญญาเลขที่ 1950/24/2562 ลว.7 มค. 2562 ยอด
กู้ 2,807,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
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ค่าชําระดอกเบี้ย จํานวน 271,679 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชําดอกเบี้ย เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ตามสัญญา
เลขที่ 1942/16/2562 ลว.30 พ.ย. 2561 ยอดกู้ 8,060,140 บาทและ
สัญญาเลขที่ 1950/24/2562 ลว.7 มค. 2562 ยอดกู้ 2,807,000
 บาท   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม สําหรับพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ของเทศบาลตําบลนายูง ในอัตราร้อยละ 5ของ
ค่าจ้าง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตาม พระราชบัญญัติประกันสังคม พ
.ศ. 2533 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 7,788,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตําบลนายูง  ที่
มีสิทธิ์และคุณบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น 
พ.ศ.2552-ฉบับที่ 4 พ.ศ.2562(ประมาณการเพิ่มเติม) ตามประกาศราย
ชื่อผู้มีสิทธิ์ของเทศบาลตําบลนายูง เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ
.2561-2565) หน้า 71 ลําดับที่ 3          

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 2,496,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการและทุพพลภาพ ในเขต
เทศบาลตําบลนายูง ที่มีสิทธิ์และคุณสมบัติครบถ้วน หลักเกณฑ์ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553-ฉบับที่4 พ.ศ.2562 (ประมาณการจาก
ข้อมูลจากระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเบี้ยยังชีพองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น และประมาณการเพิ่มเติม) ตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ของ
เทศบาลตําบลนายูง   เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หน้า 71 ลําดับที่ 2

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 156,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์รับรองและได้ทําการวินิจฉัย
แล้ว โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ของกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น และตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จ่ายเงิน สงเคราะห์เบี้ยยังชีพขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ส.2548 เป็น
ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 71 ลําดับที่ 1  

สํารองจ่าย จํานวน 237,705 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสํารองจ่ายเพื่อไว้สําหรับเป็น ค่าใช้จ่าย
ตามความจําเป็นและเหมาะสม หรือเพื่อแก้ไขความเสียหาย
หรือบรรเทาความเดือดร้อน หรือเสียหายของราษฏร
หรือกรณีภัยธรรมชาติ เช่น อาหาร นํ้าดื่ม กระเบี้อง 
สังกะสีเสื้อกันหนาว ผ้าห่ม หรือโครงการเกี่ยวกับการ
ช่วยเหลือ กรณีประชาชนประสบภัยพิบัติต่าง ๆ 
หรือเหตุการณ์ในกรณี ที่จําเป็นหรือไม่สามารถคาดการณ์
ได้ล่วงหน้า ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน
รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 250,000 บาท

"เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)                          
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)
อัตราร้อยละ 50 ของเงินที่ได้รับจัดสรร ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตาม
ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเรื่อง  การกําหนดหลัก
เกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินงานและบริหาร
จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2557 ไม่น้อยกว่าร้อยละ   
ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ และหนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วน
ที่สุดที่ มท.0891.3/ว2199 ลงวันที่ 10  พฤศจิกายน 2552 
เรื่องการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นที่ มท.0891.3/ว1514 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2554
 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองด่วนที่สุด ที่ มท.0891.3/ว 1002 ลงวัน
ที่ 17 กรกฎาคม 2557 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ 2558 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป : สําหรับ
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ และสนับสนุนการบริการสาธารณสุขและ
รายการรายจ่ายที่เป็นภาระผูกพัน(การสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ)       "     

สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการดําเนิน
โครงการกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลนายูง  ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่มท0891.4/ว 2502  ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553 และตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว560 ลงวันที่ 27
 กุมภาพันธ์ 2561 นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)        
  

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 463,415 บาท
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของข้าราชการ  
ส่วนท้องถิ่นตามที่กฎหมายกําหนดในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ประจําปี
ตามประมาณการรายรับทั่วไป ไม่รวมรายได้จากพันธบัตร เงินกู้  เงินที่มี
ผู้อุทิศให้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
เป็นไปตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2500

เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับลูกจ้างประจําของส่วนราชการ ซึ่งจด
ทะเบียนแล้ว (กสจ.) จํานวน 16,006 บาท

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการที่จดทะเบียนแล้ว (กสจ.)เพื่อ
จ่ายเป็นเงินบําเหน็จบํานาญลูกจ้างประจํา  ถ่ายโอนสังกัดเทศบาลตําบลนา
ยูง จํานวน 2 คน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
เป็นไปตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2500
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