
 



 
 
 
 
 

 
 

ประกาศเทศบาลตำบลนายูง 
เรื่อง การประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 

------------------------------------------- 
          ด้วย สภาเทศบาลตำบลนายูง  อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี ได้มีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลนายูง สมัยสามัญ 
สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2/2565  เมื่อวันที่ 11  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕65 และได้รับความเห็นชอบจากนายอำเภอ   
นายูง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ตามหนังสือจังหวัดอุดรธานี ที่ อด 0023.4/3235 ลงวันที่ 21 
กุมภาพันธ์ 2560 และคำสั่งจังหวัดอุดรธานี ที่ 1006/2560 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560  

 

 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 62 มาตรา 63  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑4) พ.ศ. ๒๕63  เทศบาลตำบลนายูง  จึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ ๒๕66  โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕65   
 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  7   กันยายน  พ.ศ.  ๒๕65 
       
 
 

           (นายบัญชา  ตะวงษา) 
   นายกเทศมนตรีตำบลนายูง 

 
 



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลนายูง

อําเภอนายูง   จังหวัดอุดรธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 50,100,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 14,196,576 บาท
งบกลาง รวม 14,196,576 บาท

งบกลาง รวม 14,196,576 บาท
คาชําระหนี้เงินกู จํานวน 1,092,800 บาท

เพื่อจายเปนคาชําระหนี้เงินกูเงินทุนสงเสริมกิจการ
เทศบาล สัญญาเลขที่ 1942/16/2562 ลว.30 พ.ย. 2561 
ยอดกู 8,060,140 บาท และสัญญาเลขที่1950/24/2562 
ลว.7 มค. 2562  ยอดกู 2,807,000 บาท  (ผอนชําระปที่ 4) เปน
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563 ตั้งจายจากเงินราย
ได  ปรากฎในแผนงาน     งบกลาง งานงบกลาง     

คาชําระดอกเบี้ย จํานวน 113,800 บาท

เพื่อจายเปนคาชําระหนี้เงินกูเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล ตาม
สัญญาเลขที่ 1942/16/2562       
 ลว.30 พ.ย. 2561 ยอดกู 8,060,140 บาท     และสัญญาเลข
ที่ 1950/24/2562 ลว.7 มค. 2562  
ยอดกู 2,807,000 บาท  (ผอนชําระปที่ 4) 
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงาน
งบกลาง งานงบกลาง       
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เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 280,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคม สําหรับพนักงานจาง
ตามภารกิจ  พนักงานจางทั่วไป ของเทศบาลตําบลนายูง ในอัตรา
รอยละ 5 ของคาจาง ตั้งจายจากเงินรายได เปนไปตาม       
- พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533        
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการตั้งงบประมาณของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น  เพื่อสมทบกองทุน 
พ.ศ. 2561 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563       

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 9,133,200 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ตามโครงการสรางหลัก
ประกันดานรายไดแกผูสูงอายุ โดยใชฐานขอมูลจํานวนผูสูงอายุ
จากระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่นปงบประมาณ พ.ศ. 2566 แยกเปนดังนี้    1) ชวง
อายุ 90 ป ขึ้นไป  จํานวน 15 คนๆ ละ 1,000 บาท จํานวน 12
 เดือน  เปนจํานวนเงิน   180,000.  -บาท
2) ชวงอายุ 80-89 ป  จํานวน 111 คนๆ ละ 800
 บาท จํานวน 12 เดือน  เปนจํานวนเงิน  1,065,600. -บาท
3) ชวงอายุ 70-79 ป  จํานวน 281 คนๆ ละ 700 บาทจํานวน 12
 เดือน เปนจํานวนเงิน   2,360,400.- บาท  4) ชวงอายุ 60-69
 ป จํานวน  680 คนๆ ละ 600 บาทจํานวน 12 เดือน  เปน
จํานวนเงิน 4,896,000.- บาท
5) ผูสูงอายุที่จะครบ 60 ปบริบูรณ์ ในปงบประมาณ พ.ศ.2566
 ประมาณการจํานวน 96 คนๆละ 600 บาท เปนจํานวน
เงิน 691,200.-บาท  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผน
งานงบกลาง งานงบกลางเปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยหลักเกณฑ์การจายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผูสูง
อายุขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2552 แกไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562   เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองสวนทองถิ่นดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2565   เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-
2570) หนาที่ 95 ลําดับที่ 3  
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 2,431,200 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาเบี้ยยังชีพความพิการ ตามโครงการสนับสนุน
การเสริมสรางสวัสดิการทางสังคมใหแกคนพิการ หรือทุพลภาพ
โดยใชฐานขอมูลจํานวนคนพิการ ปงบประมาณ พ.ศ.2565 และ
ประมาณการจํานวนผูพิการที่จะขึ้นทะเบียนในปงบ ประมาณ พ.ศ
. 2566 ดังนี้    1) ชวงอายุ 18 ปขึ้นไป จํานวน 217
 คนๆ ละ 800 บาท จํานวน 12 เดือน เปนจํานวน
เงิน  2,083,200.-บาท    2) ชวงอายุต่ํากวา 18 ป จํานวน 17
 คนๆ ละ 1,000 บาท จํานวน 12 เดือน เปนจํานวนเงิน 204,000
.-บาท   3) ผูพิการที่คาดวาจะมาขึ้นทะเบียน ในป
งบ ประมาณ 2566 จํานวน 12 คนๆ ละ 1,000 บาท จํานวน 12
 เดือน เปนจํานวนเงิน  144,000.- บาท  ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป  ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง เปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑ์ การจายเงิน
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ.2553 (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562  เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองสวนทองถิ่นดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2565  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-
2570) หนาที่ 95 ลําดับที่ 2  

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาเบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ ตามโครงการสนับ
สนุน การจัดสวัสดิการทางสังคมใหแกผูดอยโอกาสทางสังคมโดย
ใชฐานขอมูลผูมีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพ ณ วันที่ตั้งงบ
ประมาณ จํานวน 12 ราย ๆ ละ 500 จํานวน 12 เดือน
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฎในแผนงานงบกลาง งานงบ
กลาง"  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจาย
เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ
. 2548  เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)   หนาที่ 95
 ลําดับที่ 1
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เงินสํารองจาย จํานวน 157,476 บาท

เพื่อจายเปนเงินสํารองจายเพื่อไวสําหรับเปน คาใชจายกรณีฉุก
เฉินที่มีเหตุสาธารณภัยหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัย หรือ
กรณีการป้องกันและยับยั้งกอนเกิดสาธารณภัยหรือคาดวาจะเกิด
สาธารณภัยหรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดรอนของ
ประชาชนเปนสวนรวม เชน การป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย ไดแก อุทกภัย วาตภัย แผนดินถลอม ภัยแลง ภัย
หนาว วาตภัย อัคคีภัย หรือการป้องกันและระงับโรค
ติดตอ เชน การป้องกันและระงับโรคติดตอ เปนตน
เปนไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ
.2550 เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
เพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2560 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที2่) พ.ศ.2561
เปนไปตามระเบียบกระทรวงหมาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563
เปนไปตามหนัสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลง
วันที่ 6 มิถุนายน 2559 ตั้งจายจากเงินทั่วไป ปรากฎในแผน
งานงบกลาง งานงบกลาง

รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 689,100 บาท

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการทองถิ่น (กบท.)เพื่อ
จายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของขาราชการสวนทอง
ถิ่น (ก.บ.ท.) ประจําปงบประมาณ 2566 ตามที่กฎหมายกําหนด
ในอัตรารอยละ 3 ของรายไดประจําปตามประมาณการรายรับทั่ว
ไป ไมรวมรายไดจากพันธบัตร เงินกูเงินที่มีผูอุทิศให  เปนไป
ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2500 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2556  เปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินบําเหน็จบํานาญขาราชการ
ทองถิ่น พ.ศ. 2546 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ
.2563  เปนไปตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 22 ลงวัน
ที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผน
งานงบกลาง งานงบกลาง
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เงินสมทบกองทุนสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อสมทบกองทุนสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย  เปนราย
ป โดยคํานวนไดรอยละหนึ่งสวนหก(0.00167) ของรายรับจริง ป
งบประมาณ พ.ศ.2564 (ไมรวมเงินอุดหนุน)
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0891.4/ว 2502
 ลงวันที่ 20 สิงหาคม  2553  เปนไปตาม  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่มท 0808.2/ว 560 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้ง
จายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงาน    งบกลาง งานงบกลาง    

เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพลูกจางประจํา (กสจ.) จํานวน 17,000 บาท

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการที่จดทะเบียน
แลว (กสจ.) เพื่อจายเปนเงินบําเหน็จบํานาญลูกจางประจํา  ถาย
โอน สังกัดเทศบาลตําบลนายูง จํานวน 2 คน 
เปนไปตามพระราชบัญญัติบําเหน็จลูกจางของหนวยการบริหาร
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 4
) พ.ศ.2555  ตั้งจายจากเงินรายได  
ปรากฎในแผนงาน  งบกลาง งานงบกลาง     
      

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) จํานวน 190,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)อัตรา
รอยละ 50 ของเงินที่ไดรับจัดสรร 
เปนไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกัน สุขภาพแหง
ชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนใหองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่นดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561   เปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการตั้งงบประมาณของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561 และที่
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พศ. 2565 เปนไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 2502 ลงวันที่ 20
 สิงหาคม 2553  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงาน
งบกลาง งานงบกลาง   
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 13,661,240 บาท

งบบุคลากร รวม 10,401,240 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 695,520 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือน ใหแกนายกเทศมนตรีและรองนายก
เทศมนตรี จํานวน 2 คน  เปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยเงินเดือน เงินคาตอบแทน และประโยชน์ตอบ
แทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและ
การจายคาเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 และที่
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547  ตั้งจายจากเงินราย
ได ปรากฎในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป     

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนง สําหรับผูดํารง
ตําแหนง นายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมตรี
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือน คาตอบ
แทน และประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ.2554 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
  ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป     
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คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษสําหรับผูดํารงตําแหนงนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี 
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือน เงินคา
ตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธาน
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ.2554 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป     

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารสวนตําบล

จํานวน 198,720 บาท

เพื่อจายเปน คาตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
เงินเดือน เงินคาตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของ
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รอง
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายก
เทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุม
กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ ๒) พ.ศ. 2557 ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป งานบริหารทั่วไป      
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 1,490,400 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือน ใหแก ประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล และ
เลขานุการสภาเทศบาล  เปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยเงินเดือน เงินคาตอบแทน และประโยชน์ตอบ
แทนอยางอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธาน
สภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ
.2554 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557   ตั้งจายจาก
เงินรายได ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป   
   

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 7,776,600 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 4,470,400 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานเทศบาล ตําแหนงปลัด
เทศบาล,รองปลัดเทศบาล,หัวหนาสํานักปลัด,นักจัดการงานงาน
ทั่วไป,นักทรัพยากรบุคคล,นักวิเคราะห์นโยบายฯ,นักพัฒนา
ชุมชน,นักวิชาการศึกษา,นิติกร,เจาพนักงานป้องกัน,เจาพนักงาน
ธุรการ และจายเปนเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานประจําป  ตาม
กรอบแผนอัตรากําลัง 3 ป  ตั้งจายไว 12 เดือน  เปนไปตามพระ
ราชบัญญัติระเบียบริหารงานบุคคลทองถิ่น พ.ศ. 2542
เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.ท.จ. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2
/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2548
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป    
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 140,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว/เงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ
ที่ ก.พ.รับรองใหแกพนักงานเทศบาลตําแหนง ปลัดเทศบาล,รอง
ปลัดเทศบาล,หัวหนาสํานักปลัด,
นักจัดการงานทั่วไป,นักทรัพยากรบุคล,,นิติกร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักพัฒนาชุมชน,นักวิชาการ
ศึกษา,เจาพนักงานธุรการ เงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุ
พิเศษ ตําแหนงนิติกร (พ.ต.ก.)ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป      

เงินประจําตําแหนง จํานวน 252,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนประจําตําแหนงใหกับตําแหนงปลัด
เทศบาล, รองปลัดเทศบาล,หัวหนาสํานักปลัด ที่ไดรับเงินประจํา
ตําแหนง ตามกฎหมายวาดวยเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง 
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป     

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 2,758,200 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนของพนักงานจาง เงินปรับปรุงคาตอบ
แทนพนักงานจาง และพนักงานจางทั่วไป 
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป      

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 156,000 บาท

เพื่อจายเปนคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางตามภารกิจ
และพนักงานจางทั่วไป ที่ปฏิบัติงานในสํานักปลัด 
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป      
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งบดําเนินงาน รวม 2,861,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 511,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 430,000 บาท

1. เงินคาประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ(เงินรางวัล
ประจําป) จํานวน  300,000.00 บาท
 เพื่อจายใหแกพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง 
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่น ขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557  ตั้งจายจากเงินรายได          
 2. คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจาง      
จํานวน 120,000.00  บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้ง
ตามกฏหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ ตั้งจายจากเงินรายได          
3. เงินตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้ง      จํานวน  10,000.00
  บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเลือกตั้งขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5013 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563  ตั้งจาย
จากเงินรายได 
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป          

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก
พนักงานเทศบาลและพนักงานจาง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ วันหยุดราชการ หรือกรณีเรงดวน ตั้งจายจากเงินราย
ได ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป      
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คาเชาบาน จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาเชาบาน คาเชาซื้อบาน      
สําหรับพนักงานเทศบาล เปนไปตามระเบียบการเบิกจายคาเชา
บาน พ.ศ.2561  ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป งานบริหารทั่วไป       

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเปนคาชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแกบุตรพนักงาน
เทศบาล หรือลูกจางประจํา และผูบริหารทองถิ่น  ที่มีสิทธิเบิก
จายตามกฎหมาย เปนไปตามระเบียบกระทรวงหมาดไทย วาดวย
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2563    ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป งานบริหารทั่วไป     

ค่าใช้สอย รวม 1,960,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 1,500,000 บาท

เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คา
ซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพย์สิน คา
โฆษณาและเผยแพร คาจางเหมาจัดทําสื่อ  สิ่งพิมพ์ตาง ๆ เพื่อ
ประชาสัมพันธ์เทศบาล คาจัดทําป้ายประกาศ ป้ายประชาสัมพันธ์
ตาง ๆ คาจางเหมาบริการตางๆ คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ย
ประกัน คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจาง
เหมาบริการ คาติดตั้งไฟฟ้า คาติดตั้งประปา คาติดตั้งโทรศัพท์ 
   คาจางเหมาบุคคล คาเชาทรัพย์สิน คาใช    จายอื่นๆ เพื่อใหได
มาซึ่งบริการ คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตาง ๆ ฯลฯตั้งจายจากเงิน
รายได ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป      
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 45,000 บาท

1. คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จํานวน 
20,000.00 บาท
เพื่อจายเปนคาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาของขวัญ  คาใชจายในการ
เลี้ยงรับรองตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน
เยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ หรือ
กิจการอื่นๆหรือการ   ประชุมระหวาง อปท.กับอปท. กับสวน
ราชการรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่เปนประโยชน์ของทองถิ่น  
ตั้งจายจากเงินรายได          2.คาเลี้ยงรับรอง (ประชุม
สภา)  จํานวน 25,000.00  บาท  เพื่อจายเปนคาเลี้ยงรับรองใน
การประชุมสภา หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ไดรับ
แตงตั้งตามกฏหมาย ระเบียบหรือหนังสือสั่งการ ตั้งจายจากเงิน
รายได ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป      
   

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

01. คาใชจายในการเลือกตั้ง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินงานตามโครงการเลือกตั้งทั่วไป/เลือกตั้ง
ซอม ตามที่กฎหมายกําหนด  รวมทั้งคาใชจายในการประชา
สัมพันธ์ คาวัสดุ อุปกรณ์ำหรับใชในการเลือกตั้ง ฯลฯ เปนไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5013 ลงวันที่ 26
 สิงหาคม 2563  ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป งานบริหารทั่วไป    

02.คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนตางๆ ของคณะผูบริหาร สมาชิก
สภาฯ พนักงานจาง พนักงานเทศบาล ผูมีสิทธิเบิกคาลงทะเบียน
ในการฝึกอบรม  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น ฉบับที่ 3
 พ.ศ.2559 ตั้งจายจากเงิน
รายได  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป      
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03.คาใชจายในการเดินทางไปราชการฯ จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเดินทางไปราชการของคณะผูบริหาร สมาชิก
สภาฯ พนักงานจาง พนักงานเทศบาล ผูมีสิทธิเบิกคาเดิน
ทาง เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะคาเชาที่พัก  และคาใช
จายอื่น ที่จําเปนในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนา
ตาง ๆ  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น ฉบับที่3 พ.ศ
. 2559  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป      

04. คาพวงมาลัย คาดอกไม กระเชาดอกไม พวงมาลา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาพวงมาลา พวงมาลัย  ชอดอกไม กระเชา
ดอกไม  ฯลฯ สําหรับงานพิธีการ งานราชพิธี และรัฐพิธี เนื่องใน
วันสําคัญตาง ๆ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 

05.คาชดใชคาเสียหายหรือคาสินไหมทดแทน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาชดใชคาเสียหายหรือคาสินไหมทดแทนใหแก
พนักงาน ลูกจาง ตามหนังสือกระทวงมหาดไทย ดวนที่ มท
 0808.4/ว 1033 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2554    ตั้งจายจากเงินราย
ได ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป      

06. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายเพื่อไปศึกษาดูงานของขาราชการทองถิ่น
พนักงานจาง สมาชิกสภาเทศบาล ผูบริหารทองถิ่น พรอม
คณะ และบุคคลซึ่งสามารถพัฒนาทองถิ่นอันเปนประโยชน์ทาง
ดานบริการสาธารณตามระเบียบ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และการเขา
รับการ ฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 เปนไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่นสี่ป (2566-2570) หนาที่  110   ลําดับที่  1      

วันที่พิมพ์ : 14/9/2565  14:32:11 หนา : 13/93



07. โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแกผูบริหาร สมาชิกสภา
และพนักงานฯ

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมคุณธรรม
จริยธรรม แกผูบริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงาน ลูกจาง  เชน คาอาหารและเครื่องดื่ม คา
เอกสาร ป้ายประชาสัมพันธ์ คาตกแตงสถานที่ และคาใชจาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ  ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป งานบริหารทั่วไป     
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการ ฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (2566-2570
) หนาที่ 109 ลําดับที่ 1     
 

08. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เชน คาอาหารและเครื่องดื่ม คา
เอกสาร ป้ายประชาสัมพันธ์และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ตั้ง
จายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (2566
-2570) หนาที่ 102 ลําดับที่  3      
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09. โครงการสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและ
เยาวชน(โครงการ"โตไปไมโกง")

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสรางภูมิคุมกันใหเด็ก
และเยาวชนฯ  เชน คาอาหารและเครื่องดื่ม คาเอกสาร ป้าย
ประชาสัมพันธ์และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ตั้งจายจากเงินราย
ได  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  เปน
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬา
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 เปนไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (2566-2570) หนาที่  103 ลําดับที่ 2 
        

10. โครงการนายูงรวมใจตานภัยคอร์รัปชั่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการนายูงรวมใจตานภัย
คอร์รัปชั่น เชนคาอาหารและเครื่องดื่ม คาเอกสาร ป้ายประชา
สัมพันธ์ และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ  ตั้งจายจากเงินราย
ได ปรากฎตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  เปน
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขัน
กีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559      
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (2566-2570) หนาที่  108   ลําดับ
ที่ 2       
      

11. โครงการยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการยึดมั่นธรรมาภิ
บาลบริการเพื่อประชาชน เชน คาอาหารและเครื่องดื่ม คา
เอกสาร ป้ายประชาสัมพันธ์และคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ ตั้งจาย
จากเงินรายได ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่ว
ไป เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขัน
กีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559      
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (2566-2570) หนาที่ 108  ลําดับ
ที่ 1        
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12. โครงการอบรมใหความรูตาม พรบ.ขอมูลขาวสาร พ.ศ.2540 จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมใหความรู พรบ
. ขอมูลขาวสาร แกพนักงาน ลูกจางประจํา และพนักงาน
จาง ประชาชนทั่วไป เชน อาหารและ    เครื่องดืม คาถาย
เอกสาร ป้ายประชาสัมพันธ์ และคาใขจายอื่นๆ ที่เกียวของ ตั้ง
จายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (2566-
2570) หนาที่  107 ลําดับที่  1      
      

13. โครงการจิตอาสา "เราทําความดีดวยหัวใจ". จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจิตอาสา เชน คา
อาหารและเครื่องดื่ม คาเอกสาร ป้ายประชาสัมพันธ์ และคาใช
จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขง
ขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 เปนไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (2566-2570) หนาที่ 109   ลําดับที่ 7 
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14. โครงการจัดทําแผนชุมชนและแผนพัฒนาทองถิ่น จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัด
ทําแผนพัฒนาทองถิ่นการจัดทําแผนชุมชน การจัดทําเวที
ประชาคมเพื่อทําแผนพัฒนาทองถิ่นในระดับหมู
บาน ตําบล เชน คาอาหารวาง และเครื่องดื่มคาเอกสาร ป้าย
ประชาสัมพันธ์ และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ       ตั้งจายจาก
เงินรายได ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่ว
ไป   เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมแขง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 เปนไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น  (2566-2570) หนาที่  81 ลําดับที่ 1 
     

15. คาใชจายเตรียมการรับเสด็จฯ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจาย ในการเตรียมการรับเสด็จฯ คา
วัสดุ อุปกรณ์ คารับรอง  คาใชจายที่จําเปนในการเตรียมการรับ
เสด็จฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป  เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ
.2596 และแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 เปนไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (2566-2570) หนาที่ 111   ลําดับที่ 1        
       

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

(รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ) 1. คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมยานพาหนะ      จํานวน 
 50,000.00   บาท
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมรถยนต์         
รถจักรยานยนต์ของ เทศบาลตําบลนายูง ตั้งจายจากเงินรายได     
     
2. คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมวัสดุและครุภัณฑ์      จํานวน 
 50,000.00   บาท
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่อง
ถายเอกสาร,โต๊ะ,เกาอี้,พัดลม,เครื่องขยายเสียง เปนตน ตั้งจาย
จากเงินรายได          
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ค่าวัสดุ รวม 370,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานัก
งาน เชน กระดาษ,ดินสอ,ปากกา,แฟ้ม,ตรายาง,ธงชาติ,แบบพิมพ์
ตาง ๆ แผนป้ายตาง ๆ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป     

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัวที่จําเปนตองใชประจําอาคาร
สํานักงานเทศบาลตําบล เชน ชุดกาแฟ น้ํายาเช็ดกระจก น้ํายาถู
พื้น น้ํายาลางจาน ไมกวาด ไมถูพื้น ไมกวาดกานมะพราว ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป      

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขน
สง เชน แบตเตอรี่ น้ํามันเบรก ยางนอก ยางใน และอื่นๆ ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป      

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 230,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น สําหรับรถยนต์  รถ
จักรยานยนต์ เครื่องตัดหญาของเทศบาล ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป      

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชนป้ายตาง ๆ
 โปสเตอร์ พูกันสี ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป     
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล
ตลับผงหมึก สําหรับเครื่องปริ้นแบบเลเซอร์ เมาส์ แผนรองฯ ฯลฯ
 ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานบริหารทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป      

ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท
คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุและคาใชจายอื่นที่จําเปน เชน คาบริการ จัด
ทําเว็บไซด์ คาดูแลเว็บไซด์ คาเชาพื้นที่เว็บไซด์ คาโดเมนเนมฯลฯ
  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป     

งบลงทุน รวม 244,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 244,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

1. จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น จํานวน 14,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร จํานวน 1 เครื่อง    
ราคา 14,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได (บัญชีราคาตาม
มาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม 2564) เปนไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (2566-2570) หนาที่ 121 ลําดับ 15    

2. จัดซื้อโต๊ะหมูบูชา จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจัดซื้อโต๊ะหมูบูชา  จํานวน 1 ชุด  ราคา 8,000 บาท (บัญชี
ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม 2564)     
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (2566-2570
) หนาที่  122  ลําดับ 17
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3.จัดซื้อเตนท์ผาใบ  4 หลัง จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเตนท์ผาใบ จํานวน 4 หลังๆละ20,000 บาท รวมเปน
เงิน 80,000 บาท  (เปนราคาที่สืบทราบไดตามทองตลาด) ตั้งจาย
จากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป เปนไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (2566-2570) หนาที่ 122  ลําดับ 18

4.จัดซื้อเกาอี้พลาสติก 300 ตัว จํานวน 75,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเกาอี้พลาสติก จํานวน 300ตัวๆละ250 บาท รวมเปน
เงิน 75,000 บาท  (เปนราคาที่สืบทราบไดตามทองตลาด) ตั้งจาย
จากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป  เปนไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (2566-2570) หนาที่  122  ลําดับ 19
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

1. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 17,000 บาท

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม
นอยกวา 19 นิ้ว) ราคา 17,000 บาท        
จํานวน 1 เครื่อง(สําหรับงานกิจการสภา)        
   คุณลักษณะพื้นฐาน        
-มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน
หลัก (4 c0re) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไมนอย
กวา 3.1 GHz หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย        
-มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 4 GB        
 - มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือ ชนิด solid state Drive ขนาดความจุไม
นอยกวา 120 GB จํานวน 1 หนวย  
-มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย        
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง        
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง  -มีแป้นพิมพ์และเมาส์        
-มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย (เกณฑ์
ราคาพื้นฐาน สําหรับอุปกรณ์ ICT ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม) 
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป   เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (2566-
2570) หนาที่  120  ลําดับ1    
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ครุภัณฑ์อื่น

1.จัดซื้อซุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัว จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจัดซื้อซุมเฉลิมมพระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 10
  จํานวน 1 ซุม  ราคา 50,000 บาท       (เปนราคาที่สืบทราบได
ตามทองตลาด) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฎในแผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  เปนไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (2566-2570) หนาที่ 122 ลําดับ 20 

งบเงินอุดหนุน รวม 155,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 155,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

01. โครงการอุดหนุนการจัดงานรัฐพิธีและงานพิธีวันสําคัญของชาติ จํานวน 10,000 บาท

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป  -เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
    -เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570 ) หนา 98
 ลําดับที่ 1    
 

02. โครงการอุดหนุนการจัดงานทุงศรีเมือง ประจําป 2566 จํานวน 15,000 บาท

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานบริหารทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป   -เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
    -เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570 ) หนา 98
   ลําดับที่ 2   
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03.โครงการอุดหนุนป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด ของศูนย์     
ปฏิบัติการพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติดอําเภอนายูง (ศป.ปส.อ.นา
ยูง) ประจําป      
2566

จํานวน 30,000 บาท

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานบริหารทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป   -เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
    -เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570 ) หนา  98
  ลําดับที่ 9
 

04.โครงการป้องกันและแกไขปัญหากรณีผูมีอาการทางจิตกอเหตุ
อาชญากรรม     
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอําเภอนายูง(ศป.ปส
.อ.นายูง)      
ประจําป 2566

จํานวน 20,000 บาท

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานบริหารทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป   -เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
    -เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570 ) หนา 99
   ลําดับที่ 10
    

05. โครงการอุดหนุนศูนย์บริการรวมในการชวยเหลือประชาชน จํานวน 50,000 บาท

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานบริหารทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป   -เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
    -เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570 ) หนา  98
  ลําดับที่ 4     
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06. โครงการอุดหนุนกลุมเครือขายโรงเรียน จํานวน 30,000 บาท

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานบริหารทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป   -เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
    -เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570 ) หนา 99
   ลําดับที่ 13 
    

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 15,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น รวม 15,000 บาท

รายจ่ายอื่น รวม 15,000 บาท
รายจายอื่น

รายจายอื่น จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือ
พัฒนาระบบตาง ๆ ซึ่งมิใชเพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์
ที่ดิน และหรือสิ่งกอสรางพัฒนาระบบตาง ๆ ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวาง
แผนสถิติและวิชาการ 

งานบริหารงานคลัง รวม 3,509,573 บาท
งบบุคลากร รวม 2,403,773 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,403,773 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,554,240 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานเทศบาล  
ตําแหนงนักบริหารงานคลัง,เจาพนักงานการเงินและบัญชี ,เจา
พนักงานการเงินและบัญชี,เจาพนักงานพัสดุ,นักวิชาการพัสดุ 
เจาหนาที่จัดเก็บรายได,และจายเปนเงินปรับปรุงเงินเดือน
พนักงานเทศบาล ประจําป ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง   
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเงินเพิ่มตางๆของขาราชการหรือพนักงานสวนทอง
ถิ่น ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารงานคลัง    

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนประจําตําแหนงใหกับตําแหนงนักบริหาร
งานคลัง ที่ไดรับเงินประจําตําแหนงตามกฎหมายวาดวย เงินเดือน
และเงินประจําตําแหนง เดือนละ 3,500.- บาท ตั้งจายจากเงิน
รายได ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง    

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 753,533 บาท

เพื่อจายเปนคาจางของพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจาง
ทั่วไป สังกัดกองคลังตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง    

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเงินเพิ่มคาครองชีพตางๆแกพนักงานจาง  ตั้งจาย
จากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
งานคลัง    

งบดําเนินงาน รวม 1,100,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 82,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก 
พนักงานเทศบาลและพนักงานจาง ตั้งจายจากเงินรายได  ปราก
ฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง    
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คาเชาบาน จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาเชาบาน คาเชาซื้อบานสําหรับพนักงาน
เทศบาล ตามระเบียบการเบิกจาย  ตั้งจายจากเงินรายได  ปราก
ฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง    

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกบุตรผูบริหาร และ
พนักงานเทศบาลผูมีสิทธิเบิกจาย ตั้งจายจากเงินรายได  ปราก
ฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง    

ค่าใช้สอย รวม 420,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือ หรือเขาปกหนังสือคา
ซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพย์สิน คา
โฆษณา และเผยแพร คาจางเหมาจัดทําสื่อสิ่งพิมพ์ตาง ๆ เพื่อ
ประชาสัมพันธ์เทศบาล คาจัดทําป้ายประกาศ ป้ายประชาสัมพันธ์
ตาง ๆ คาจางเหมาบริการตางๆ คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ย
ประกัน คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจาง
เหมาบริการ คาติดตั้งไฟฟ้า คาติดตั้งประปา คาติดตั้งโทรศัพท์ คา
จางเหมาบุคคล คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ ฯลฯ  ตั้งจาย
จากเงินรายได   ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง     

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเลี้ยงรับรองและคาใชจายในการฝึกอบรมสัมนาใน
การพัฒนาองค์ความรู เชนการจัดเก็บรายได การจัดทําแผนที่
ภาษี การเงินการคลังและการปฏิบัติงานในระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น (e-laas)  ตั้งจาย
จากเงินรายได ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
งานคลัง
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1.คาเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเดินทางไปราชการของคณะผูบริหาร สมาชิก
สภาฯ พนักงานจาง พนักงานเทศบาล ผูมีสิทธิเบิกคาเดิน
ทาง เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะคาเชาที่พัก  และคาใช
จายอื่น ที่จําเปนในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนา
ตาง ๆ  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น ฉบับที่3 พ.ศ
. 2559 ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎตามแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารงานคลัง       

2.คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนฝึกอบรมสัมมนาตางๆ ของพนักงาน
จาง  พนักงานเทศบาลผูมีสิทธิเบิกคาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2559 ตั้งจายจาก
เงินรายได  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงาน
คลัง     

3.โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจําปงบ พ.ศ.2566 จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน     
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารงานคลัง  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการจัดงาน และการแขงขันกีฬา และการสง
เสริมกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2559 -เปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนาที่  81 ลําดับที่  2      
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4.โครงการจัดอบรมจัดทําบัญชีของเทศบาลตําบลนายูงในระบบ e-
laas

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโครงการจัดอบรมจัดทําบัญชีของเทศบาลตําบลนา
ยูงในระบบ e-laas ตามแนวทางการจัดทําบัญชีและรายงานการ
เงินขององค์การปกครองสวนทองถิ่น    ตั้งจายจากเงินราย
ได  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง เปน
ไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น(พ.ศ.2566-
2570) หนา 81 ลําดับที่ 6   

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงซอมแซมครุภัณฑ์ เชน เครื่องพิมพ์ดีด    
เครื่องอัดสําเนา เครื่องปรับอากาศ ตู โต๊ะ  คาบํารุงรักษาหรือ
ซอมแซมทรัพย์สิน วัสดุ ๆ ตั้งจายจากเงินรายได      

ค่าวัสดุ รวม 58,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ
 เชน กระดาษ ดินสอ ปากกา กระดานไวท์บอร์ด มูลี่ มานปรับ
แสง พรม เครื่องคํานวณเลข ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปราก
ฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง      

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชนกระดาษเขียน
โปสเตอร์ ฟล์ม แถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาวดําที่ไดจาก
การลาง อัด ขยาย ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง    

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เชน แผนดิสก์ กระดาษตอ
เนื่อง เทปบันทึกขอมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร์ โปรแกรมและอื่นๆ เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้ง
จายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารงานคลัง     
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วัสดุอื่น จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณ์ตาง ๆ ที่ไมเขาลักษณะและ
ประเภท ตามระเบียบวิธีการงบประมาณ ตั้งจายจากเงินราย
ได ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง     

ค่าสาธารณูปโภค รวม 540,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 320,000 บาท

เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟ้า ในความรับผิดชอบของเทศบาล
ตําบลนายูง ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารงานคลัง     

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ําประปาและน้ําดื่มในเทศบาลตําบลนายูง และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 ศูนย์  ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง  

คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุและคาใชจายอื่นที่จําเปน เชน คาบริการจัดทํา
เว็บไซต์ คาดูแลเว็บไซต์ คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ คาโดเมนเนม
 บริการ โทรศัพท์ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง    

คาบริการไปรษณีย์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโทรเลข คาธนาณัติ คาซื้อดวงตราไปรษณีย์
อากร คาเชาตูไปรษณีย์  ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง    
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งบลงทุน รวม 5,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 5,800 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

1.จัดซื้อตูเอกสาร จํานวน 5,800 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเอกสาร ชนิด 2 ประตู จํานวน 1 ตูๆ
ละ 5,800.- บาท (เปนราคาที่สืบทราบไดตามราคาทองตลาด) ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารงานคลัง   ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (2566-
2570) หนา 123 ลําดับที่  29   

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 50,000 บาท
งบบุคลากร รวม 50,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 50,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานเทศบาล ตําแหนง นักวิชาการ
ตรวจสอบภายใน (ปฏิบัติการ/ชํานาญการ)และจายเปนเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนพนักงานประจําป  ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานควบคุมภายในและการตรวจสอบ
ภายใน
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 499,700 บาท

งบดําเนินงาน รวม 160,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

01. โครงการป้องกันและแกไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลป
ใหม

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณ์ตางๆ คาป้ายประชาสัมพันธ์ คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาใชจายที่จําเปนในการจัด
ทําโครงการใชจายตามโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน   ตั้ง
จายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานรักษาความสงบภาย
ใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปนไปตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว 1634  ลง
วันที่ 22 กันยายน 2557  เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 4202  ลงวันที่ 25
 ธันวาคม 2561 
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3492 ลง
วันที่ 28 มิถุนายน 2562  
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.4/ว 1123   ลงวันที่ 9 เมษายน 2563  ปราก
ฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (2566-2570) หนา 104 ลําดับที่ 4
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02.โครงการป้องกันและแกไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล
สงกรานต์

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณ์ตางๆ คาป้ายประชาสัมพันธ์ คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาใชจายที่จําเปนในการจัด
ทําโครงการใชจายตามโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน ตั้ง
จายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานรักษาความสงบภาย
ใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปนไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0804.5/ว 1634  ลงวันที่ 22 กันยายน 2557
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 4202  ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3492 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2562
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 1123  ลงวันที่ 9 เมษายน 2563   
- ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) หนา 104
 ลําดับที่ 5

03.โครงการฝึกอบรมใหความรูเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย (ป้องกันเด็กจมน้ํา)

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาฝึกซอมแผนป้องกันเด็กจมน้ํา คาอาหาร คาเครื่อง
ดื่ม คาวิทยากร คาจางเหมาบริการ  คาของขวัญ ของรางวัล คา
วัสดุสํานักงาน คาโฆษณาและเผยแพร คาดอกไกไมพิธี เปด – 
ปด  คายานพาหนะ คาวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่จําเปนตองใชในการ
ฝึกซอมแผนป้องกันเด็กจมน้ํา ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปราก
ฎในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0816.4/ว 1006   ลงวันที่ ๕ เมษายน 2561
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0816.4/ว 2269  ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม 2560 
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) หนา 105
 ลําดับที่ 2
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04. โครงการฝึกอบรมใหความรูเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย (ดานอัคคีภัย)

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการฝึกซอมแผนป้องกันภัย
ตางๆ ของเทศบาลเพื่อใหพนักงานดับเพลิงไดเพิ่มความรูดานการ
ป้องกันภัย สําหรับจายเปนคาใชจาย ในพิธี เปด – ปด การฝึก
อบรม คาอาหาร คาอาหารวาง พรอมเครื่องดื่ม คาวัสดุ คาตอบ
แทนวิทยากร คาก๊าซหุงตม คาบรรจุน้ํายาเคมีดับเพลิง คา
เข็ม เครื่องหมายวุฒิบัตร คาน้ํามันเชื่อเพลิงและหลอลื่น คาวัสดุ
สํานักงาน คาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนไป  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป  ปรากฎในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใช
จายในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และเขารับการฝึกอบรม  เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
  เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0229/ว
 3767ลงวันที่ 4 ธันวาคม  2562  เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 440 ลงวันที่ 13
 กุมภาพันธ์ 2563   ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 –
 2570) หนา105 ลําดับที่ 5  

05.โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณ์ตางๆ คาวิทยากรอบรมคาป้ายประชา
สัมพันธ์ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาใชจายที่จํา
เปน ในการจัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
เทศบาลตําบลนายูง  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฎใน
แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และเขารับการฝึกอบรมเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
    เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0229
/ว 3767  ลงวันที่ 4 ธันวาคม  2562 เปนไปตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 440  ลงวัน
ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563  ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2566 – 2570) หนา 105 ลําดับที่ 4
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ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องดับเพลิงตางๆเชน เครื่องดับเพลิง สาย
สงน้ําดับเพลิง ขอตอ ขอแยกทางสงน้ํา หัวฉีด ลูกบอลดับ
เพลิง น้ํายาดับเพลิง ฯลฯ และอื่นๆ ที่จําเปน 
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานรักษาความสงบภาย
ใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วัสดุจราจร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุจราจรตางๆ เชน กรวยจราจร กระบองไฟกระ
พริบแผงกั้นจราจร ป้ายไฟสามเหลี่ยมหยุดตรวจ ฯลฯ และอื่นๆ ที่
จําเปน  เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  ตั้งจายจากเงิน
รายได ปรากฎในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุอื่นๆ ที่ไมเขาลักษณะวัสดุ
ตามประเภทรายจายและเปนวัสดุที่จําเปนตองใชในภารกิจของ
เทศบาลตําบลนายูง เชน บาร์ โซเลื่อยยนต์ ฯลฯ และอื่นๆ ที่จํา
เปน เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  ตั้งจายจากเงิน
รายได  ปรากฎในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

งบลงทุน รวม 339,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 339,700 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

01.จัดซื้อหลังคารถกูชีพ-กูภัย จํานวน 313,000 บาท

1.คาหลังคาที่ทําจากไฟเบอร์กลาสชนิดมีความแข็งแรงทน
ทาน โดยคุณภาพไดมาตรฐานมีอุปกรณ์ตกแตภายนอกและภาย
ใน ความสูงของหลังคาจากขอบกระบะไมนอยกวา 105
 ซม.พรอมมีกระจกหรืออะคิลิคบานเลื่อน ทั้งสองขาง ประตูฝา
ทายทําจากไฟกลาส เปด-ปด ดานขางซาย-ขวา พรอมชุดล็อกทาย
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มีกุญแจตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฎในแผนงานรักษา
ความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย ราคา 145,000 บาท
2. สัญญาณไฟฉุกเฉินแบบแถวยาว LED  (สีตามกฎหมาย
กําหนด) ราคา 24,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน  -  มีชุด
สัญญาณไฟฉุกเฉินสีตามกฎหมายกําหนดแบบแถบยาวLED ติดตั้ง
 -  ขนาดของแผงไฟยาวไมนอยกวา 40 นิ้ว สูงไมเกิน 10
 นิ้ว กวางไมนอยกวา 10 นิ้ว
3. กลองเสียงและฮอร์น ราคา 7,500 บาท
 - ลําโพงขนาดไมนอยกวา 100วัตต์ โดยติดตั้งตามความเหมาะ
สม
4. ไฟฉุกเฉินทายรถ หลอดไฟแบบ LED (สีตามกฎหมาย
กําหนด) ราคา 9,500 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
 -  ชนิดหลอดไฟ LED ใชไฟกระแสตรง 12 VDC 
 -  ติดตั้งตามความเหมาะสม
5. สติ๊กเกอร์สะทอนแสงรอบคัน พรอมสัญลักษณ์  ราคา 15,000
 บาท
6. ไฟรอบคันจํานวน 8 จุด ราคา 22,000 บาท
7. ไฟสปอร์ทไลท์ ชนิด LED 60W  ใช 6 ตัวๆละ 2,500
 บาท เปนเงิน 15,000 บาท
8. ชุดแอร์แขวน ราคา 24,000บาท คุณลักษณะพื้นฐาน
 - ชองลมแอร์ผลิตจากพลาสติก พรอมปรับขึ้น-ลง ซาย-ขวา
ได  - สวิทซ์เปด-ปด  ใชงานงาย
 - ปรับแรงลมอยางนอยได 3 ระดับ
 - มอเตอร์พัดลมใหแรงลมสม่ําเสมอ ความแรงลมสูงสุดไมนอย
กวา 3000 rpm  - ใชไฟกระแสตรง 12 VDC
9. ถาดรองสเตเซอร์ ราคา 15,000 บาท
10. ปูพื้น PVC ราคา 12,000 บาท ประกอบดวย
 - ไมอัด 10 มิลลิเมตร  - พื้นยาง PVC ทนทานตอการใชงาน
สามารถเช็ดคราบ และทําความสะอาดไดสะดวก 
11. ที่นั่งดานขางแบบมีที่เก็บอุปกรณ์ ราคา 12,000
 บาท     - ขนาด 24*200*45 ซม.
12. ชุดสไปเดอร์บอร์ด ราคา 12,000 บาท/ชุด
 - รับน้ําหนักไดไมนอยกวา 120 กก.
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 - ชุดกระดานแข็งรองนอน  - หมอนล็อกศีรษะ     
- เข็มขัดรัด  - ขนาด (กวาง*ยาว) 183*44.7 ซม.
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานรักษาความสงบภาย
ใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   ปรากฎตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (2566-2570) หนา 122 ลําดับที่ 21                       

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

01.เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ All In One   จํานวน 1 เครื่อง
เปนไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564
 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 ตั้งจายจากเงินราย
ได   ปรากฎในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
  ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) หนา 123
 ลําดับที่ 22

02.เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง 
เปนไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์ และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564
 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฎในแผนงานรักษาความสงบ
ภายใน งานป้องกันและบรรรเทาสาธารณภัยปรากฎในแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) หนา 123 ลําดับที่ 23

03.จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จํานวน 5,700 บาท
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เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จํานวน 1
 เครื่อง  - มีกําลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไมนอย
กวา 1 kVA (600 Watts) - สามารถสํารองไฟฟ้าไดไมนอย
กวา 15 นาท  เปนไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้น
ฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
ธันวาคม 2564 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 ตั้งจายจาก
เงินรายได ปรากฎในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย  เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564  ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 –
 2570) หนา 123 ลําดับที่ 24

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 5,005,800 บาท

งบบุคลากร รวม 4,790,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,790,800 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,440,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนสําหรับผูดํารงตําแหนง พนักงานครู
เทศบาล จํานวน 4 อัตรา โดยตั้งไว 12 เดือน เปนไปตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0809.4/ว 2140    
ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565    ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 134,400 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือน ที่พนักงานครูไดรับในอัตรา
เทากับเงินวิทยฐานะ สําหรับวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ คน
ละ 5,600 บาทตอเดือน จํานวน 2 อัตรา    
โดยตั้งไว 12 เดือน  เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ที่ มท 0809.4/ว 2140 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานการ
ศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา     
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เงินวิทยฐานะ จํานวน 176,400 บาท

เพื่อจายเปนเงินวิทยฐานะ สําหรับเบิกจายใหแกพนักงานครู
เทศบาล   - ชํานาญการ คนละ 3,500 บาทตอเดือน จํานวน 1
 อัตรา  - ชํานาญการพิเศษ คนละ 5,600 บาทตอ
เดือน  จํานวน 2 อัตรา โดยตั้งไว 12 เดือน  
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0809.4
/ว 2140 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565    
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานการ
ศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 2,940,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบพนักงานจาง ดังนี้     
1.พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยหัวหนาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 3 อัตรา  โดยตั้งไว 12 เดือน ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป จํานวน  800,000 บาท 
2. พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูดูแลเด็ก (ผูมี
ทักษะ) จํานวน 8 อัตรา โดยตั้งไว 12 เดือน ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0809.4/ว 2140 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565
 จํานวน 1,600,000  บาท   
3.พนักงานจางทั่วไป ตําแหนง ผูดูแลเด็ก จํานวน 5 อัตรา  โดยตั้ง
ไว 12 เดือน  จํานวน 540,000 บาท
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานการ
ศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับงานการศึกษา       
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 70,000 บาท

1.เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว สําหรับพนักงานจาง
ตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยหัวหนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 3
 อัตรา และผูดูแลเด็ก (ผูมีทักษะ) จํานวน 8 อัตรา เปนไปตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0809.4/ว 2140 
 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 จํานวน 10,000 บาท    
2.เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว สําหรับพนักงานจางทั่ว
ไป จํานวน 5 อัตรา ตําแหนง ผูดูแลเด็ก  ตั้งจายจากเงินราย
ได จํานวน 60,000 บาท   
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานการ
ศึกษา  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

เงินอื่น ๆ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทน คาครองชีพชั่วคราวพนักงานจางตาม
ภารกิจ (อปท.ตั้งงบประมาณจากเงินรายไดสมทบเพิ่มในสวนที่สูง
กวางบประมาณที่ไดรับการจัดสรร)   เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององค์การบริหาร
สวนทองถิ่น พ.ศ.2541 
และที่แกไขเพิ่มเติม ตั้งจายจากเงินรายได     

งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 10,000 บาท

คาสวัสดิการสําหรับผูดํารงตําแหนงครูผูดูแลเด็ก, ครู เพื่อจายเปน
คาการศึกษาบุตร ใหแกบุตร ผูดํารงตําแหนงครูผูดูแล
เด็ก, ครู เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0809.4/ว 2140 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานการศึกษา  งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา   
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ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1.โครงการศึกษาดูงานและฝึกอบรมใหความรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ครู    
 และบุคลากรทางการศึกษา

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินโครงการศึกษาดูงานและฝึกอบรมใหความรู
เพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา เชน   คา
ตอบแทนวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ์ในการจัดอบรม คาอาหารและ
เครื่องดื่ม และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน ในการดําเนิน
โครงการ  เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  ตั้งจาย
จากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานการศึกษา  งานบริหารงานทั่ว
ไปเกี่ยวกับการศึกษา  ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (2566-
2570)หนา 87 ลําดับที่ 6  

2.โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงาน ตามโครงการจัดงานวัน
เด็กแหงชาติ เชน คารับรอง คาอาหารและเครื่องดื่ม คาใชจาย
เกี่ยวกับสถานที่  คาใชจายในการประกวดหรือแขงขัน คาจาง
เหมาบริการ คาจางเหมาทําป้าย 
คาวัสดุอุปกรณ์ตางๆ และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยว
ของ  เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564    
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานบริหาร
งานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  ปรากฎตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (2566-2570)หนา 88 ลําดับที่ 9 
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ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน เชน กรรไกร ตรายาง ผาใบติดตั้ง
ในสํานักงาน กระดาษ เข็มหมุด แฟ้ม น้ําหมึกปริ้น ฯลฯ  เปนไป
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564    
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานการศึกษา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัวที่จําเปนสําหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก   เชน น้ํายาลางจาน น้ํายาถูพื้น น้ํายาลางหองน้ํา ผงซัก
ฟอก สบู ไมกวาด ฯลฯ เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฎในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบลงทุน รวม 95,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 75,000 บาท
ครุภัณฑ์การศึกษา

1.จัดชื้อโต๊ะนักเรียน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ โต๊ะนักเรียนอนุบาลพรอมเกาอี้     ใหกับ
เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตําบลนายูง ขนาด
โต๊ะ 120 x 60 เมตร สูงไมเกิน 60 ซม. จํานวน 12 ชุด ราคาชุด
ละ 5,000 บาท (เปนราคาที่สืบทราบไดตามทองตลาด) ตั้งจาย
จากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (2566-2570)หนา 123 ลําดับ
ที่ 25 
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ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

1.จัดชื้อคูลเลอร์น้ํา จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ คูลเลอร์น้ํา ขนาด 14 ลิตร จํานวน 5
 ถัง  ราคาถังละ 3,000 บาท  (เปนราคาที่สืบทราบไดในทอง
ตลาด) ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานการ
ศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  ปรากฎตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (2566-2570)หนา 123 ลําดับที่ 26

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 20,000 บาท
คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสรางตาง ๆ

1. คาตอเติม หรือดัดแปลงอาคารหรือสิ่งปลูกสราง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอเติม หรือดัดแปลงอาคารหรือสิ่งปลูก
สราง เชน ตอเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตําบล
นายูง ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานการ
ศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  เปนไปตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564  ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (2566-
2570)หนา 74 ลําดับที่ 178 
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 5,424,936 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,904,936 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,410,300 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

01.โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา  คาอาหาร
กลางวัน

จํานวน 926,100 บาท

เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวัน ใหกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
เทศบาลตําบลนายูง  เด็กเล็กจํานวน 180 คน อัตรามื้อละ 21
 บาทตอคน จํานวน 245 วัน   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป  ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565  ปราก
ฎตมแผนพัฒนาทองถิ่น (2566-2570) หนา 87 ลําดับที่ 3

02. โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา คาจัดการ
เรียนการสอน (รายหัว)

จํานวน 306,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สําหรับเด็ก
ปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) จัดสรรสําหรับเด็กอายุ 2-5
 ป เด็กเล็กจํานวน 180 คน อัตราคนละ  1,700 บาท/ป ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานระดับ
กอนวัยเรียนและประถมศึกษาเปนไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5061 ลงวันที่ 18
 กรกฎาคม 2565 ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (2566-2570
) หนา 87 ลําดับที่ 5  
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03. โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา คาหนังสือ
เรียน

จํานวน 28,000 บาท

เพื่อจายเปนคาหนังสือเรียน สําหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (ศพด.)จัดสรรสําหรับเด็กอายุ 3-5 ป เด็กเล็ก
จํานวน 140 คน อัตราคนละ 200 บาท/ป ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ปราก
ฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (2566-2570) หนา 89 ลําดับที่ 15

04. โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา คาอุปกรณ์
การเรียน

จํานวน 28,000 บาท

เพื่อจายเปนคาอุปกรณ์การเรียน สําหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก (ศพด.)จัดสรรสําหรับเด็กอายุ 3-5 ป เด็กเล็กจํานวน 140
 คน อัตราคนละ 200 บาท/ป    
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปราก
ฎในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถม
ศึกษา  เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ปรากฎตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (2566-2570) หนา 89 ลําดับที่ 16

05. โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา คาเครื่อง
แบบนักเรียน

จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเครื่องแบบนักเรียน สําหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)จัดสรรสําหรับเด็กอายุ 3-5 ป เด็กเล็ก
จํานวน 140 คน อัตราคนละ 300 บาท/ป ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป  ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา  เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ปราก
ฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (2566-2570) หนา 89 ลําดับที่ 17

วันที่พิมพ์ : 14/9/2565  14:32:11 หนา : 44/93



06. โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา คากิจกรรม
พัฒนาผูเรียน

จํานวน 60,200 บาท

เพื่อจายเปนคากิจกรรมพัฒนาผูเรียน  สําหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) จัดสรรสําหรับเด็กอายุ 3-5 ป เด็กเล็ก
จํานวน 140 คน อัตราคนละ 430 บาท/ป ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว 5061  ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ปราก
ฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (2566-2570) หนา 89 ลําดับที่ 18

07. โครงการสงเสริมพัฒนาการและโภชนาการเด็กปฐมวัย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินการในการจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาการ
เด็กใหเปนไปตามเกณฑ์ สําหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (ศพด.) ตามโครงการสงเสริมพัฒนาการและโภชนาการเด็ก
ปฐมวัย ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานการศึกษา งาน
ระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา ปรากฎตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (2566-2570) หนา 89 ลําดับที่ 19 

08. โครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานศึกษาของศูนย์พัฒนา
เด็ก

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินการโครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรูนอก
สถานศึกษา  สําหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)  ตั้ง
จายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนการศึกษา งานระดับกอนวัย
เรียนและประถมศึกษา ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (2566-
2570) หนา 90 ลําดับที่ 20   

09. โครงการวันปฐมนิเทศ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินการโครงการวันปฐมนิเทศ เด็กนักเรียนและ
ผูปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตําบลนายูง  ตั้งจาย
จากเงินรายได ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัย
เรียนและประถมศึกษา ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (2566-
2570) หนา 90 ลําดับที่ 21    
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10. โครงการจุดประกายฝัน มุงมั่นสูเป้าหมาย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดโครงการ เชน คารับรอง คา
อาหารและเครื่องดื่ม คาของขวัญของรางวัล คาจาง
เหมาบริการ คาป้าย คาเครื่องเสียง คาวัสดุอุปกรณ์ตาง ๆ    
และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของ ตั้งจายจากเงินราย
ได ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (2566-2570
) หนา 90 ลําดับที่ 22   

ค่าวัสดุ รวม 1,494,636 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 1,494,636 บาท

1.คาอาหารเสริม (นม) เด็กปฐมวัย     จํานวน  344,916   บาท 
เพื่อจายเปนคาอาหารเสริม (นม) ใหกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
เทศบาลตําบลนายูง เด็กเล็กจํานวน  180 คน อัตราคนละ 7.37
 บาท จํานวน 260 วัน        ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เปนไป
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5061
 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095        
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ปรากฎตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (2566-2570) หนา 87 ลําดับที่ 4      
2. คาอาหารเสริม (นม) เด็กประถมศึกษา     จํานวน  1,149,720
 บาท เพื่อจายเปนคาอาหารเสริม (นม) ใหโรงเรียนในเขตพื้นที่
เทศบาลตําบลนายูง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
อุดรธานี เขต 4  จํานวน 4 โรงเรียน เด็กนักเรียนจํานวน 600
 คน อัตราคนละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เปนไป
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา ปรากฎตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (2566-2570) หนา 87 ลําดับที่ 2      
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งบเงินอุดหนุน รวม 2,520,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,520,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็ก จํานวน 2,520,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็ก
ประถมศึกษา  ตามโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถาน
ศึกษา ใหโรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลนายูง สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 4  จํานวน 4 โรงเรียน เด็กนัก
เรียนจํานวน 600 คน อัตรามื้อละ 21 บาท จํานวน 200 วัน ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฎตามแผนงานการศึกษา งาน
ระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา เปนไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5061ลงวัน
ที่ 18 กรกฎาคม 2565 เปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2559และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563  ปรากฎตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (2566-2570) หนา 87 ลําดับที่ 1
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 200,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

01. อุดหนุนคณะกรรมการชุมชน/หมูบาน โครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการชุมชน/หมูบานเพื่อจัดทํา
โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข โดยใหเลือกทําชุมชน/หมู
บานละ 3 โครงการ ในกรอบวงเงินงบประมาณ  20,000
 บาท  และประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น เรื่อง หลักเกณ์การจัดสรรเงินอุดหนุน
ทั่วไปใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น ปงบประมาณ 2565 ลง
วันที่ 30 กันยายน2564 ประกาศคณะกรรมการการกระจาย
อํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น เรื่อง หลักเกณ์การจัด
สรรเงินอุดหนุนทั่วไปใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น ปงบ
ประมาณ 2565 (ฉบับที่2) ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว3034
 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2564  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปราก
ฎในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับงานสาธารณ
สุข   เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หนา 98
 ลําดับที่ 5
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 55,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 55,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 35,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

01.โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาป้ายโครงการ ป้ายประชา สัมพันธ์ คาอาหารกลาง
วัน คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม คาวิทยากร และคาใชจายอื่นที่จํา
เปนในโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบา ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป  ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น เปนไปตามพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ
. ๒๔๙๖  และที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  ๑๓  พ.ศ. ๒๕๕๒  ได
กําหนดอํานาจหนาที่ในการปฏิบัติของเทศบาล  ไวในสวนที่  ๓  
มาตรา  ๕๐  (๔)  คือ  ป้องกันและระงับโรคติดตอและพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ตามมาตรา  ๑๖  (๑๙)  
คือ  การสาธารณสุข  การอนามัยครอบครัว    และการรักษา
พยาบาล   ป้องกันโรคและระงับโรคติดตอ เปนไปตาม
ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กําหนดเขตทองที่ทําการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบาใหแกสัตว์ควบคุมโดยไมเสียคาธรรมเนียม 
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 พ.ศ.2570) 
หนาที่  92  ลําดับที่ 6
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02. โครงการเตรียมความพรอมเพื่อเฝ้าระวังและควบคุมโรคอุบัติ
ใหม

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ คาอาหารกลาง
วัน คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม คาวิทยากร และคาใชจายอื่นที่จํา
เปนในโครงการเตรียมความพรอมเพื่อเฝ้าระวังและควบคุมโรค
อุบัติใหม ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานสาธารณ
สุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น เปนไปตาม
หนังสือกรมปกครองครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0819/ว1375
 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เปนไปตามหนังสือกรมปกครอง
ครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808/ว4044 ลงวันที่ 29
 ธันวาคม 2563 เปนไปตามหนังสือกรมปกครองครองทอง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0820/ว1218 ลงวันที่ 28 เมษายน 2565
  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566- 2570) 
หนาที่ 92 ลําดับที่ 5

03.โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดตอ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ คาอาหารกลาง
วัน คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม คาวิทยากร และคาใชจายอื่นที่จํา
เปนในโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดตอ  ตั้งจายจากเงินราย
ได  ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น  เปนไปตามหนังสือกรมปกครองครองทอง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0819/ว1375 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563
  เปนไปตามหนังสือกรมปกครองครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808/ว4044 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 เปนไปตามหนังสือกรม
ปกครองครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0820/ว1218 ลงวันที่ 28
 เมษายน 2565 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2566 -พ.ศ
.2570) หนาที่  92  ลําดับที่ 7
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04.โครงการอบรมผูประกอบการตลาดสดนาซื้อ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ คาอาหารกลาง
วัน คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม คาวิทยากร และคาใชจายอื่นที่จํา
เปนในโครงการอบรมผูประกอบการตลาดสดนาซื้อ ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น และเปนไปตาม
-ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบ
เรียบรอยของบานเมือง พ.ศ.2535 และแกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) พ
.ศ.2560 หนังสือกรมปกครองครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810
/ว629 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 -หนังสือกรมปกครองครองทอง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0819/ว1570 ลงวันที่ 17 เมษายน 2562
-หนังสือกรมปกครองครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0819.3
/ว1320 ลงวันที่ 30 เมษายน 2563
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว1239 ลงวันที่ 21
 กุมภาพันธ์ 2565   - แผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ.2566 -พ.ศ.2570) หนาที่  81 ลําดับที่  3

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซื้อเกลือเสริมไอโอดีน น้ํายาพนหมอกควัน ทราย
อะเบท น้ํายากําจัดยุง  น้ํายาดับเพลิง น้ํายาฆาเชื้อไขหวัด
นก วัคซีนป้องกันพิษสุนัขบา และสิ่งของเครื่องใชตางๆ 
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 17,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 15,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเปนคาตอบแทนเปนคาป่วยการการชดเชยการงานหรือเวลาที่
เสียไปใหแกอาสาบริบาลทองถิ่น ผูปฏิบัติหนาที่ในการดุแลผูสูง
อายุที่มีภาวะพึ่งพิงในเขตตําบลนายูง จํานวน 2 คนๆละ 6,000
 บาท จํานวน 12 เดือน เปนไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว6290   ลงวันที่ 18
 ตุลาคม 2562 ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานสังคม
สงเคราะห์  งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์   

ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

01.คาเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเปนคาฝึกอบรมใหความรูและคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของอาสาบริบาลทองถิ่น เชน คาลงทะเบียนตางๆ คาเชา
ที่พัก คาพาหนะ คาเบี้ยเลี้ยง และคาใชจายอื่น ๆ ในการเดินทาง
ไปราชการของอาสาบริบาลทองถิ่น 
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่นประกอบ
กับระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยอาสาบริบาลทองถิ่นของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่นและการเบิกคาใชจาย พ.ศ. ๒๕๖๒ 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๙.๒/ว๐๘๐๓ ลงวัน
ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผน
งานสังคมสงเคราะห์  งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
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02.โครงการสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาส จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ คาอาหารกลาง
วัน คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม  คาวิทยากร คาใชจายอื่นๆ ที่จํา
เปนในโครงการ สงเสริมอาชีพผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาส ตั้ง
จายจากเงินรายไดทั่วไป ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งาน
สวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ เปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตาม
อํานาจ หนาที่ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2561 เปนไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2561  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
จายคาใชจายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสง
เสริมกีฬา และการแขงขันกีฬาของขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2564 
ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (2566-2570)หนา 95 ลําดับที่ 5  
 

งบลงทุน รวม 2,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,000 บาท
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุที่ใชในการปฏิบิตงานในการดูแลผูสูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิงของอาสาบริบาลทองถิ่น เชน เครื่องวัดความดัน
โลหิต เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องดูดเสมหะ ฯลฯ 
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการ ปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๑๓๔  ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 ๐๘๐๘.๒/ว๑๒๔๘  ลงวันที๒่๗ มิถุนายน ๒๕๕๙    
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งาน
สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 15,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 15,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

01.โครงการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ คาอาหารกลาง
วัน คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม คาวิทยากร และคาใชจายอื่นที่จํา
เปนในโครงการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน  ตั้งจายจากเงินราย
ได  ปรากฎในแผนงานเคหะชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล  เปนไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความ
เปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ.2535 และแกไขเพิ่ม
เติม(ฉบับที่2) พ.ศ.2560 
เปนไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูล
ฝอย พ.ศ.2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560 
เปนไปตามหนังสือกรมปกครองครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810/ว627 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 
เปนไปตามหนังสือกรมปกครองครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว 698 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)หนาที่ 114
 ลําดับที่ 3

ค่าวัสดุ รวม 5,000 บาท
วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจัดซื้อชุดพนักงานประจํารถขยะ  จํานวน 10 ชุดๆ
ละ 1,000 บาท เปนเงิน  10,000 บาท สําหรับเจาหนาที่ประจํา
รถขยะ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
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งานบําบัดน้ําเสีย รวม 42,500 บาท
งบดําเนินงาน รวม 5,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 5,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

01.โครงการฟนฟูและบําบัดน้ําเสียจากครัวเรือน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ คาอาหารกลาง
วัน คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม คาวิทยากร และคาใชจายอื่นที่จํา
เปนในโครงการฟนฟูและบําบัดน้ําเสียจากครัวเรือน ตั้งจายจาก
เงินรายได  ปรากฎในแผนงานเคหะชุมชน งานบําบัดน้ําเสีย  เปน
ไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบ
เรียบรอยของบานเมือง พ.ศ.2535 และแกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) พ
.ศ.2560  เปนไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การ
จัดการมูลฝอย พ.ศ.2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560  เปนไปตาม
หนังสือกรมปกครองครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810/ว627
 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561  เปนไปตามหนังสือกรมปกครองครอง
ทองถิ่น ดวนที่สุด ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 698 ลงวันที่ 22
 กุมภาพันธ์ 2562  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-
2570)หนาที่  114  ลําดับที่ 1

งบลงทุน รวม 37,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 37,500 บาท
ครุภัณฑ์อื่น

01.จัดซื้อถังขยะ  120 ลิตร จํานวน 37,500 บาท

เพื่อใชจายเปนคาจัดซื้อถังขยะ 120 ลิตร รายละเอียด  ทรงกลม
พรอมฝาครอบ มีฝาผักดานหนา สําหรับทิ้งเศษ
ขยะ ขนาด 50 x 81 ซม. จํานวน 50 ถัง  ตั้งจายจากเงินราย
ได  ปรากฎในแผนงานเคหะชุมชน  งานบําบัดน้ําเสีย 
เปนไปตามหนังสือกระทวงมหาดไทย ที่มท.0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559 เปนไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนาที่ 123 ลําดับที่ 27  
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 5,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 5,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 5,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผูนําสตรี รวมพลังสตรี พัฒนาชีวี ดวย
วิถีพอเพียง

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนเพิ่มประสิทธิภาพผูนําสตรี รวมพลังสตรี พัฒนา
ชีวี ดวยวิถีพอเพียงสําหรับกลุมสตรีตําบลนายูง ที่ไดรับการจด
ทะเบียน  ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานสรางความเขม
แข็ง งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน เปนไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่มเติม  เปนไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ.2566 - 2570)หนาที่ 102 ลําดับที่ 2
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 105,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 105,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 55,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1.โครงการแขงขันกีฬาเพื่อความปรองดองสมานฉันท์ และเชื่อม
ความสามัคคีในชุมชน

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬา ตามโครงการแขง
ขันกีฬาเพื่อความปรองดองสมานฉันท์และเชื่อมความสามัคคีใน
ชุมชน ของประชาชน ในเขตเทศบาลตําบลนายูง จํานวน 10 หมู
บาน เชน คารับรอง คาอาหารและเครื่องดื่ม คาใชจายเกี่ยวกับ
สถานที่ คาใชจายในการประกวดหรือแขงขัน  คาจาง
เหมาบริการ คาป้าย คาเครื่องเสียง คาวัสดุอุปกรณ์ตางๆ และคา
ใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของ ตั้งจายจากเงินรายได  ปราก
ฎในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  งานกีฬา
และนันทนาการ  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
การเบิกคาใชจายในการจัดงานการจัดกิจกรรมสาธารณะ การสง
เสริมกีฬา และการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น    พ.ศ. 2564 ปรากฎในแผนงานพัฒนาทอง
ถิ่น (2566-2570) หนา 103 ลําดับที่ 3

2. โครงการแขงขันกีฬา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดโครงการ เชน คารับรอง คา
อาหารและเครื่องดื่ม คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่ คาใชจายในการ
ประกวดหรือแขงขัน  คาจางเหมาบริการ คาป้าย คาเครื่อง
เสียง คาวัสดุอุปกรณ์ตางๆ และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยว
ของ ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  งานกีฬาและ
นันทนาการ เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
เบิกคาใชจายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสง
เสริมกีฬา และการแขงขันกีฬา ขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น       พ.ศ. 2564 ปรากฎในแผนพัฒนาทอง
ถิ่น(2566-2570) หนา 91 ลําดับที่ 4
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ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกีฬาให เยาวชนและประชาชนในเขต
พื้นที่เทศบาลตําบลนายูง จํานวน 10 หมูบาน เชน ลูก
ฟุตบอล ตะกรอ ลูกเปตอง ตาขายกีฬา   ตารางแสดงผลการแขง
ขัน เพื่อสงเสริมใหมีอุปกรณ์กีฬา/อุปกรณ์ออกกําลังกายที่ได
มาตรฐาน และมีจํานวนเพียงพอตอความตองการ 
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564       
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 180,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 180,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1.โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดโครงการ เชน คารับรอง คา
อาหารและเครื่องดื่ม คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่ คาใชจายในการ
ประกวดหรือแขงขัน คาจางเหมาบริการ คาป้าย      
คาเครื่องเสียง คาวัสดุอุปกรณ์ตางๆ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน
และเกี่ยวของ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ   งานศาสนาและวัฒนธรรม
ทองถิ่น เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคา
ใชจายในการจัดงานการจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริม
กีฬา และการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2564 ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (2566-2570) หนา 97
 ลําดับที่ 3    
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2.โครงการจัดงานประเพณีแหเทียนพรรษา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดโครงการ เชน คารับรอง คา
อาหารและเครื่องดื่ม คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่ คาจาง
เหมาบริการ คาป้าย คาเครื่องเสียง คาวัสดุอุปกรณ์ตาง ๆ      
และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของ ตั้งจายจากเงินราย
ได ปรากฎในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ  งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น เปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งานการจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการแขงขัน
กีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564   ปรากฎตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (2566-2570) หนา 97 ลําดับที่ 2

3.โครงการสงเสริมงานประเพณีทอดเทียนและการประกวดขับรอง
สรภัญญะ

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดโครงการ เชน คารับรอง คา
อาหารและเครื่องดื่ม คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่ คาใชจายในการ
ประกวดหรือแขงขัน คาจางเหมาบริการ คาป้าย     
คาเครื่องเสียง คาวัสดุอุปกรณ์ตางๆ และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน
และเกี่ยวของ  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานการ
ศาสนา วัมนธรรม และนันทนาการ  งานศาสนาและวัฒนธรรม
ทองถิ่น เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคา
ใชจายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริม
กีฬา และการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2564 ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (2566-2570) หนา 97
 ลําดับที่ 5     
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4.โครงการประเพณีบุญซําฮะ (บุญเบิกบาน) จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดโครงการ เชน คารับรอง คา
อาหารและเครื่องดื่ม  คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่ คาจาง
เหมาบริการ คาป้าย คาเครื่องเสียง คาวัสดุอุปกรณ์ตางๆ และคา
ใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของ ตั้งจายจากเงินรายได   ปราก
ฎในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนา
วัฒนธรรมทองถิ่น เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
การเบิกคาใชจายในการจัดงานการจัดกิจกรรมสาธารณะ การสง
เสริมกีฬา และการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น   
 พ.ศ. 2564 ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (2566-2570
) หนา 96 ลําดับที่ 1 

5.โครงการประเพณีแหพระ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดโครงการ เชน คารับรอง คา
อาหารและเครื่องดื่ม คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่ คาจาง
เหมาบริการ คาป้าย คาเครื่องเสียง คาวัสดุอุปกรณ์ตางๆ      
และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของ ตั้งจายจากเงินราย
ได   ปรากฎในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงานการจัด
กิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการแขงขันกีฬาของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564   ปรากฎตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (2566-2570) หนา 96 ลําดับที่ 3   
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6.โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดโครงการ เชน คารับรอง คา
อาหารและเครื่องดื่ม คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่ คาจาง
เหมาบริการ คาป้าย คาเครื่องเสียง คาวัสดุอุปกรณ์ตางๆ      
และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของ ตั้งจายจากเงินราย
ได  ปรากฎในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงานการจัด
กิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการแขงขันกีฬาของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564  ปรากฎตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (2566-2570) หนา 97 ลําดับที่ 4

7.โครงการนมัสการหลวงปู่เครื่องและของดีนายูง ประจําป 2566 จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดโครงการ เชน คารับรอง คา
อาหารและเครื่องดื่ม คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่  คาจาง
เหมาบริการ คาป้าย คาเครื่องเสียง คาวัสดุอุปกรณ์ตางๆ และคา
ใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของ ตั้งจายจากเงินรายได ปราก
ฎในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนา
วัฒนธรรมทองถิ่น เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
การเบิกคาใชจายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสง
เสริมกีฬา และการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2564 ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (2566-2570) หนา 98
 ลําดับที่ 3

8.โครงการอบรมไวยาวัจกร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดโครงการ เชน คารับรอง คา
อาหารและเครื่องดื่ม คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่ คาจาง
เหมาบริการ คาป้าย คาเครื่องเสียง คาวัสดุอุปกรณ์ตางๆ      
และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของตั้งจายจากเงินราย
ได ปรากฎในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงานการจัด
กิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการแขงขันกีฬาของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564  ปรากฎตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (2566-2570) หนา 102 ลําดับที่ 4

วันที่พิมพ์ : 14/9/2565  14:32:11 หนา : 61/93



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 7,074,675 บาท

งบบุคลากร รวม 1,651,360 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,651,360 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 694,680 บาท

 เพื่อจายเปนเงินเดือนเงินเดือนใหแกพนักงานเทศบาล ตําแหนงผู
อํานวยการกองชาง, นายชางโยธา, นายชางไฟฟ้า และจายเปน
เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน ประจําป  ตั้งจายจากเงินราย
ได  ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา    

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวรายเดือนใหแกพนักงาน
เทศบาล  ตําแหนงนายชางโยธา, นายชางไฟฟ้า 
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา    

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเงินประจําตําแหนงใหกับพนักงานเทศบาลที่  ได
รับตามระเบียบ  ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏ ในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา    

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 694,680 บาท

 เพื่อจายเปนคาจางของพนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจาง
ทั่วไป  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา    
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 76,000 บาท

 เพื่อจายเปนคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางตาม
ภารกิจ และพนักงานจางทั่วไปที่ปฏิบัติงานในกองชาง     ตั้งจาย
จากเงินรายได ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา    

เงินเดือนพนักงานถายโอน จํานวน 108,000 บาท

 เพื่อจายเปนคาจางรายเดือนใหแกพนักงานจาง(บุคลากรถาย
โอน)ตําแหนงพนักงานสูบน้ํา ในกองชาง โดยจายเปนรายเดือน 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา   

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานถายโอน จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงาน
จาง (บุคลากรถายโอน)ตําแหนงพนักงานสูบน้ํา ในกองชาง โดย
จายเปนรายเดือน   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผน
งานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา  

งบดําเนินงาน รวม 576,815 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให
แก  พนักงานเทศบาลและพนักงานจาง ตั้งจายจากเงินราย
ได  ปรากฎในแผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา

คาเชาบาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคาเชาบาน คาเชาซื้อบาน
แกพนักงานเทศบาล ผูซึ่งมีสิทธิเบิกไดตามกําหนด 
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา    
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงาน
เทศบาล ผูมีสิทธิเบิกไดตามกําหนด  ตั้งจายจากเงินรายได  ปราก
ฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและการโยธา    

ค่าใช้สอย รวม 420,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 300,000 บาท

 - เพื่อจายเปนคาจางในการจางเหมาแรงงานซอมบํารุงระบบ
ประปาในเขต ในเขตพื้นที่ตําบลนายูง คาจางซอมแซมตอเติมปรับ
ปรุงบํารุงอาคารสํานักงาน  คาซอมบํารุงถนน คาซอมไฟฟ้า คา
เชาทรัพย์สิน คาจางเหมาบริการตางๆ คาจางเหมาบุคคล คาเชา
ทรัพย์สิน คาใชจายอื่นๆ เพื่อมาใหไดซึ่งบริการ  ตั้งจายจากเงิน
รายได  ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา     

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1.คาเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาการเดินทาง ของพนักงานจาง พนักงานเทศบาลผูมี
สิทธิเบิกคาเดินทางคาเดินทาง เชน คาเชาที่พัก คาพาหนะ คาเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง และคาใชจายอื่น ที่จําเปนในการเดินทางไปราชการ
หรือไปอบรมสัมมนาตาง ๆ  เปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่
ทองถิ่น ฉบับที่3 พ.ศ.2559 ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผน
งานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา
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2.คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนตาง ๆ ของพนักงานจาง พนักงาน
เทศบาล ผูมีสิทธิ เบิกคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม  เปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ ทองถิ่น ฉบับที่3 พ.ศ.2559     
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

 (รายจายเพื่อซอทแซมบํารุงรักษาเพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ) 
1. คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมยานพาหนะ       
จํานวน 80,000.00  บาท
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมรถยนต์ เครื่องจักรของ
เทศบาลตําบลนายูง ตั้งจายจากเงินรายได           
2. คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมวัสดุและครุภัณฑ์ 
จํานวน 20,000.00  บาท
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือชอมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่อง
ถายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ 
โต๊ะ เกาอี้ เครื่องใชไฟฟ้าตางๆ ไฟฟ้าสํานักงาน ไฟฟ้า
สาธารณะ และคาบํารุงรักษาซอมแซมทรัพย์สินอื่น          
เชน ซอมแซมปรับปรุงอาคาร ป้าย ระบบประปาภายใน
อาคาร ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวอุตสาหกรรม
และการโยธา          

ค่าวัสดุ รวม 106,815 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซื้อสิ่งของเครื่องใชตางๆ ในสํานัก
งาน เชน กระดาษ ดินสอ ปากกา ยางลบ แฟ้ม ฯลฯ และอื่นๆ 
ในลักษณะเดียวกันที่จําเปนตองใชในการปฏิบัติงาน  
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา     
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 56,815 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื่อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน หลอดไฟฟ้า บา
ลาสต์ สายไฟฟ้า ฟวส์ กระบอกฟวส์ โคมไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้า
ตางๆ ฯลฯ ในลักษณะเดียวกันที่จําเปนตองใชบริการประชาชน
และใชในสํานักงานเทศบาล  ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฎใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา    

วัสดุกอสราง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง เชน ตะปู คอน ไมตางๆ สี แปลงทา
สี ทินเนอร์ ทอน้ํา เครื่องวัดขนาดเล็ก อุปกรณ์กอสรางตางๆ ฯลฯ
 ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการและการโยธา     

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะขนสง เชน แบตเตอรี่ ยาง
นอก ยางใน  สายไมล์ เพลาขับ ตลับลูกปน น้ํามันเบรก นอตและ
สกรู ฟล์มกรองแสง เบาะรถยนต์ ตั้งจายจากเงินรายได  ปราก
ฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและการโยธา    

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน แผนดิสก์        
หมึกเติมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ แผนซีดี ฯลฯ  ตั้งจายจากเงิน
รายได  ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา    

วัสดุสํารวจ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุสํารวจ เชน บันไดอลูมิเนียม เครื่องมือแกะ
สลัก เครื่องมือดึงสายโทรศัพท์ ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได  ปราก
ฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและการโยธา    
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วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุอื่นๆ เชน มิเตอร์น้ํา-ไฟฟ้า อุปกรณ์
ประปา เปดแก๊ส ฯลฯ  ลวดเชื่อม ใบหินเจีย ใบตัด ใบเลื่อย ดอก
สวาน นอต สมอเรือ ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์ว
ปด  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา    

งบลงทุน รวม 4,846,500 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 29,500 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

1. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผลจอแสดงภาพ
ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว

จํานวน 22,000 บาท

จํานวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน    
.-มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 6 แกน
หลัก (6 core) และ 12 แกนเสมือน (12 Thread)และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถ
ในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมนอยกวา 4.2 GHz จํานวน 1
 หนวย -หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม
นอยกวา 8 MB -มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมี
คุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 1) เปนแผงวงจร
เพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวยความจําขนาดไม
นอยกวา 2 GB หรือ 2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้ง
อยูภายในหนวยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใชหนวยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ 3) มีหนวย
ประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใชหนวยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB -มีหนวยความ
จําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 8 GB -
มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอย
กวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอย
กวา 250 GB จํานวน 1 หนวย -มีชองเชื่อมตอระบบเครือ
ขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดี
กวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง -มีชองเชื่อมตอ (Interface) 
แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง   -มีแป้นพิมพ์และ
เมาส์ ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (2566-2570) หนา 120
 ลําดับที่ 5
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3. จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 7,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้าขนาด 800 VA 
ราคา 2,500 บาท จํานวน 3 เครื่อง (ราคาตาม กท. ICT 
กําหนด) คุณลักษณะพื้นฐาน คือ     
  - มีกําลังไฟฟ้าดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts)  - 
สามารถสํารองไฟฟ้าไดไมนอยกวา 15 นาทีตั้งจายจากเงินราย
ได  ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา เปนไปตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําป พ.ศ
.2563 เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2
/ว1134 วันที่ 9 มิถุนายน 2558  ปรากฎในแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (2566-2570) หนา 123 ลําดับที่ 28

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 4,817,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางแยกวัดป่านาตอง 
หมูที่ 5 บานนาตอง

จํานวน 118,000 บาท

ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ระยะทาง 50.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 200.00 ตารางเมตร ไหลทางดินถม
เฉลี่ยขางละ 0.50 เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลนายูง
กําหนด  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฎในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา เปนไปตามระเบียบพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-
2570) หนา 50 ลําดับที่ 107
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 2 บานสวาง สาย
ทางบานนายบอย

จํานวน 100,000 บาท

 ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ระยะทาง 42.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 168.00 ตารางเมตร ไหลทางดินถม
เฉลี่ยขางละ 0.50 ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลนายูง
กําหนด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฎในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา เปนไปตามระเบียบพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-
2570) หนา 49 ลําดับที่ 105

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 2 บานสวาง สาย
ทางบานพอฝัก

จํานวน 100,000 บาท

ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ระยะทาง 42.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 168.00 ตารางเมตร ไหลทางดินถม
เฉลี่ยขางละ 0.50 เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลนายูง
กําหนด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฎในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา เปนไปตามระเบียบพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-
2570) หนา 48 ลําดับที่ 104

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 2 บานสวาง สาย
ทางหนาเทศบาลตําบลนายูง

จํานวน 136,000 บาท

 ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ระยะทาง 57.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 228.00 ตารางเมตร ไหลทางดินถม
เฉลี่ยขางละ 0.50 เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลนายูง
กําหนด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฎในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา เปนไปตามระเบียบพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-
2570) หนา 48 ลําดับที่ 103
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 4 บานปากราง สาย
ทางไรนางวิไล ปากแกว

จํานวน 118,000 บาท

ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ระยะทาง 50.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 200.00 ตารางเมตร ไหลทางดินถม
เฉลี่ยขางละ 0.50 เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลนายูง
กําหนด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฎในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา เปนไปตามระเบียบพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-
2570) หนา 49 ลําดับที่ 106

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 6 บานนาสมนึก 
สายทางไรนายนอย

จํานวน 131,000 บาท

ผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร ระยะทาง 77.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 231.00 ตารางเมตร ไหลทางดินถม
เฉลี่ยขางละ 0.50 เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลนายูง
กําหนด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฎในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา เปนไปตามระเบียบพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-
2570) หนา 50 ลําดับที่ 108

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 7 บานชุมพล สาย
ทางคุมมอยาว

จํานวน 65,000 บาท

ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ระยะทาง 27.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 108.00 ตารางเมตร ไหลทางดินถม
เฉลี่ยขางละ 0.50 เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลนายูง
กําหนด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฎในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา เปนไปตามระเบียบพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-
2570) หนา 51 ลําดับที่ 109
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 9 บานนายูง สาย
ทางนายอารมณ์ สีผาย

จํานวน 118,000 บาท

ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ระยะทาง 50.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 200.00 ตารางเมตร ไหลทางดินถม
เฉลี่ยขางละ 0.50 เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลนายูง
กําหนด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฎในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา เปนไปตามระเบียบพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-
2570) หนา 73 ลําดับที่ 173

โครงการกอสรางถนนดินเพื่อการเกษตร หมูที่ 2 บานสวาง สายทาง
สวนยางนายสันทวีขางวัดป่ามวง ขนาดถนนการเกษตร

จํานวน 60,000 บาท

กวางเฉลี่ย 4.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 1,240 ตาราง
เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลนายูงกําหนด 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา เปนไปตามระเบียบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนา 70
 ลําดับที่ 164

โครงการขยายทอประปาภายในหมูบาน หมูที่ 3 บานหวยทราย จํานวน 150,000 บาท

ทอเมณประปา พีวีชี ขนาด 2 นิ้ว ยาว 2,000.00 เมตร 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา เปนไปตามระเบียบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนา 74
 ลําดับที่ 177
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โครงการขยายทอประปาภายในหมูบาน หมูที่ 6 บานนาสมนึก จํานวน 150,000 บาท

ทอเมณประปา พีวีชี ขนาด 2 นิ้ว ยาว 2,000.00 เมตร 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา เปนไปตามระเบียบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 เปน
ไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนา 68 ลําดับ
ที่ 161

โครงการปรับเกรดลงดินบดทับถนนเพื่อการเกษตร หมูที่ 8 บานหวย
เวียงงาม สายทางไรนายนารี - วัดป่านาคํานอย ขนาดถนนการ
เกษตร

จํานวน 50,000 บาท

 กวางเฉลี่ย 4.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 3,470 ตาราง
เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลนายูงกําหนด 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา เปนไป
ตามระเบียบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 เปนไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนา 59 ลําดับที่ 132

โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อการเกษตร หมูที่ 1 บานนา
ยูง สายทางไรนางเสริฐ เรืองประทีป - ไรนายสมร ศรีมูลผา

จํานวน 50,000 บาท

ขนาดถนนการเกษตร กวางเฉลี่ย 4.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 3,480 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลนายูง
กําหนด ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา   เปนไปตามระเบียบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนา 53
 ลําดับที่ 114
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โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อการเกษตร หมูที่ 1 บานนา
ยูง สายทางไรนายณัฐพงษ์ บุตรดี - ไรนายเกต บุญเฮา

จํานวน 80,000 บาท

กวางเฉลี่ย 4.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 5,040 ตาราง
เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลนายูงกําหนด 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา เปนไป
ตามระเบียบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 เปนไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)หนา 52 ลําดับที่ 112

โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อการเกษตร หมูที่ 1 บานนา
ยูง สายทางไรนายบัวลี หลาเรืองแสงถึงถนนลาดยางชุมพล - หวย
เวียงงาม

จํานวน 70,000 บาท

กวางเฉลี่ย 4.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 4,880 ตาราง
เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลนายูงกําหนด 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  เปน
ไปตามระเบียบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  เปนไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนา 52 ลําดับที่ 113

โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อการเกษตร หมูที่ 10 บาน
นาคลัง สายทางแยกถนนบานนาคลัง - บานสมประสงค์ - สวนยาง
คําผา ขนาดถนนการเกษตร

จํานวน 40,000 บาท

กวางเฉลี่ย 4.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 2,800 ตาราง
เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลนายูงกําหนด 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  เปน
ไปตามระเบียบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 เปนไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนา 71 ลําดับที่ 167
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โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อการเกษตร หมูที่ 10 บาน
นาคลัง สายทางแยกถนนบานนาคลังออกถนนบานชุมพล ขนาดถนน
การเกษตร

จํานวน 50,000 บาท

กวางเฉลี่ย 4.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 3,472 ตาราง
เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลนายูงกําหนด 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา เปนไป
ตามระเบียบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 เปนไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนา 70 ลําดับที่ 166

โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อการเกษตร หมูที่ 10 บาน
นาคลัง สายทางหนาวัดป่านาคํานอย - เขตตําบลบานกอง ขนาด
ถนนการเกษตร

จํานวน 50,000 บาท

กวางเฉลี่ย 4.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 3,464 ตาราง
เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลนายูงกําหนด ตั้งจายจากเงิน
รายได  ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา เปนไป
ตามระเบียบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  เปนไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนา 73 ลําดับที่ 174
 

โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อการเกษตร หมูที่ 10 บาน
นาคลัง สายทางหอถังประปา - เขตตําบลโนนทอง ขนาดถนนการ
เกษตร

จํานวน 50,000 บาท

กวางเฉลี่ย 4.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 3,180 ตาราง
เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลนายูงกําหนด 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา เปนไป
ตามระเบียบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 เปนไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนา 70 ลําดับที่ 165
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โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อการเกษตร หมูที่ 2 บาน
สวาง สายทางขางวัดครูบาไพทูลย์ - สวนยางนายบุญหนา ขนาดถนน
การเกษตร

จํานวน 60,000 บาท

กวางเฉลี่ย 4.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 4,148 ตาราง
เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลนายูงกําหนด 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา เปนไปตามระเบียบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 เปน
ไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนา 66 ลําดับ
ที่ 155

โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อการเกษตร หมูที่ 2 บาน
สวาง สายทางบานนางนีขึ้นไปสวนยาง ผอ.ชูคูณ ขนาดถนนการ
เกษตร

จํานวน 50,000 บาท

กวางเฉลี่ย 4.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 3,492 ตาราง
เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลนายูงกําหนด 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา เปนไปตามระเบียบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 เปน
ไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  หนา 67 ลําดับ
ที่ 156

โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อการเกษตร หมูที่ 2 บาน
สวาง สายทางแยกถนน สปก. - ไรผูใหญอุทิศ

จํานวน 70,000 บาท

 ขนาดถนนการเกษตร กวางเฉลี่ย 4.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 4,840 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลนายูง
กําหนด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา เปนไปตามระเบียบพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2566-2570) หนา 53 ลําดับที่ 116
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โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อการเกษตร หมูที่ 2 บาน
สวาง สายทางไรนายหนู - ไรนายสุวัต

จํานวน 50,000 บาท

 ขนาดถนนการเกษตร กวางเฉลี่ย 4.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 3,460 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลนายูง
กําหนด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฎในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา เปนไปตามระเบียบพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-
2570) หนา 54 ลําดับที่ 117

โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อการเกษตร หมูที่ 2 บาน
สวาง สายทางไรพอตูนี - สวนยางนายประจักษ์

จํานวน 70,000 บาท

ขนาดถนนการเกษตร กวางเฉลี่ย 4.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 4,860 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลนายูง
กําหนด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฎในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา เปนไปตามระเบียบพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-
2570) หนา 53 ลําดับที่ 115

โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อการเกษตร หมูที่ 2 บาน
สวาง สายทางลานยางบานสวาง - สวนยางครูธวัชชัย ขนาดถนนการ
เกษตร

จํานวน 60,000 บาท

กวางเฉลี่ย 4.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 4,152 ตาราง
เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลนายูงกําหนด 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา เปนไปตามระเบียบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 เปน
ไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนา 67 ลําดับ
ที่ 158
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โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อการเกษตร หมูที่ 2 บาน
สวาง สายทางสวนยางนายทองอินทร์ - ออกทางอุทยานฯ ขนาดถนน
การเกษตร

จํานวน 50,000 บาท

กวางเฉลี่ย 4.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 3,496 ตาราง
เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลนายูงกําหนด ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา เปนไป
ตามระเบียบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 เปนไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนา67 ลําดับที่157

โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อการเกษตร หมูที่ 3 บานหวย
ทราย สายทางตนบก - ออกสวนป่า ขนาดถนนการเกษตร

จํานวน 70,000 บาท

กวางเฉลี่ย 4.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 4,880 ตาราง
เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลนายูงกําหนด ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา เปนไป
ตามระเบียบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 เปนไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนา 64 ลําดับที่ 148

โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อการเกษตร หมูที่ 3 บานหวย
ทราย สายทางไปบอขยะ - ไรดาบสุริยา ขนาดถนนการเกษตร

จํานวน 57,000 บาท

กวางเฉลี่ย 4.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 3,940 ตาราง
เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลนายูงกําหนด ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา เปนไป
ตามระเบียบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 เปนไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนา 65 ลําดับที่ 152

โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อการเกษตร หมูที่ 3 บานหวย
ทราย สายทางแยกสวนยางนายสุดใจ - บานหวยเวียงงาม คุมนอย 
ขนาดถนนการเกษตร

จํานวน 50,000 บาท

กวางเฉลี่ย 4.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 3,480 ตาราง
เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลนายูงกําหนด ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา เปนไป
ตามระเบียบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 เปนไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนา 66 ลําดับที่ 153
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โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อการเกษตร หมูที่ 3 บานหวย
ทราย สายทางไรนายเคน สุขสมบูรณ์ - คุมภูเหล็ก ขนาดถนนการ
เกษตร

จํานวน 50,000 บาท

 กวางเฉลี่ย 4.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 3,464 ตาราง
เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลนายูงกําหนด ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา เปนไป
ตามระเบียบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 เปนไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนา 65 ลําดับที่ 151

โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อการเกษตร หมูที่ 3 บานหวย
ทราย สายทางไรนายบัวฤทธิ์ - ไรนายบุญหนา บัวรภา ขนาดถนน
การเกษตร

จํานวน 52,000 บาท

กวางเฉลี่ย 4.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 3,600 ตาราง
เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลนายูงกําหนด ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา เปนไป
ตามระเบียบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 เปนไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนา 65 ลําดับที่ 150

โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อการเกษตร หมูที่ 3 บานหวย
ทราย สายทางไรนายสวน พรมกุลัง - ภูเหล็ก ขนาดถนนการเกษตร

จํานวน 30,000 บาท

กวางเฉลี่ย 4.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 2,080 ตาราง
เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลนายูงกําหนด ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา เปนไป
ตามระเบียบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 เปนไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนา 64 ลําดับที่ 149
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โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อการเกษตร หมูที่ 4 บาน
ปากราง สายทางแยกลานยางบานปากราง - ออกเสนบานดอย 
ขนาดถนนการเกษตร

จํานวน 50,000 บาท

กวางเฉลี่ย 4.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 3,152 ตาราง
เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลนายูงกําหนด ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา เปนไป
ตามระเบียบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 เปนไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนา 71 ลําดับที่ 168

โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อการเกษตร หมูที่ 4 บาน
ปากราง สายทางสวนยางนางเหงา นวลสวาง - สวนยางพอตูแต 
ขนาดถนนการเกษตร

จํานวน 50,000 บาท

กวางเฉลี่ย 4.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 3,140 ตาราง
เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลนายูงกําหนด ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา เปนไป
ตามระเบียบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 เปนไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนา 72 ลําดับที่ 170

โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อการเกษตร หมูที่ 4 บาน
ปากราง สายทางสวนยางนายเที้ยง คําภูแกว - ไปสวนยางเสี่ยดอน 
ขนาดถนนการเกษตร

จํานวน 60,000 บาท

กวางเฉลี่ย 4.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 3,800 ตาราง
เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลนายูงกําหนด ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา เปนไป
ตามระเบียบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 เปนไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนา 71 ลําดับที่ 169
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โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อการเกษตร หมูที่ 4 บาน
ปากราง สายทางสวนยางพอตูแต - สวนยางนายวัฒบานนายูง ขนาด
ถนนการเกษตร

จํานวน 50,000 บาท

กวางเฉลี่ย 4.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 3,160 ตาราง
เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลนายูงกําหนด ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไปปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  เปน
ไปตามระเบียบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 เปนไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนา 72 ลําดับที่ 171

โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อการเกษตร หมูที่ 4 บาน
ปากราง สายทางสวนยางพอตูแตแยกไปไรนายคําผาย - บานนายูง 
หมู 1 ขนาดถนนการเกษตร

จํานวน 50,000 บาท

กวางเฉลี่ย 4.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 3,148 ตาราง
เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลนายูงกําหนด ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา เปนไป
ตามระเบียบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 เปนไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนา 72 ลําดับที่ 172

โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อการเกษตร หมูที่ 5 บานนา
ตอง สายทางนายคําสิงห์ โพธิ์ศรี - ไรนายรักษ์ ขนาดถนนการเกษตร

จํานวน 50,000 บาท

กวางเฉลี่ย 4.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 3,468 ตาราง
เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลนายูงกําหนด ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา เปนไป
ตามระเบียบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 เปนไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนา 63 ลําดับที่ 144
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โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อการเกษตร หมูที่ 5 บานนา
ตอง สายทางนายเติม คําตัน - บานนายูง หมู 1 ขนาดถนนการ
เกษตร

จํานวน 94,000 บาท

กวางเฉลี่ย 4.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 6,520 ตาราง
เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลนายูงกําหนด ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา เปนไป
ตามระเบียบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 เปนไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนา 63 ลําดับที่ 146

โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อการเกษตร หมูที่ 5 บานนา
ตอง สายทางแยกถนน ทต.นายูง - ไรนางสนุก ภูแซมโชติ ขนาดถนน
การเกษตร

จํานวน 20,000 บาท

กวางเฉลี่ย 4.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 1,400 ตาราง
เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลนายูงกําหนด ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา เปนไป
ตามระเบียบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 เปนไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนา 63 ลําดับที่ 145

โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อการเกษตร หมูที่ 5 บานนา
ตอง สายทางแยกถนนลาดยาง ทต.นายูง - ไรนายเสถียร ชัยเดช 
ขนาดถนนการเกษตร

จํานวน 50,000 บาท

กวางเฉลี่ย 4.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 3,480 ตาราง
เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลนายูงกําหนด ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา เปนไป
ตามระเบียบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 เปนไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนา 62 ลําดับที่ 143

วันที่พิมพ์ : 14/9/2565  14:32:11 หนา : 82/93



โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อการเกษตร หมูที่ 5 บานนา
ตอง สายทางแยกฝายน้ําลน - ตีนเขา ขนาดถนนการเกษตร

จํานวน 50,000 บาท

กวางเฉลี่ย 4.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 3,460 ตาราง
เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลนายูงกําหนด ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา เปนไป
ตามระเบียบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 เปนไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนา 62 ลําดับที่ 142

โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อการเกษตร หมูที่ 6 บานนา
สมนึก แยกสายทางหลวง - ไรนางทองใบ วุฒิชัย ขนาดถนนการ
เกษตร

จํานวน 60,000 บาท

กวางเฉลี่ย 4.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 4,160 ตาราง
เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลนายูงกําหนด ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา เปนไป
ตามระเบียบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 เปนไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนา 73 ลําดับที่ 175

โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อการเกษตร หมูที่ 6 บานนา
สมนึก สายทางไรนายคํากอง หนอสีดา - ไรนายสาง ศีลสม ขนาด
ถนนการเกษตร

จํานวน 75,000 บาท

กวางเฉลี่ย 4.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 5,200 ตาราง
เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลนายูงกําหนด 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา เปนไปตามระเบียบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 เปน
ไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนา 74 ลําดับ
ที่ 176
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โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อการเกษตร หมูที่ 6 บานนา
สมนึก สายทางไรนายบุญทอง ชัยเดช - ไรนายคะนอง ขนาดถนน
การเกษตร

จํานวน 50,000 บาท

กวางเฉลี่ย 4.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 3,156 ตาราง
เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลนายูงกําหนด 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา เปนไปตามระเบียบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 เปน
ไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนา 64 ลําดับ
ที่ 147

โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อการเกษตร หมูที่ 7 บานชุม
พล สายทางขางสวนยางนายประยงค์ออกเสนสวนยางผูใหญบุญเลิศ 
ขนาดถนนการเกษตร

จํานวน 60,000 บาท

กวางเฉลี่ย 4.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 4,160 ตาราง
เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลนายูงกําหนด 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา เปนไปตามระเบียบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 เปน
ไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนา 56 ลําดับ
ที่ 123

โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อการเกษตร หมูที่ 7 บานชุม
พล สายทางบานดาบชิต - สวนยางนายแพง - นางนอย มั่นคง ขนาด
ถนนการเกษตร

จํานวน 40,000 บาท

 กวางเฉลี่ย 4.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 2,800 ตาราง
เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลนายูงกําหนด ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา เปนไป
ตามระเบียบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 เปนไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนา 56 ลําดับที่ 124
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โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อการเกษตร หมูที่ 7 บานชุม
พล สายทางแยกบานหวยเวียงงาม - บานดาบชิต ขนาดถนนการ
เกษตร

จํานวน 60,000 บาท

 กวางเฉลี่ย 4.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 4,148 ตาราง
เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลนายูงกําหนด ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา เปนไป
ตามระเบียบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 เปนไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนา 57 ลําดับที่ 126

โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อการเกษตร หมูที่ 7 บานชุม
พล สายทางไรนายถวิล - เขตตําบลโนนทอง  ขนาดถนนการเกษตร

จํานวน 84,000 บาท

กวางเฉลี่ย 4.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 5,800 ตาราง
เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลนายูงกําหนด ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา เปนไป
ตามระเบียบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 เปนไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนา 55 ลําดับที่ 120

โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อการเกษตร หมูที่ 7 บานชุม
พล สายทางไรนายทอน - ไรนายอุทัย ขนาดถนนการเกษตร

จํานวน 70,000 บาท

กวางเฉลี่ย 4.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 4,836 ตาราง
เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลนายูงกําหนด ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา เปนไป
ตามระเบียบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 เปนไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนา 55 ลําดับที่ 122

โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อการเกษตร หมูที่ 7 บานชุม
พล สายทางไรนายรุง - บานดาบพิชิต

จํานวน 70,000 บาท

ขนาดถนนการเกษตร กวางเฉลี่ย 4.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 4,860 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลนายูง
กําหนด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา  เปนไปตามระเบียบพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2566-2570) หนา 54 ลําดับที่ 118
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โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อการเกษตร หมูที่ 7 บานชุม
พล สายทางไรนายสดใส - เขตตําบลโนนทอง ขนาดถนนการเกษตร

จํานวน 84,000 บาท

กวางเฉลี่ย 4.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 5,840 ตาราง
เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลนายูงกําหนด ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา เปนไป
ตามระเบียบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 เปนไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนา 55 ลําดับที่ 121 

โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อการเกษตร หมูที่ 8 บานหวย
เวียงงาม สายทางแยกบานนางแดงพวง - หมู 3 บานหวยทราย  
ขนาดถนนการเกษตร

จํานวน 100,000 บาท

 กวางเฉลี่ย 4.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 6,948 ตาราง
เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลนายูงกําหนด 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา เปนไปตามระเบียบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนา 58
 ลําดับที่ 131

โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อการเกษตร หมูที่ 8 บานหวย
เวียงงาม สายทางแยกลานยางนายสมยศ - ไรนางศรี จันเกต  ขนาด
ถนนการเกษตร

จํานวน 50,000 บาท

 กวางเฉลี่ย 4.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 3,508 ตาราง
เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลนายูงกําหนด 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา เปนไปตามระเบียบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนา 58
 ลําดับที่ 129
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โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อการเกษตร หมูที่ 8 บานหวย
เวียงงาม สายทางไรนางหนูเล็ก - ไรนายสง สุขสาลาคํา ขนาดถนน
การเกษตร

จํานวน 60,000 บาท

 กวางเฉลี่ย 4.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 3,800 ตาราง
เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลนายูงกําหนด 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา เปนไปตามระเบียบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.249 เปน
ไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนา 58 ลําดับ
ที่ 130

โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อการเกษตร หมูที่ 8 บานหวย
เวียงงาม สายทางไรนางออย - เขตตําบลบานกอง ขนาดถนนการ
เกษตร

จํานวน 80,000 บาท

 กวางเฉลี่ย 4.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 5,524 ตาราง
เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลนายูงกําหนด 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา เปนไปตามระเบียบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนา 59
 ลําดับที่ 133

โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อการเกษตร หมูที่ 9 บานนา
ยูง สายทาง ไปสวนยางอําไพ - สวยยางนายลําดวล อุนเที่ยว ขนาด
ถนนการเกษตร

จํานวน 60,000 บาท

กวางเฉลี่ย 4.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 3,820 ตาราง
เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลนายูงกําหนด 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา เปนไปตามระเบียบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 เปน
ไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนา 62 ลําดับ
ที่ 141
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โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อการเกษตร หมูที่ 9 บานนา
ยูง สายทาง สท.แป๊ะ - ถนนบานหวยเวียงงาม ขนาดถนนการเกษตร

จํานวน 70,000 บาท

กวางเฉลี่ย 4.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 4,400 ตาราง
เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลนายูงกําหนด 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา เปนไปตามระเบียบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 เปน
ไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนา 61 ลําดับ
ที่ 140

โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อการเกษตร หมูที่ 9 บานนา
ยูง สายทางบานนายสนิท คําภาทู - บานชุมพล ขนาดถนนการ
เกษตร

จํานวน 120,000 บาท

กวางเฉลี่ย 4.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 7,560 ตาราง
เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลนายูงกําหนด 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา เปนไปตามระเบียบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 เปน
ไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)หนา 61 ลําดับ
ที่ 139

โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อการเกษตร หมูที่ 9 บานนา
ยูง สายทางไรนางคําภีร์ เอกแกว - ไรนายสนิท คําภาทู ขนาดถนน
การเกษตร

จํานวน 70,000 บาท

 กวางเฉลี่ย 4.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 4,848 ตาราง
เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลนายูงกําหนด  
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา เปนไปตามระเบียบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 เปน
ไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนา 60 ลําดับ
ที่ 135
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โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อการเกษตร หมูที่ 9 บานนา
ยูง สายทางไรนายคม - ไรนายสมเพชร ขนาดถนนการเกษตร

จํานวน 70,000 บาท

กวางเฉลี่ย 4.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 4,880 ตาราง
เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลนายูงกําหนด 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา เปนไปตามระเบียบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 เปน
ไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนา 59 ลําดับ
ที่ 134

โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อการเกษตร หมูที่ 9 บานนา
ยูง สายทางไรนายนอย ศรเมือง - เขตตําบลโนนทอง ขนาดถนนการ
เกษตร

จํานวน 75,000 บาท

กวางเฉลี่ย 4.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 5,200 ตาราง
เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลนายูงกําหนด 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา เปนไปตามระเบียบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 เปน
ไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนา 61 ลําดับ
ที่ 138

โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อการเกษตร หมูที่ 9 บานนา
ยูง สายทางไรนายมนูญ พินิจมนตรี - หมู 7 บานชุมพล ขนาดถนน
การเกษตร

จํานวน 100,000 บาท

กวางเฉลี่ย 4.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 6,284 ตาราง
เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลนายูงกําหนด 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา เปนไปตามระเบียบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 เปน
ไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนา 60 ลําดับ
ที่ 137

วันที่พิมพ์ : 14/9/2565  14:32:11 หนา : 89/93



โครงการปรับปรุงซอมแซมถนน โดยการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต หมูที่ 1 บานนายูง สายทางบานนางบุญโฮม เรืองสุข

จํานวน 150,000 บาท

ผิวทางกวาง 4.00 เมตร ระยะทาง 82.00 เมตร หนา 0.05
 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 328.00 ตารางเมตร ตามแบบ
แปลนที่เทศบาลตําบลนายูงกําหนด  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป  ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธาเปนไปตามระเบียบพระราช
บัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนา 52 ลําดับ
ที่ 111

โครงการวางรางระบายน้ําสําเร็จรูป พรอมฝาปด หมูที่ 10 บานนาค
ลัง

จํานวน 100,000 บาท

ขนาด 0.58*0.60 เมตร ยาว 39.00 เมตร  ตามแบบแปลนที่
เทศบาลตําบลนายูงกําหนด ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผน
งานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา เปนไปตามระเบียบพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2566-2570) หนา 69 ลําดับที่ 163 

โครงการวางรางระบายน้ําสําเร็จรูป หมูที่ 8 บานหวยเวียงงาม จํานวน 130,000 บาท

ขนาด 0.58*0.60 เมตร ยาว 45.00 เมตร และวางทอระบายน้ํา
คอนกรีตไมมีเหล็กเสริม ศูนย์กลาง 0.60*1.00 เมตร ยาว 20.00
 เมตร พรอมบอพักสําเร็จรูปพรอมฝาปด ศูนย์กลาง 0.60 เมตร 1
 บอ  ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลนายูงกําหนด ตั้งจายจากเงิน
รายได  ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา เปนไป
ตามระเบียบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  เปนไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนา 69 ลําดับที่ 162
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 28,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 28,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ และสิ่งแวดลอม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณ์ตางๆ คาวิทยากรอบรม คาป้ายประชา
สัมพันธ์ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาใชจายที่จํา
เปน ในการจัดทําโครงการสงเสริมอาชีพเกษตร ตามพระราช
ดําริ  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝึกอบรมและการเขารับฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557 เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา
ใชจายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2562 เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และแกไขเพิ่มเติม
ถึง(ฉบับที2่) พ.ศ.2563 ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2566 -2570) ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานการ
เกษตร  งานสงเสริมการเกษตร หนา 113  ลําดับที่ 8

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

เพื่อจายเปนคาวัสดุ เชน พันธุ์พืช ปุ๋ย วัสดุเพาะ
ชํา จอบ เสียม มีด กรรไกร บันไดอะลูมิเนียมและอื่นๆ 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานการเกษตร  งานสงเสริม
การเกษตร
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งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 15,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 15,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 15,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

01.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาป้ายโครงการ  คาอาหารกลางวัน อาหารวาง และ
คาใชจายอื่นๆที่จําเปนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ตั้งจาย
จากเงินรายได ปรากฎในแผนงานการเกษตร งานสิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยอาสาสมัครทองถิ่น
รักษ์โลก 2561 เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่นที่ มท081006/ว1470 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เปนไป
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่ มท081006
/ว1425 ลงวันที่ 4 เมษายน 2562 เปนไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น(พ.ศ.2566 -พ.ศ.2570)  หนาที่ 112  ลําดับที่ 2

02.โครงการกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหลงน้ําสาธารณะ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาป้ายโครงการ  คาอาหารกลางวัน อาหารวาง และ
คาใชจายอื่นๆที่จําเปนในโครงการกําจัดผักตบชวาและวัชพืชใน
แหลงน้ําสาธารณะ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานการ
เกษตร งานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ เปนไปตามพระ
ราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของ
บานเมือง พ.ศ.2535 และแกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) พ.ศ.2560  
เปนไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูล
ฝอย พ.ศ.2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560 
เปนไปตามหนังสือกรมปกครองครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810/ว627 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 
เปนไปตามหนังสือกรมปกครองครองทองถิ่น ดวนที่สุด ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว 698 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562  ปราก
ฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2566 -พ.ศ.2570) หนาที่ 112
  ลําดับที่ 1 
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03.โครงการควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาป้ายโครงการ  คาอาหารกลางวัน อาหารวาง และ
คาใชจายอื่นๆที่จําเปนในโครงการควบคุมควันไฟและฝุ่นละออง
จากการเผา ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานการ
เกษตร งานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ เปนไป
ตาม -หนังสือกระทรวงมหากไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว0533 ลงวันที่ 27 มกราคม 2563  เปนไปตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่นที่ มท0819.3/ว1375 ลงวันที่ 8
 พฤษภาคม 2563 เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นที่ มท0808.2/ว4044 ลงวันที่ 29 ธันวาคม2563  เปนไป
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่ มท0820.3/ว1218
 ลงวันที่ 28 เมษายน 2565 ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ.2566 -พ.ศ.2570) หนาที่ 114  ลําดับที่ 5
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ที่  อด ๘๑๘๐๑ / 275                 สำนักงานเทศบาลตำบลนายูง 
                                       ถนนน้ำซึม-สังคม อด ๔๑๓๘๐ 
 

                      8  กันยายน   ๒๕65 
 

เรื่อง   ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ ๒566 
 

เรียน   นายอำเภอนายูง 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย    เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566           จำนวน  1   เล่ม 
   

  ด้วยเทศบาลตำบลนายูง    ได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
๒๕66  ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลนายูง  และนายอำเภอนายูงได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ให้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  ๒๕66  เรียบร้อยแล้วนั้น 
 

  บัดนี้ เทศบาลตำบลนายูง จึงขอส่งเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕66 พร้อม
สำเนาประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ ๒566 เพื่อโปรดพิจารณาปิดประกาศ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
  

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 
                    ขอแสดงความนับถือ 

 
 
 

                       (นายบัญชา   ตะวงษา) 
                       นายกเทศมนตรีตำบลนายูง 

 
 
 
 
สำนักปลัด 
งานนโยบายและแผน 
โทร 042-132-582 
 
 
 

                                        



 

 

 
 
 
ที่  อด ๘๑๘๐๑ /276                    สำนักงานเทศบาลตำบลนายูง 
                                                                                       ถนนน้ำซึม-สังคม อด ๔๑๓๘๐ 
 

                                                                 8 กนัยายน   ๒๕65 
 

เรื่อง   ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ ๒566 
 

เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนตำบล/นายกเทศมนตรี ทุกแห่ง 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย    สำเนาประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕66  จำนวน  ๑  ชุด 
   

  ด้วยเทศบาลตำบลนายูง    ได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
๒๕66  ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลนายูง  และนายอำเภอนายูงได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ให้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  ๒๕66  เรียบร้อยแล้วนั้น 
 

           บัดนี้ เทศบาลตำบลนายูง จึงขอส่งสำเนาประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
๒๕66 เพ่ือโปรดพิจารณาปิดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
  

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 
  

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 
 (นายบัญชา   ตะวงษา) 

 นายกเทศมนตรีตำบลนายูง 
 

 
 
 
 
สำนักปลัด 
งานนโยบายและแผน 
โทร 042-132-582 
 
 

 
 
 



 

 

 
 
ที่  อด ๘๑๘๐๑ /277                   สำนักงานเทศบาลตำบลนายูง 
                                                                                       ถนนน้ำซึม-สังคม อด ๔๑๓๘๐ 
 

                                                                  8 กันยายน   ๒๕65 
 

เรื่อง   ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ ๒566 
 

เรียน   กำนันตำบลนายูง/ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  สำเนาประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕66   จำนวน  ๑  ชุด 
   

  ด้วยเทศบาลตำบลนายูง    ได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
๒๕66  ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลนายูง  และนายอำเภอนายูงได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ให้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  ๒๕66  เรียบร้อยแล้วนั้น 
 

  บัดนี้ เทศบาลตำบลนายูง จึงขอส่งสำเนาประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
๒๕66 เพ่ือโปรดพิจารณาปิดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
  

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 
  

                        ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

                           (นายบญัชา   ตะวงษา) 
                            นายกเทศมนตรีตำบลนายูง 

 
 
สำนักปลัด 
งานนโยบายและแผน 
โทร 042-132-582                       
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
ที่  อด ๘๑๘๐๑ /278                    สำนักงานเทศบาลตำบลนายูง 
                                                                                       ถนนน้ำซึม-สังคม อด ๔๑๓๘๐ 
 

                                                                  8 กันยายน   ๒๕65 
 

เรื่อง   ขอนำส่งเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ ๒566  
 

เรียน   ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  2566            จำนวน  1   เล่ม 
   

  ด้วยเทศบาลตำบลนายูง    ได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
๒๕66  ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลนายูง  และนายอำเภอนายูงได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ให้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  ๒๕66  เรียบร้อยแล้วนั้น 
 

  บัดนี ้เทศบาลตำบลนายูง จึงขอส่งเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566  
พร้อมสำเนาประกาศแนบท้าย  เพ่ือโปรดพิจารณาปิดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
  

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 
  

 ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
  (นายบัญชา   ตะวงษา) 

  นายกเทศมนตรีตำบลนายูง 
 

 
 
 
สำนักปลัด 
งานนโยบายและแผน 
โทร 042-132-582 
 
 
 

 
 


