
แผนการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

 



ค าน า 
 
 การจัดท าแผนการด าเนินงาน  ได้จัดท าขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๘  แผนการด าเนินงานเป็นเอกสารที่แสดง
รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา  และกิจกรรมต่างๆ  ที่จะด าเนินการจริงในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลนาคู่  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓  เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่  รวมถึงหน่วยงานอื่น
ได้ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินวานทั้งทางด้านการจัดการโครงสร้างพื้นฐาน  ด้านเศรษฐกิจ  การพัฒนาคน
และสังคม  การเมืองการบริหาร  การศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ตลอดจน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่  ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(๒๕๖๑-๒๕๖๕)  องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่  รวมทั้งเป็นเอกสารที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่  ต่อไป 
 
     
        งานนโยบายและแผน 
            องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
           ตุลาคม  ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 
ส่วนที่  ๑ บทน า 
  บทน า          ๑ 
  วัตถุประสงค์         ๑ 
  ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน       ๒ 
 
ส่วนที่  ๒  บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
  บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ      ๓ 
  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ      ๕ 
 
ภาคผนวก 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕ 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
๑.  ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร 
๑.๑  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ รายละเอียดโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑ โครงการเพิม่

ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  
ค่าลงทะเบียนต่างๆ  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรือ
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสมัมนาของพนักงานส่วนต าบล  
พนักงานจ้าง  คณะผู้บรหิารและสมาชิก  อบต. เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับท่ี ๓)  พ.ศ.  
๒๕๕๙  และด าเนินการตามระเบยีบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  หน้า ๓๕ ข้อ ๓ 

๑๕๐,๐๐๐ อบต.นาคู ่ ส านักปลดั             

๒ โครงการจดัเก็บ
ข้อมูลพื้นฐานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น   

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่า
พิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นในการฝึกอบรม  
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น  พ.ศ. 
๒๕๕๗  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด  ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว  
๑๕๙๖ ลงวันท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๕๖ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนท่ีสุด  ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว  ๔๔๑๓ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๓๕ ข้อ ๒ 

๑๐,๐๐๐ อบต.นาคู ่ ส านักปลดั             

 

แบบ  ผด.๐๒ 



๖ 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
๑.  ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร 
๑.๑  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ รายละเอียดโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๓ โครงการจดัเวที

ประชาคมท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น   

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดเวทีประชาคมท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ แผนชุมชน  โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วยคา่อาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  
ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  และค่าใช้จ่ายอื่นท่ี
จ าเป็นในการฝึกอบรม   เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
๐๘๙๑.๔/ว  ๘๕๖ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๓  และระเบียบหนังสอื
สั่งการที่เกี่ยวข้อง  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-
๒๕๖๕) หน้า ๓๕ ข้อ ๑ 

๒๐,๐๐๐ อบต.นาคู ่ ส านักปลดั             

๔ โครงการปลูกป่า
ชุมชนเฉลิมพระ
เกียรต ิ  

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการปลูกป่าเฉลมิพระเกียติเนื่องใน
วโรกาสส าคญัต่าง ๆ โดยมีค่าใช้จา่ยประกอบด้วยค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  ค่าป้ายโครงการ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจดังาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.  ๒๕๕๙  และหนังสือ
กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น  ด่วนท่ีสุด ที่  มท  ๐๘๐๑.๒/ว  
๑๐๖๐  ลงวันท่ี  ๓๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๙  ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๓๗ ข้อ ๑๐ 

๑๐,๐๐๐ อบต.นาคู ่ ส านักปลดั             

แบบ  ผด.๐๒ 



๗ 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
๑.  ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร 
๑.๑  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ รายละเอียดโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๕ โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการ

บริหารงานของ  อบต.นาคู ่  
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารงาน ของคณะผู้บริหาร พนักงาน สมาชิก อบต. 
และบุคคลที่เกี่ยวข้อง  โดยมคี่าใช้จ่ายประกอบด้วย
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  
ค่าของสมนาคณุในการดูงาน  ค่าสมนาคณุวิทยากร  ค่า
เช่าท่ีพัก  ค่ายานพาหนะ  และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นใน
การฝึกอบรม  เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  ว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗  ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๓๖ ข้อ ๔ 

๓๐๐,๐๐๐ อบต.นาคู ่ ส านักปลดั             

๖ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  
(อพ.สธ.)   

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.)  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่า
สมนาคณุวิทยากร  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการ
ฝึกอบรม  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗  ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๓๙ ข้อ ๑๔ 

๒๐๐,๐๐๐ อบต.นาคู ่ ส านักปลดั             

แบบ  ผด.๐๒ 



๘ 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
๑.  ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร 
๑.๑  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ รายละเอียดโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๗ โครงการอบรมคณุธรรม

จริยธรรมให้แก่พนักงานส่วน
ต าบล  ลูกจ้าง ,คณะผู้บรหิาร, 
สมาชิก อบต. 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอบรมคณุธรรม
จริยธรรมให้แก่พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง คณะผู้บริหาร 
สมาชิก อบต. และประชาชนต าบลนาคู่  โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วยคา่อาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าอาหาร  ค่า
ป้ายโครงการ  ค่าของสมนาคณุในการดูงาน  ค่าสมนาคุณ
วิทยากร  และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเปน็ในการฝึกอบรม  
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารบัการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ี
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖๕)  หน้า  ๓๙  ข้อ  ๑๑ 

๑๐,๐๐๐ อบต.นาคู ่ ส านักปลดั             

๘ โครงการอินเตอร์เนต็ต าบล ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ค่าเช่าคู่สายโทรศัพท์ ค่าบริการส าหรับโครงการ
อินเตอร์เนต็ความเร็วสูง  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบ
อินเตอร์เนต็ ค่าบริการโทรคมนาคมของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  ค่าเช่าพื้นที่โดเมนเนม  และให้รวมถึงค่าใช้จ่าย
เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับการใช้บริการ  ฯลฯ  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  หน้า  ๓๖  ข้อ  ๕ 

๑๑๐,๐๐๐ อบต.นาคู ่ ส านักปลดั             

 
  

แบบ  ผด.๐๒ 



๙ 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
๑.  ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร 
๑.๑  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ รายละเอียดโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๙ โครงการอุดหนุนศูนย์

ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชน
ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ
อ าเภอ   

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่ออุดหนุนให้
องค์การบริหารส่วนต าบลนาแก   ตามโครงการอุดหนุน
ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอ  โดยถือปฏิบตัิ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๕๙  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุ่ด  ท่ี  มท  ๐๘๐๘.๒/ว  
๓๖๑๖  ลงวันท่ี  ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๙  และหนังสือ
กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น  ด่วนท่ีสุด  ท่ี  มท  
๐๘๐๘.๒/ว  ๕๑๖  ลงวันท่ี  ๒๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑  
เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดตั้งศนูย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และ
ตามระเบียบ  กฎหมาย  หนังสือสัง่การที่เกี่ยวข้อง  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า 
๓๘ ข้อ ๑๓ 

๒๖,๐๐๐ อบต.นาคู ่ ส านักปลดั             

๑๐ โครงการจดักิจกรรมวันส าคัญ
ของชาติในส่วนภูมิภาค 

เงินอุดหนุนส่วนราชการ  อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอ
นาแก  เพื่อด าเนินโครงการจัดกิจกรรมวันส าคัญของชาติ
ในส่วนภูมิภาค  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖๕)  หน้า  ๓๙  ข้อ  ๑๗ 

๒๐,๐๐๐ อบต.นาคู ่ ส านักปลดั             

แบบ  ผด.๐๒ 



๑๐ 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
๑.  ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร 
๑.๑  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ รายละเอียดโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑๑ โครงการสืบสานพระราชปณิธาน

สมเด็จย่า  ต้านมะเร็งเต้านม  
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  
บ้านแขนนาง  หมู่ที่  ๔ 

-โครงการสบืสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า  ต้าน
มะเร็งเต้านม  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  บ้าน
แขนนาง  หมู่ที่  ๔  จ านวน  ๖,๐๐๐  บาท  ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๙๒ 
ข้อ ๑๗ 

๖,๐๐๐   อบต.นาคู ่ ส านักปลดั             

๑๒ โครงการส่งเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และเด็กของ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า  กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี  อุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บา้น  บ้านแขน
นาง  หมู่ที่  ๔ 

-โครงการส่งเสรมิโภชนาการและสขุภาพอนามัยแม่
และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า  กรมสมเดจ็
พระเทพรัตนราชสดุาฯ  สยามบรมราชกุมารี  อุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บา้น  บ้านแขนนาง  หมู่ที่  ๔  
จ านวน  ๗,๐๐๐  บาท  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๙๓ ขอ้ ๑๘ 

๗,๐๐๐ อบต.นาคู ่ ส านักปลดั             

๑๓ โครงการรณรงค์และแกไ้ขปัญหายา
เสพติด  To  be  number  one  
(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/
หมู่บ้าน)  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัต
นราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี  
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  
บ้านแขนนาง  หมู่ที่  ๔ 

-โครงการรณรงค์และแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ  To  be  
number  one  (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/
หมู่บ้าน)  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริ
วัฒนาพรรณวดี  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น  บ้าน
แขนนาง  หมู่ที่  ๔  จ านวน  ๗,๐๐๐  บาท  ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๙๓ 
ข้อ ๑๙ 

๗,๐๐๐ อบต.นาคู ่ ส านักปลดั             

 

แบบ  ผด.๐๒ 



๑๑ 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
๑.  ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร 
๑.๑  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ รายละเอียดโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑๔ โครงการสืบสานพระราชปณิธาน

สมเด็จย่า  ต้านมะเร็งเต้านม  
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  
บ้านค าอ้อม  หมู่ที่  ๑๑ 

-โครงการสบืสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า  ต้าน
มะเร็งเต้านม  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  
บ้านค าอ้อม  หมู่ที่  ๑๑  จ านวน  ๖,๐๐๐  บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-
๒๕๖๕) หน้า ๑๐๓ ข้อ ๓๘ 

๖,๐๐๐   อบต.นาคู ่ ส านักปลดั             

๑๕ โครงการส่งเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และเด็กของ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า  กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี  อุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บา้น  บ้านค าอ้อม  
หมู่ที่  ๑๑ 

-โครงการส่งเสรมิโภชนาการและสขุภาพอนามัย
แม่และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราช
กุมารี  อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่้าน  บ้านค า
อ้อม  หมู่ท่ี  ๑๑  จ านวน  ๗,๐๐๐  บาท  ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า 
๑๐๓ ข้อ ๓๙ 

๗,๐๐๐ อบต.นาคู ่ ส านักปลดั             

๑๖ โครงการรณรงค์และแกไ้ขปัญหายา
เสพติด  To  be  number  one  
(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/
หมู่บ้าน)  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัต
นราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี  
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  
บ้านค าอ้อม  หมู่ที่  ๑๑ 

-โครงการรณรงค์และแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ  To  
be  number  one  (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นใน
ชุมชน/หมู่บ้าน)  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช
กัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี  อุดหนนุคณะกรรมการ
หมู่บ้าน  บ้านค าอ้อม  หมู่ที่  ๑๑  จ านวน  
๗,๐๐๐  บาท  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๑๐๔ ข้อ ๔๐ 

๗,๐๐๐ อบต.นาคู ่ ส านักปลดั             

 

แบบ  ผด.๐๒ 



๑๒ 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
๑.  ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร 
๑.๑  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ รายละเอียดโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑๗ โครงการสืบสานพระราชปณิธาน

สมเด็จย่า  ต้านมะเร็งเต้านม  
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  
บ้านค าอ้อม  หมู่ที่  ๓ 

-โครงการสบืสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า  ต้าน
มะเร็งเต้านม  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  
บ้านค าอ้อม  หมู่ที่  ๓  จ านวน  ๖,๐๐๐  บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-
๒๕๖๕) หน้า ๙๑ ข้อ ๑๔ 

๖,๐๐๐   อบต.นาคู ่ ส านักปลดั             

๑๘ โครงการส่งเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และเด็กของ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า  กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี  อุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บา้น  บ้านค าอ้อม  
หมู่ที่  ๓ 

-โครงการส่งเสรมิโภชนาการและสขุภาพอนามัย
แม่และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราช
กุมารี  อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่้าน  บ้านค า
อ้อม  หมู่ท่ี  ๓  จ านวน ๗ ,๐๐๐  บาท  ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า 
๙๑ ข้อ ๑๕ 

๗,๐๐๐ อบต.นาคู ่ ส านักปลดั             

๑๙ โครงการรณรงค์และแกไ้ขปัญหายา
เสพติด  To  be  number  one  
(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/
หมู่บ้าน)  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัต
นราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี  
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  
บ้านค าอ้อม  หมู่ที่  ๓ 

-โครงการรณรงค์และแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ  To  
be  number  one  (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นใน
ชุมชน/หมู่บ้าน)  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช
กัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี  อุดหนนุคณะกรรมการ
หมู่บ้าน  บ้านค าอ้อม  หมู่ที่  ๓  จ านวน  ๗,๐๐๐  
บาท  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-
๒๕๖๕) หน้า ๙๒ ข้อ ๑๖ 

๗,๐๐๐ อบต.นาคู ่ ส านักปลดั             

 

แบบ  ผด.๐๒ 



๑๓ 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
๑.  ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร 
๑.๑  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ รายละเอียดโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๒๐ โครงการสืบสานพระราชปณิธาน

สมเด็จย่า  ต้านมะเร็งเต้านม  
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  
บ้านนาคู่กลาง  หมู่ที่  ๗ 

-โครงการสบืสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า  ต้าน
มะเร็งเต้านม  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  
บ้านนาคู่กลาง  หมู่ที่  ๗  จ านวน  ๖,๐๐๐  บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-
๒๕๖๕) หน้า ๙๗ ข้อ ๒๖ 

๖,๐๐๐   อบต.นาคู ่ ส านักปลดั             

๒๑ โครงการส่งเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และเด็กของ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า  กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี  อุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บา้น  บ้านนาคู่
กลาง  หมู่ที่  ๗ 

-โครงการส่งเสรมิโภชนาการและสขุภาพอนามัย
แม่และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราช
กุมารี  อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่้าน  บ้านนาคู่
กลาง  หมู่ที่  ๗  จ านวน  ๗,๐๐๐  บาท  ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า 
๙๗ ข้อ ๒๗ 

๗,๐๐๐ อบต.นาคู ่ ส านักปลดั             

๒๒ โครงการรณรงค์และแกไ้ขปัญหายา
เสพติด  To  be  number  one  
(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/
หมู่บ้าน)  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัต
นราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี  
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  
บ้านนาคู่กลาง  หมู่ที่  ๗ 

-โครงการรณรงค์และแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ  To  
be  number  one  (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นใน
ชุมชน/หมู่บ้าน)  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช
กัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี  อุดหนนุคณะกรรมการ
หมู่บ้าน  บ้านนาคู่กลาง  หมู่ที่  ๗  จ านวน  
๗,๐๐๐  บาท  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๙๘ ขอ้ ๒๘ 

๗,๐๐๐ อบต.นาคู ่ ส านักปลดั             

 

แบบ  ผด.๐๒ 



๑๔ 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
๑.  ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร 
๑.๑  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ รายละเอียดโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๒๓ โครงการสืบสานพระราชปณิธาน

สมเด็จย่า  ต้านมะเร็งเต้านม  
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  
บ้านนาคู่กลาง  หมู่ที่ ๒ 

-โครงการสบืสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า  ต้าน
มะเร็งเต้านม  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  
บ้านนาคู่กลาง  หมู่ที่ ๒  จ านวน  ๖,๐๐๐  บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-
๒๕๖๕) เพิม่เตมิครั้งที่  ๓/๒๕๖๑  หน้า ๘๙ ข้อ 
๑๑ 

๖,๐๐๐   อบต.นาคู ่ ส านักปลดั             

๒๔ โครงการส่งเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และเด็กของ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า  กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี  อุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บา้น  บ้านนาคู่
กลาง  หมู่ที่  ๒ 

-โครงการส่งเสรมิโภชนาการและสขุภาพอนามัย
แม่และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราช
กุมารี  อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่้าน  บ้านนาคู่
กลาง  หมู่ที่  ๒  จ านวน  ๗,๐๐๐  บาท  ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า 
๙๐ ข้อ ๑๒ 

๗,๐๐๐ อบต.นาคู ่ ส านักปลดั             

๒๕ โครงการรณรงค์และแกไ้ขปัญหายา
เสพติด  To  be  number  one  (ศูนย์
เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)  
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช
กัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี  อุดหนนุ
คณะกรรมการหมู่บา้น  บ้านนาคู่
กลาง  หมู่ที่ ๒ 

-โครงการรณรงค์และแกไ้ขปัญหายาเสพ
ติด  To  be  number  one  (ศูนย์เพื่อนใจ
วัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)  ทูลกระหม่อมหญิงอุบล
รัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวด ี อุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บา้น  บ้านนาคูก่ลาง  หมู่ที่ ๒ 
จ านวน  ๗,๐๐๐  บาท  ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๙๐ ข้อ ๑๓ 

๗,๐๐๐ อบต.นาคู ่ ส านักปลดั             

แบบ  ผด.๐๒ 



๑๕ 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
๑.  ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร 
๑.๑  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ รายละเอียดโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๒๖ โครงการสืบสานพระราชปณิธาน

สมเด็จย่า  ต้านมะเร็งเต้านม  

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  

บ้านนาคู่น้อย  หมู่ที่  ๙ 

-โครงการสบืสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า  ต้าน
มะเร็งเต้านม  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  
บ้านนาคู่น้อย  หมู่ที่  ๙  จ านวน  ๖,๐๐๐  บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-
๒๕๖๕) หน้า ๑๐๐ ข้อ ๓๒ 

๖,๐๐๐   อบต.นาคู ่ ส านักปลดั             

๒๗ โครงการส่งเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และเด็กของ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า  กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี  อุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บา้น  บ้านนาคู่
น้อย  หมู่ที่  ๙ 

-โครงการส่งเสรมิโภชนาการและสขุภาพอนามัย
แม่และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราช
กุมารี  อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่้าน  บ้านนาคู่
น้อย  หมู่ที่  ๙  จ านวน  ๗,๐๐๐  บาท  ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า 
๑๐๐ ข้อ ๓๓ 

๗,๐๐๐ อบต.นาคู ่ ส านักปลดั             

๒๘ โครงการรณรงค์และแกไ้ขปัญหายา
เสพติด  To  be  number  one  (ศูนย์
เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)  
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช
กัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี  อุดหนนุ
คณะกรรมการหมู่บา้น  บ้านนาคู่
น้อย  หมู่ที่  ๙ 

-โครงการรณรงค์และแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ  To  
be  number  one  (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นใน
ชุมชน/หมู่บ้าน)  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช
กัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี  อุดหนนุคณะกรรมการ
หมู่บ้าน  บ้านนาคู่น้อย  หมู่ที่  ๙  จ านวน  
๗,๐๐๐  บาท  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๑๐๑ ข้อ ๓๔ 

๗,๐๐๐ อบต.นาคู ่ ส านักปลดั             

 

แบบ  ผด.๐๒ 



๑๖ 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
๑.  ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร 
๑.๑  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ รายละเอียดโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๒๙ โครงการสืบสานพระราชปณิธาน

สมเด็จย่า  ต้านมะเร็งเต้านม  
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  
บ้านนาคู่เหนือ  หมู่ที่  ๘ 

-โครงการสบืสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า  ต้าน
มะเร็งเต้านม  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  
บ้านนาคู่เหนือ  หมู่ที่  ๘  จ านวน  ๖,๐๐๐  บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-
๒๕๖๕) หน้า ๙๘ ข้อ ๒๙ 

๖,๐๐๐   อบต.นาคู ่ ส านักปลดั             

๓๐ โครงการส่งเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และเด็กของ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า  กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี  อุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บา้น  บ้านนาคู่
เหนือ  หมู่ที่  ๘ 

-โครงการส่งเสรมิโภชนาการและสขุภาพอนามัย
แม่และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราช
กุมารี  อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่้าน  บ้านนาคู่
เหนือ  หมู่ที่  ๘  จ านวน  ๗,๐๐๐  บาท  ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า 
๙๙ ข้อ ๓๐ 

๗,๐๐๐ อบต.นาคู ่ ส านักปลดั             

๓๑ โครงการรณรงค์และแกไ้ขปัญหายา
เสพติด  To  be  number  one  (ศูนย์
เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)  
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช
กัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี  อุดหนนุ
คณะกรรมการหมู่บา้น  บ้านนาคู่
เหนือ  หมู่ที่  ๘ 

-โครงการรณรงค์และแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ  To  
be  number  one  (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นใน
ชุมชน/หมู่บ้าน)  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช
กัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี  อุดหนนุคณะกรรมการ
หมู่บ้าน  บ้านนาคู่เหนือ  หมู่ที่  ๘  จ านวน  
๗,๐๐๐  บาท  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๙๙ ขอ้ ๓๑ 

๗,๐๐๐ อบต.นาคู ่ ส านักปลดั  
 

           

 

แบบ  ผด.๐๒ 



๑๗ 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
๑.  ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร 
๑.๑  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ รายละเอียดโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๓๒ โครงการสืบสานพระราชปณิธาน

สมเด็จย่า  ต้านมะเร็งเต้านม  
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  
บ้านนาฉันทะ  หมู่ที่  ๕ 

-โครงการสบืสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า  ต้าน
มะเร็งเต้านม  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  
บ้านนาฉันทะ  หมู่ท่ี  ๕  จ านวน  ๖,๐๐๐  บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-
๒๕๖๕) หน้า ๙๔ ข้อ ๒๐ 

๖,๐๐๐   อบต.นาคู ่ ส านักปลดั             

๓๓ โครงการส่งเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และเด็กของ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า  กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี  อุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บา้น  บ้านนา
ฉันทะ  หมู่ท่ี  ๕ 

-โครงการส่งเสรมิโภชนาการและสขุภาพอนามัย
แม่และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราช
กุมารี  อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่้าน  บ้านนา
ฉันทะ  หมู่ท่ี  ๕  จ านวน  ๗,๐๐๐  บาท  ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า 
๙๔ ข้อ ๒๑ 

๗,๐๐๐ อบต.นาคู ่ ส านักปลดั             

๓๔ โครงการรณรงค์และแกไ้ขปัญหายา
เสพติด  To  be  number  one  (ศูนย์
เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)  
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช
กัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี  อุดหนนุ
คณะกรรมการหมู่บา้น  บ้านนา
ฉันทะ  หมู่ท่ี  ๕ 

-โครงการรณรงค์และแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ  To  
be  number  one  (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นใน
ชุมชน/หมู่บ้าน)  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช
กัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี  อุดหนนุคณะกรรมการ
หมู่บ้าน  บ้านนาฉันทะ  หมู่ท่ี  ๕  จ านวน  
๗,๐๐๐  บาท  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๙๕ ขอ้ ๒๒ 

๗,๐๐๐ อบต.นาคู ่ ส านักปลดั             

 

แบบ  ผด.๐๒ 



๑๘ 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
๑.  ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร 
๑.๑  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ รายละเอียดโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๓๕ โครงการสืบสานพระราชปณิธาน

สมเด็จย่า  ต้านมะเร็งเต้านม  
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  
บ้านน้ าบ่อ  หมู่ที่  ๖ 

-โครงการสบืสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า  ต้าน
มะเร็งเต้านม  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  
บ้านน้ าบ่อ  หมู่ที่  ๖  จ านวน  ๖,๐๐๐  บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-
๒๕๖๕) หน้า ๙๕ ข้อ ๒๓ 

๖,๐๐๐   อบต.นาคู ่ ส านักปลดั             

๓๖ โครงการส่งเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และเด็กของ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า  กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี  อุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บา้น  บ้านน้ าบอ่  
หมู่ที่  ๖ 

-โครงการส่งเสรมิโภชนาการและสขุภาพอนามัย
แม่และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราช
กุมารี  อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่้าน  บ้านน้ าบ่อ  
หมู่ที่  ๖  จ านวน  ๗,๐๐๐  บาท  ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า 
๙๖ ข้อ ๒๔ 

๗,๐๐๐ อบต.นาคู ่ ส านักปลดั             

๓๗ โครงการรณรงค์และแกไ้ขปัญหายา
เสพติด  To  be  number  one  
(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/
หมู่บ้าน)  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัต
นราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี  
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  
บ้านน้ าบ่อ  หมู่ที่  ๖ 

-โครงการรณรงค์และแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ  To  
be  number  one  (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นใน
ชุมชน/หมู่บ้าน)  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช
กัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี  อุดหนนุคณะกรรมการ
หมู่บ้าน  บ้านน้ าบ่อ  หมู่ที่  ๖  จ านวน  ๗,๐๐๐  
บาท  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-
๒๕๖๕) หน้า ๙๖ ข้อ ๒๕ 

๗,๐๐๐ อบต.นาคู ่ ส านักปลดั             

 

แบบ  ผด.๐๒ 



๑๙ 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
๑.  ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร 
๑.๑  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ รายละเอียดโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๓๘ โครงการสืบสานพระราชปณิธาน

สมเด็จย่า  ต้านมะเร็งเต้านม  
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  
บ้านหนองหอยน้อย  หมู่ที่  ๑ 

-โครงการสบืสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า  ต้าน
มะเร็งเต้านม  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  
บ้านหนองหอยน้อย  หมู่ที่  ๑  จ านวน  ๖,๐๐๐  
บาท  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-
๒๕๖๕) หน้า ๘๘ ข้อ ๘ 

๖,๐๐๐   อบต.นาคู ่ ส านักปลดั             

๓๙ โครงการส่งเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และเด็กของ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า  กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี  อุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บา้น  บ้านหนอง
หอยน้อย  หมู่ที่  ๑ 

-โครงการส่งเสรมิโภชนาการและสขุภาพอนามัย
แม่และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราช
กุมารี  อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่้าน  บ้านหนอง
หอยน้อย  หมู่ที่  ๑  จ านวน  ๗,๐๐๐  บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-
๒๕๖๕) หน้า ๘๘ ข้อ ๙ 

๗,๐๐๐ อบต.นาคู ่ ส านักปลดั             

๔๐ โครงการรณรงค์และแกไ้ขปัญหายา
เสพติด  To  be  number  one  (ศูนย์
เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)  
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช
กัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี  อุดหนนุ
คณะกรรมการหมู่บา้น  บ้านหนอง
หอยน้อย  หมู่ที่  ๑ 

-โครงการรณรงค์และแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ  To  
be  number  one  (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นใน
ชุมชน/หมู่บ้าน)  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช
กัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี  อุดหนนุคณะกรรมการ
หมู่บ้าน  บ้านหนองหอยน้อย  หมูท่ี่  ๑  จ านวน  
๗,๐๐๐  บาท  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๘๙ ขอ้ ๑๐ 

๗,๐๐๐ อบต.นาคู ่ ส านักปลดั             

 

แบบ  ผด.๐๒ 



๒๐ 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
๑.  ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร 
๑.๑  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ รายละเอียดโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๔๑ โครงการสืบสานพระราชปณิธาน

สมเด็จย่า  ต้านมะเร็งเต้านม  
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  
บ้านหนองหอยน้อย  หมู่ที่  ๑๐ 

-โครงการสบืสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า  ต้าน
มะเร็งเต้านม  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  
บ้านหนองหอยน้อย  หมู่ที่  ๑๐  จ านวน  ๖,๐๐๐  
บาท  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-
๒๕๖๕) หน้า ๑๐๑ ข้อ ๓๕ 

๖,๐๐๐   อบต.นาคู ่ ส านักปลดั             

๔๒ โครงการส่งเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และเด็กของ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า  กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี  อุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บา้น  บ้านหนอง
หอยน้อย  หมู่ที่  ๑๐ 

-โครงการส่งเสรมิโภชนาการและสขุภาพอนามัย
แม่และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราช
กุมารี  อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่้าน  บ้านหนอง
หอยน้อย  หมู่ที่  ๑๐  จ านวน  ๗,๐๐๐  บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-
๒๕๖๕) หน้า ๑๐๒ ข้อ ๓๖ 

๗,๐๐๐ อบต.นาคู ่ ส านักปลดั             

๔๓ โครงการรณรงค์และแกไ้ขปัญหายา
เสพติด  To  be  number  one  (ศูนย์
เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)  
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช
กัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี  อุดหนนุ
คณะกรรมการหมู่บา้น  บ้านหนอง
หอยน้อย  หมู่ที่  ๑๐ 

-โครงการรณรงค์และแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ  To  
be  number  one  (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นใน
ชุมชน/หมู่บ้าน)  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช
กัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี  อุดหนนุคณะกรรมการ
หมู่บ้าน  บ้านหนองหอยน้อย  หมูท่ี่  ๑๐  จ านวน  
๗,๐๐๐  บาท  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๑๐๒ ข้อ ๓๗ 

๗,๐๐๐ อบต.นาคู ่ ส านักปลดั             

 

แบบ  ผด.๐๒ 



๒๑ 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
๑.  ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร 
๑.๑  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ รายละเอียดโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๔๔ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ

จัดเก็บรายได้   
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจดัเก็บภาษี  โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วยคา่ป้าย  ค่าสิ่งพิมพ์  ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม  ค่าอาหาร  และค่าใช้จ่ายอื่นท่ี
จ าเป็นในการฝึกอบรม  เป็นไปตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗  และ  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว ๔๕๒๒ ลง
วันท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘  ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  หน้า  ๕๘  ข้อ  ๗ 

๓๐,๐๐๐ อบต.นาคู ่ กองคลัง             

 
 

  

แบบ  ผด.๐๒ 



๒๒ 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
๑.  ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร 
๑.๒  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ รายละเอียดโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑ โครงการให้บริการทาง

การแพทย์ฉุกเฉิน 
โครงการเดินทางไปราชการ  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 
เช่นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าท่ีพัก  
ค่าลงทะเบียนต่างๆ  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ในการเดินทางไป
ราชการหรือค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การด าเนินงานระบบ
การแพทย์ฉุกเฉินและผู้ทีไ่ด้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัตริาชการ  
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหนา้ที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ 
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.  ๒๕๕๙  และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ท่ี  มท  ๐๘๙๑.๓/ว  ๒๘๒๖  ลงวันท่ี  
๑๗  กันยายน  ๒๕๕๓  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖๕)  หน้า  ๔๐  ข้อ ๒ 

๖๕,๐๐๐ อบต.นาคู ่ ส านักปลดั             

๒ โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน   

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหนา้ที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ 
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.  ๒๕๕๙  และหนังสือ
กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น ที่  มท  ๐๘๐๔.๕/ว  ๑๖๓๔  
ลงวันท่ี  ๒๒  กันยายน  ๒๕๕๗  และระเบียบหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
หน้า ๔๑ ข้อ ๔ 

๒๐,๐๐๐ อบต.นาคู ่ ส านักปลดั             

แบบ  ผด.๐๒ 



๒๓ 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
๑.  ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร 
๑.๒  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ รายละเอียดโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๓ โครงการฝึกอบรมวินัย

จราจรให้กับประชาชน   
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิงานโครงการฝึกอบรมวินัย
จราจรให้กับประชาชน  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าสมนาคุณ
วิทยากร  และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเปน็ในการฝึกอบรม  เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๕๗  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-
๒๕๖๕)  หน้า ๔๒ ข้อ ๘  

๕,๐๐๐ อบต.นาคู ่ ส านักปลดั             

๔ โครงการส่งเสริมความรู้
ด้านการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ 

  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสรมิความรูด้้านการป้องกัน
และแก้ไขปญัหายาเสพติดในเขตพื้นที่ อบต.นาคู่  โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าอาหาร  
ค่าป้ายโครงการ  ค่าสมนาคณุวิทยากร  และคา่ใช้จ่ายอื่นท่ี
จ าเป็นในการฝึกอบรม  เป็นไปตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗  
และหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก  ที่  
มท  ๐๘๑๖.๕/ว  ๒๗๒๖  ลงวันท่ี  ๔  ธันวาคม  ๒๕๖๐  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  หน้า  
๔๑  ข้อ  ๖ 

๓๐,๐๐๐ อบต.นาคู ่ ส านักปลดั             

 

แบบ  ผด.๐๒ 



๒๔ 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
๑.  ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร 
๑.๒  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ รายละเอียดโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๕ โครงการฝึกจัดตั้งสมาชิก 

อปพร.   
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิงานโครงการฝึกจัดตั้ง
สมาชิก อปพร.  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าสมนาคณุ
วิทยากร  และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเปน็ในการฝึกอบรม  เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๓  และระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๔๒ 
ข้อ ๑๐ 

๕๗,๕๐๐ อบต.นาคู ่ ส านักปลดั             

๖ โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยต าบลนาคู ่

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและระงับอัคคภีัยต าบลนาคู่  โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วยคา่อาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าอาหาร  ค่าป้าย
โครงการ  ค่าสมนาคณุวิทยากร  และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นใน
การฝึกอบรม  เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๔๒ ขอ้ ๙ 

๓๐,๐๐๐ อบต.นาคู ่ ส านักปลดั             

 

แบบ  ผด.๐๒ 



๒๕ 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
๑.  ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร 
๑.๒  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ รายละเอียดโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๗ โครงการให้ความรู้และ

ฝึกซ้อมการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยในโรงเรยีน 

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการให้ความรู้
และฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงเรียน  โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าอาหาร  
ค่าป้ายโครงการ  ค่าสมนาคณุวิทยากร  และคา่ใช้จ่ายอื่นท่ี
จ าเป็นในการฝึกอบรม  เป็นไปตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๔๑ 
ข้อ ๕ 

๒๕,๐๐๐ อบต.นาคู ่ ส านักปลดั             

 

 

 

 

 

  

แบบ  ผด.๐๒ 



๒๖ 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
๒.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 ๒.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ รายละเอียดโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑ โครงการติดตั้งหรือ

ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง
ภายในหมู่บ้าน   

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหลอดไฟฟ้า  ฟิวส์  
เข็มขัดรดัสาย  เทปพันสายไฟ  สายไฟฟ้า  ปลั๊ก  สวิตซ์ไฟฟ้า
รวมทั้งสวิตซ์อัตโนมตัิ  โซล่าสวิตซ ์ ฯลฯ  ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๔๓ ข้อ ๑ 

๑๐๐,๐๐๐ อบต.นาคู ่ กองช่าง             

๒ โครงการก่อ  สร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ ๑ สายหมู่ที่ 
๑- หมู่ที่ ๑๐ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑ สายหมู่ที่ ๑- หมู่ที่ 
๑๐  ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๑.๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นท่ี รวมพื้นที่ทางเชื่อมไม่น้อยกว่า 
๗๔๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๐.๐๐ - 
๐.๕๐ เมตร พร้อม ป้ายโครงการ จ านวน ๑ ป้าย รายละเอียด
ตามแบบแปลนของ อบต.นาคู่ ก าหนด ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๕ ) หน้า ๕๗ ข้อ ๒๒ 

๔๐๐,๐๐๐ อบต.นาคู ่ กองช่าง             

๓ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ ๑๐ ช่วงบ้าน
นายวาฤทธ์ิ ศรีแสน ถึง
หนองปู่ตา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๐ ช่วงบ้านนายวา
ฤทธิ์ ศรีแสน ถึงหนองปู่ตา ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว ๖๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นทีไ่ม่น้อยกว่า 
๒๕๖.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๐.๐๐ – 
๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จ านวน ๑ ป้าย รายละเอียด
ตามแบบแปลนของ อบต.นาคู่ ก าหนด ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๕ ) หน้า ๕๕ ข้อ ๑๖   

๑๓๗,๐๐๐ อบต.นาคู ่ กองช่าง             

 

แบบ  ผด.๐๒ 



๒๗ 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
๒.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 ๒.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ รายละเอียดโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๔ โครงการก่อสร้างถนน 

คสล. หมู่ที่ ๓ สายหมู่ที่ ๓ 
–หนองนางด่อน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๓ สายหมู่ที่ ๓ –
หนองนางด่อน ขนาดผิวจราจรกวา้ง ๕.๐๐ เมตร ยาว 
๑๑๒.๐๐  เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
๕๖๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๐.๐๐ – 
๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จ านวน ๑ ป้าย รายละเอียด
ตามแบบแปลนของ อบต.นาคู่ ก าหนด ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๕ ) หน้า ๖๕ ข้อ ๓๙ 

๓๐๐,๐๐๐ อบต.นาคู ่ กองช่าง             

๕ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ ๔ ซอยดอนปู่
ตา   

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๔ ซอยดอนปู่ตา 
ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตรยาว ๒๔.๕๐ เมตร  หนา 
๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นท่ีรวมพื้นท่ีเช่ือมทางไม่น้อยกว่า ๗๕.๐๐ 
ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลีย่ข้างละ ๐.๐๐ – ๐.๕๐ เมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.นาคู่ ก าหนด ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๕ ) หน้า ๕๘ ข้อ ๒๔ 

๔๙,๐๐๐ อบต.นาคู ่ กองช่าง             

๖ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ ๖ ช่วงหน้า
บ้านนายถวิล อัคฮาด   

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๖ ช่วงหน้าบ้านนาย
ถวิล อัคฮาด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๑.๐๐ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๕.๐๐ 
ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลีย่ข้างละ ๐.๐๐ – ๐.๕๐ เมตร  
พร้อมป้ายโครงการ จ านวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ
แปลนของ อบต.นาคู่ ก าหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๕ ) หน้า ๕๓ ข้อ ๑๑ 

๑๑๐,๐๐๐ อบต.นาคู ่ กองช่าง             

แบบ  ผด.๐๒ 



๒๘ 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
๒.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 ๒.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ รายละเอียดโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๗ โครงการก่อสร้างถนน 

คสล. หมู่ที่ ๘ ซอยนาคู่
เหนือ (ข้างบ้าน ผอ.สุรตัน์ 
พันธรักษา)   

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๘ ซอยนาคู่เหนือ 
(ข้างบ้าน ผอ.สุรัตน์ พันธรักษา) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ 
เมตร ยาว ๓๘.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อย
กว่า ๑๙๒.๕๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลีย่ข้างละ ๐.๐๐ -
๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จ านวน ๑ ป้าย รายละเอียด
ตามแบบแปลนของ อบต.นาคู่ ก าหนด ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๕ ) หน้า ๗๖ ข้อ ๒๑ 

๑๑๐,๐๐๐ อบต.นาคู ่ กองช่าง             

๘ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ ๙ ซอยหน้า
บ้านนางด่านซ้าย วงศ์ศรี
ชา   

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๙ ซอยหน้าบ้านนาง
ด่านซ้าย วงศ์ศรีชา ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว 
๔๔.๐๐ เมตร  หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
๑๗๖.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๐.๐๐ –
๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จ านวน ๑ ป้าย รายละเอียด
ตามแบบแปลนของ อบต.นาคู่ ก าหนด ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๕ ) หน้า ๖๐ ข้อ ๒๙ 

๑๑๐,๐๐๐ อบต.นาคู ่ กองช่าง             

 

  

แบบ  ผด.๐๒ 



๒๙ 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
๒.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 ๒.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ รายละเอียดโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๙ โครงการก่อสร้างถนน

ลูกรัง หมู่ที่ ๗ เส้นเลียบ
โคกลุมพุก
สาธารณประโยชน์   

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ท่ี ๗ เส้นเลยีบโคกลุมพุก
สาธารณประโยชน์ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๐.๐๐ เมตร 
โดยถางป่าขุดตอพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๗๗๐.๐๐ ตารางเมตร ถม
ดินคันทางพร้อมปรับแต่งไม่น้อยกว่า ๔๕๘.๐๐ ลูกบาศก์เมตร 
ลงลูกรังพร้อมปรับแต่งให้เรียบร้อย หรือมีปรมิาณไม่น้อยกว่า 
๑๖๘.๐๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของ 
อบต.นาคู่ ก าหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 
๒๕๖๑ -๒๕๖๕ ) หน้า ๕๔ ข้อ ๑๔ 

๘๐,๐๐๐ อบต.นาคู ่ กองช่าง             

๑๐ โครงการก่อสร้างห้องน้ า 
อบต.นาคู่   

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างห้องน้ าขององค์การบริหารส่วนต าบล
นาคู่ อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม ฝั่งด้านทิศตะวันตก 
รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.นาคู่ ก าหนด ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๕ ) หน้า ๓๙ ข้อ ๑๕ 

๑๐๐,๐๐๐ อบต.นาคู ่ กองช่าง             

๑๑ โครงการขยายผิวจราจร
ถนน คสล. หมู่ที่ ๘ สาย
หนองหอย –แขนนาง   

เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายผิวจราจรถนน คสล. หมู่ที่ ๘ สายหนอง
หอย –แขนนาง ช่วงบ้านนายยุทธศักดิ์ วงศ์ศรีชา ถึงหน้าบ้าน
นายไชยา วงศ์พระไกร โดยขยายผิวจราจรออกข้างละ ๐.๕๐ 
เมตร  ยาว ๕๓๖.๐๐ เมตร  หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นท่ี
คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๓๖.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้าย
โครงการ จ านวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนของ 
อบต.นาคู่ ก าหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ 
-๒๕๖๕ ) หน้า ๖๑ ข้อ ๓๑ 

๓๗๐,๐๐๐ อบต.นาคู ่ กองช่าง             

แบบ  ผด.๐๒ 



๓๐ 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
๒.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 ๒.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ รายละเอียดโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑๒ โครงการจดัซื้อท่อยางส่ง

น้ าตัวหนอน   
เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อท่อยางส่งน้ าชนิดแรงดันสูงแบบตัวหนอน 
สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านหนองหอย ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
๑๒ นิ้ว ยาว ๔.๐๐ เมตร พร้อมหน้าแปลน จ านวน ๑.๐๐ 
ท่อน รายละเอยีดตาม อบต.นาคู่ ก าหนด ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๕ ) หน้า ๖๙ ข้อ ๙ 

๘๐,๐๐๐ อบต.นาคู ่ กองช่าง             

๑๓ โครงการจ้างเหมาจดัท า
ซุ้มเฉลมิพระเกียรติ   

เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาจดัท าซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ชนิดไฟ
เบอร์กลาสหล่อส าเร็จรปู ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม รายละเอยีดตาม อบต.นาคู่ 
ก าหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๕ ) 
หน้า ๓๙ ข้อ ๑๖ 

๑๐๐,๐๐๐ อบต.นาคู ่ กองช่าง             

๑๔ โครงการซ่อมแซมถนน 
คสล. พร้อมท่อระบายน้ า 
คสล.หมู่ที่ ๑๑   

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ ๑๑ ขนาดผิวจราจร
กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร  
พร้อมวางท่อ คสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๓๐ X๑.๐๐ 
เมตร จ านวน ๒๐๒.๐๐ ท่อน และก่อสร้างบ่อพักน้ า คสล. 
ไหล่ทางลูกรังเฉลีย่ข้างละ ๐.๐๐ – ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้าย
โครงการจ านวน ๑ ป้าย รายละเอยีดตามแบบแปลนของ 
อบต.นาคู่ ก าหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ 
-๒๕๖๕ ) หน้า ๖๔ ข้อ ๓๘ 

๓๘๓,๐๐๐ อบต.นาคู ่ กองช่าง             

 

แบบ  ผด.๐๒ 



๓๑ 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
๒.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 ๒.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ รายละเอียดโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑๕ โครงการซ่อมแซมถนน 

คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 
๕   

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนน คสล. ภายในหมู่บ้านหมู่ที่ ๕ 
ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า ๒๕๐.๐๐ ตารางเมตร 
ไหล่ทางลูกรังเฉลีย่ข้างละ ๐.๐๐ -๐.๕๐ เมตร พร้อม ป้าย
โครงการ จ านวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนของ 
อบต.นาคู่ ก าหนด ปรากฏ ในแผนพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๑ -
๒๕๖๕ ) หน้า ๕๐ ข้อ ๒ 

๑๓๗,๐๐๐ อบต.นาคู ่ กองช่าง             

๑๖ โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรัง หมู่ที่ ๑๐ สายบ้าน
หนองหอย –ถึงบ้านนา
ฉันทะ   

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรงั หมู่ที่ ๑๐ สายบ้านหนอง
หอย -ถึงบ้านนาฉันทะ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว 
๑,๓๐๐.๐๐  เมตร โดยลงลูกรังพร้อมปรับแต่งให้เรียบร้อย 
หรือมีปรมิาณไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อม
ป้ายโครงการ จ านวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแผนผังของ 
อบต.นาคู่ ก าหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ 
-๒๕๖๕ ) หน้า ๕๕ ข้อ ๑๗ 

๑๓๕,๐๐๐ อบต.นาคู ่ กองช่าง             

๑๗ โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรัง หมู่ที่ ๒ เส้นหลังวัด
ฟ้าข่ืนสุวรรณตมูภา ถึงล า
น้ าก่ า   

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรงั หมู่ที่ ๒ เส้นหลังวัดฟ้าข่ืน
สุวรรณตมูภา ถึงล าน้ าก่ า กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๐๐.๐๐ 
เมตร  โดยลงลูกรังพร้อมปรับแต่งให้เรียบร้อย หรือมีปริมาณ
ไม่น้อยกว่า ๗๒๒.๐๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแผนผัง
ของ อบต.นาคู่ ก าหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
๒๕๖๑ -๒๕๖๕ ) หน้า ๕๑ ข้อ ๖ 

๙๓,๐๐๐ อบต.นาคู ่ กองช่าง             

แบบ  ผด.๐๒ 



๓๒ 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
๒.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 ๒.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ รายละเอียดโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑๘ โครงการซ่อมแซมถนน

ลูกรัง หมู่ที่ ๖ สายหนอง
เบ็น   

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรงั หมู่ที่ ๖ สายหนองเบ็น 
กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐  เมตร โดยลงลูกรังพร้อม
ปรับแต่งให้เรยีบร้อย หรือมีปรมิาณไม่น้อยกว่า ๒๙๕.๐๐ 
ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแผนผังของ อบต.นาคู่ ก าหนด 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๕ ) หน้า 
๕๓ ข้อ ๑๒ 

๓๘,๐๐๐ อบต.นาคู ่ กองช่าง             

๑๙ โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรัง หมู่ที่ ๗ จากสาม
แยกหลังโรงเรียน ถึง
หนองก้านเหลือง   

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรงั หมู่ที่ ๗ จากสามแยกหลัง
โรงเรียน ถึงหนองก้านเหลือง กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว 
๑,๔๐๐.๐๐ เมตร  โดยลงลูกรังพร้อมปรับแต่งให้เรียบร้อย 
หรือมีปรมิาณไม่น้อยกว่า ๗๓๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร 
รายละเอียดตามแผนผังของ อบต.นาคู่ ก าหนด ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๕ ) หน้า ๕๔ ข้อ ๑๓ 

๙๔,๐๐๐ อบต.นาคู ่ กองช่าง             

๒๐ โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรัง หมู่ที่ ๘ ภายใน
หมู่บ้านไปล าน้ าก่ า   

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรงั หมู่ที่ ๘ ภายในหมู่บ้านไป
ล าน้ าก่ า กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐  เมตร โดยลง
ลูกรังพร้อมปรับแต่งให้เรยีบร้อย หรือมีปรมิาณไม่น้อยกว่า 
๘๖๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร  พร้อมปา้ยโครงการ ๑ ป้าย 
รายละเอียดตามแผนผังของ อบต.นาคู่ ก าหนด ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๕ ) หน้า ๕๔ ข้อ ๑๕ 

๑๑๑,๐๐๐ อบต.นาคู ่ กองช่าง             

 

แบบ  ผด.๐๒ 



๓๓ 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
๒.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 ๒.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ รายละเอียดโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๒๑ โครงการปรับปรุงอาคาร

ส านักงาน  อบต.นาคู่   
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรบัปรุงอาคารส านักงานบริเวร
ด้านหน้าฝั่งซ้าย  เพื่อเป็นห้องปฏบิัติการตามโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  สมเดจ็พระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.) ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า  ๓.๗๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 
๗.๙๐ เมตร โดยก่ออิฐฉาบปูนเรียบ ทาสีพร้อมกั้นด้วยผนัง
อะลูมิเนยีม และประตูอะลูมิเนยีม จ านวน ๑ ชุด หน้าต่าง
อะลูมิเนยีม ๒ ชุด รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.นาคู่ 
ก าหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๕ ) 
หน้า ๔๙ ข้อ ๑๙ 

๙๔,๐๐๐ อบต.นาคู ่ กองช่าง             

๒๒ โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมห้องน้ า อบต.
นาคู่   

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ า อบต.นาคู่ อ าเภอนาแก 
จังหวัดนครพนม พร้อมปา้ยโครงการ จ านวน ๑ ป้าย  
รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.นาคู่ ก าหนด ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๕ ) หน้า ๖๔ ข้อ ๓๖ 

๑๔๔,๐๐๐ อบต.นาคู ่ กองช่าง             

 

  

แบบ  ผด.๐๒ 



๓๔ 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
๒.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 ๒.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ รายละเอียดโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๒๓ อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค โครงการขยาย
เขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ 
(สายดับ) หมู่ที่ ๒   

เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภมูิภาคจ่ายเป็นค่าขยายเขตระบบ
ไฟฟ้าสาธารณะ (สายดบั) หมู่ที่ ๒ ติดตั้งโคมไฟฟ้าขนาด ๒X
๓๖ วัตต์ จ านวน ๙ ชุด พาดสายอลูมิเนียมขนาด ๒๕ 
มิลลเิมตร ๑ เฟส จ านวน ๑ สาย ระยะทาง ๖๑๐.๐๐ เมตร 
พร้อมอุปกรณค์รบชุดตามมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 
ติดตั้งสวติช์ควบคุมพลังแสง จ านวน ๑ ชุด พร้อมอุปกรณ์
ประกอบและติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ า จ านวน ๒ ชุด เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ และ  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุ่ด  ท่ี  มท  ๐๘๐๘.๒/ว๓๖๑๖  
ลงวันท่ี ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๙ และระเบียบหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๕) 
หน้า ๔๙ ข้อ ๑๗ 

๓๖,๐๐๐ อบต.นาคู ่ กองช่าง             

 

  

แบบ  ผด.๐๒ 



๓๕ 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
๒.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 ๒.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ รายละเอียดโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๒๔ อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค โครงการขยาย
เขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ 
(สายดับ) หมู่ที่ ๘   

เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภมูิภาคจ่ายเป็นค่าขยายเขตระบบ
ไฟฟ้าสาธารณะ (สายดบั) หมู่ที่ ๘ ติดตั้งโคมไฟฟ้าขนาด ๒X
๓๖ วัตต์ จ านวน ๑๗ ชุด พาดสายอลูมิเนยีมขนาด ๒๕ 
มิลลเิมตร ๑ เฟส จ านวน ๑ สาย ระยะทาง ๑,๐๗๐.๐๐ เมตร 
พร้อมอุปกรณค์รบชุดตามมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 
ติดตั้งสวติช์ควบคุมพลังแสง จ านวน ๓ ชุด พร้อมอุปกรณ์
ประกอบและติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ า จ านวน ๒ ชุด เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ และ  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุ่ด  ท่ี  มท  ๐๘๐๘.๒/ว๓๖๑๖  
ลงวันท่ี ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๙ และระเบียบหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๕) 
หน้า ๔๘ ข้อ ๑๕ 

๑๕๐,๐๐๐ อบต.นาคู ่ กองช่าง             

 

  

แบบ  ผด.๐๒ 



๓๖ 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
๓.  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 
 ๓.๑  แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ รายละเอียดโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑ โครงการตามรอยพ่อ

อยู่แบบพอเพียง   
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการตามรอยพ่ออยู่แบบพอเพียง   โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์ ค่าสัมมนาคณุ
วิทยากร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นท่ี
จ าเป็นในการฝึกอบรม  เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนมาก ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว  ๓๐๒๘  ลงวันท่ี  ๖  มิถุนายน  
๒๕๖๑  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ปรากฏในปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า  ๖๗  ข้อ  ๑ 

๓๕,๐๐๐ อบต.นาคู ่ ส านักปลดั             

 

  

แบบ  ผด.๐๒ 



๓๗ 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
๓.  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 
 ๓.๑  แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ รายละเอียดโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๒ โครงการน้ าคือชีวิต  

ศาสตร์พระราชาสู่
แปลงเกษตร
ผสมผสานประชารัฐ   

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการน้ าคอืชีวิต  ศาสตร์พระราชาสู่แปลง
เกษตรผสมผสานประชารัฐ  โดยมคี่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าสมนาคุณ
วิทยากร  และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเปน็ในการฝึกอบรม  ฯลฯ  เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจา้หน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าดว้ยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ 
อปท. พ.ศ.  ๒๕๕๙  และ  หนังสอืกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนมาก  ที่  มท  ๐๘๑๐.๖/ว  ๑๒๘๑  ลงวันท่ี  ๒๙  มิถุนายน  
๒๕๖๐  เรื่อง  การด าเนินโครงการ  “น้ าคือชีวิต  :  ศาสตร์
พระราชาสู่แปลงเกษตรผสมผสานประชารัฐ”   ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๖๙ ข้อ ๘ 

๕๐,๐๐๐ อบต.นาคู ่ ส านักปลดั             

 

 

  

แบบ  ผด.๐๒ 



๓๘ 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
๔.  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
 ๔.๑  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ รายละเอียดโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑ โครงการแข่งขันกีฬา

ประชาชนประจ าปี   
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา
ต่อต้านยาเสพตดิต าบลนาคู่  ระหว่างหมู่บ้านในเขต อบต.นาคู่  
โดยมีคา่ใช้จ่ายประกอบด้วยค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่  
ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์  และคา่ใช้จ่ายอื่นท่ี
จ าเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ.  ๒๕๕๙  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๗๑ ข้อ ๖ 

๒๒๐,๐๐๐ อบต.นาคู ่ กอง
การศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

๒ โครงการจดัการแข่งขัน
กีฬานาคู่คัพ   

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการแข่งขันกีฬานาคู่คัพ  โดย
มีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์  และคา่ใช้จ่ายอื่นท่ี
จ าเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ.  ๒๕๕๙  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๗๑ ข้อ ๕ 

๘๐,๐๐๐ อบต.นาคู ่ กอง
การศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

 

  

แบบ  ผด.๐๒ 



๓๙ 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
๔.  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
 ๔.๑  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ รายละเอียดโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๓ โครงการส่งเสริมกีฬามวย

ไทย   
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมกีฬามวยไทยให้เกิดการ
อนุรักษ์และสืบทอดกีฬามวยไทย  โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วยคา่อาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าอาหารและ
เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์  และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นและ
เกี่ยวข้องในการจัดงาน  เป็นไปตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ.  ๒๕๕๙  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๗๑ ข้อ ๘ 

๘๐,๐๐๐ อบต.นาคู ่ กอง
การศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

๔ โครงการถวายเทียน
พรรษา   

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการจดังานตามโครงการถวายเทียนพรรษา  
โดยมีคา่ใช้จ่ายประกอบด้วยค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา  
ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์  และคา่ใช้จ่ายอื่นท่ี
จ าเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ.  ๒๕๕๙  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๗๑ ข้อ ๔ 

๒๐,๐๐๐ อบต.นาคู ่ กอง
การศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

 

แบบ  ผด.๐๒ 



๔๐ 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
๔.  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
 ๔.๑  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ รายละเอียดโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๕ โครงการส่งเสริมคณุธรรม

และจริยธรรมของเด็กและ
เยาวชน   

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมคณุธรรมและจริยธรรม
ของเด็กและเยาวชน เป็นการส่งเสริมคณุธรรมและจริยธรรม
แก่เด็กและเยาวชนต าบลนาคู่ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่า
สมนาคณุวิทยากร  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการฝึกอบรม  
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝกึอบรมของเจ้าหน้าท่ี
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๗๐ ข้อ ๓ 

๒๐,๐๐๐ อบต.นาคู ่ กอง
การศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

๖ อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
ต าบลนาคู ่โครงการจัด
งานประเพณีแห่พระ
เวสสันดร   

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมต าบลนาคู่  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงานประเพณีแห่พระเวสสันดร
ของประชาชนต าบลนาคู่  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๕๙  และ  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนท่ีสุด  ท่ี  มท  ๐๘๐๘.๒/ว๓๖๑๖  ลงวันท่ี  ๒๔  
มิถุนายน  ๒๕๕๙ และระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  หน้า  
๗๓  ข้อ ๑๒ 

๒๐๐,๐๐๐ อบต.นาคู ่ กอง
การศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

 

แบบ  ผด.๐๒ 



๔๑ 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
๔.  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
 ๔.๑  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ รายละเอียดโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๗ อุดหนุนสภาวัฒนธรรม

ต าบลนาคู ่โครงการจัด
หมอเหยาของประชาชน
ต าบลนาคู่   

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมต าบลนาคู่  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหมอเหยาของประชาชนต าบลนา
คู่  ตั้งไว้  ๔๐,๐๐๐  บาท  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๕๙  และ  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนที่สุด  ที่  มท  ๐๘๐๘.๒/ว  ๓๖๑๖  ลงวันท่ี  ๒๔  
มิถุนายน  ๒๕๕๙ และระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  หน้า  
๗๔  ข้อ ๑๓ 

๔๐,๐๐๐ อบต.นาคู ่ กอง
การศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

๘ อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
อ าเภอนาแก  โครงการ
งานประเพณไีหลเรือไฟ
และงานกาชาดจังหวัด
นครพนม   

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอ าเภอนาแก  โครงการงานประเพณี
ไหลเรือไฟและงานกาชาดจังหวดันครพนม  ตั้งไว้  ๖๐,๐๐๐  
บาท  เพื่ออุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสร้างเรือไฟ  ๑  ล า  
ในนามอ าเภอนาแก  เพื่อส่งเรือไฟเข้าร่วมไหลเรือไฟ  ในงาน
ประเพณีไหลเรือไฟประจ าปี  จังหวัดนครพนม   โดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๕๙  และ  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุ่ด  ท่ี  มท  ๐๘๐๘.๒/ว  ๓๖๑๖  
ลงวันท่ี  ๒๔  มิถนุายน  ๒๕๕๙  และระเบียบหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
หน้า  ๗๓ ข้อ ๑๑  

๖๐,๐๐๐ อบต.นาคู ่ กอง
การศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

แบบ  ผด.๐๒ 



๔๒ 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
๔.  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
 ๔.๒  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ รายละเอียดโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑ โครงการพัฒนาบุคลากร

ทางการศึกษาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

โครงการเดินทางไปราชการ  เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน  ค่า
เบี้ยเลีย้ง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าท่ีพัก  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ในการ
เดินทางไปราชการหรือไปอบรมสมัมนาของพนักงานส่วน
ต าบล  และพนักงานจ้าง  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๕๕ และแกไ้ขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.  ๒๕๕๙  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  หน้า  
๗๗  ข้อ  ๗ 

๖๐,๐๐๐ อบต.นาคู ่ กอง
การศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

๒ โครงการประชุมผู้ปกครอง
และคณะกรรมการบริหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชมุผู้ปกครองและ
คณะกรรมการบรหิารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วยคา่อาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าอาหารและ
เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์  และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นและ
เกี่ยวข้องในการจัดงาน  เป็นไปตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ.  ๒๕๕๙  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๗๘  ข้อ  ๑๒ 

๑๐,๐๐๐ อบต.นาคู ่ กอง
การศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

 

  

แบบ  ผด.๐๒ 



๔๓ 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
๔.  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
 ๔.๒  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ รายละเอียดโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๓ โครงการอบรมเพิ่ม

ศักยภาพคณะกรรมการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าสมนาคณุ
วิทยากร  และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเปน็ในการฝึกอบรม  เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๕๗  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-
๒๕๖๕)  หน้า ๗๙  ข้อ  ๑๓ 

๓๐,๐๐๐ อบต.นาคู ่ กอง
การศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

๔ โครงการก่อสร้างสนาม
เด็กเล็กสรา้งปัญญา   

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการก่อสร้างสนามเด็กเล็กสร้าง
ปัญญาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลนาคู่  รายละเอียดตาม
แบบแปลน  อบต.นาคู่  ก าหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๗๙ ขอ้ ๑๔ 

๑๕๐,๐๐๐ อบต.นาคู ่ กอง
การศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

๕ โครงการมอบ
ประกาศนียบตัรแกเ่ด็ก   

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการมอบประกาศนียบตัรแกเ่ด็ก  
โดยมีคา่ใช้จ่ายประกอบด้วยค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่  
ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์  และคา่ใช้จ่ายอื่นท่ี
จ าเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ.  ๒๕๕๙  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖๕)  หน้า ๘๐  ข้อ  ๑๖ 

๕,๐๐๐ อบต.นาคู ่ กอง
การศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

แบบ  ผด.๐๒ 



๔๔ 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
๔.  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
 ๔.๒  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ รายละเอียดโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๖ โครงการเยี่ยมบ้านเด็ก   เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเยีย่มบ้านเด็ก  โดยมีคา่ใช้จ่าย

ประกอบด้วยคา่อาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าอาหารและ
เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์  และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นและ
เกี่ยวข้องในการจัดงาน  เป็นไปตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ.  ๒๕๕๙  ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  หน้า ๘๐  ข้อ  ๑๕ 

๕,๐๐๐ อบต.นาคู ่ กอง
การศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

๗ โครงการวันเด็กแห่งชาติ   เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจดังานวันเด็ก  งานแสดงบนเวทีของ
เด็ก  การประกวดต่างๆ  โดยมคี่าใช้จ่ายประกอบด้วย
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มี
แอลกอฮอล์  และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นและเกี่ยวข้องในการจัด
งาน  เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจดัการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.  ๒๕๕๙  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  หน้า  
๗๖  ข้อ  ๕ 

๘๐,๐๐๐ อบต.นาคู ่ กอง
การศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

 

  

แบบ  ผด.๐๒ 



๔๕ 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
๔.  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
 ๔.๒  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ รายละเอียดโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๘ โครงการสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาค่า
จัดการเรียนการ
สอน  (รายหัว)    

โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าจดัการเรียนการ
สอน  (รายหัว)  จัดสรรให้ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก   จ านวนเด็ก  ๗๖  คน  
จ านวน  ๑,๗๐๐  บาท ต่อคน  (ฐานข้อมูล  ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๖๒)  
จ านวน  ๑๒๙,๒๐๐  บาท  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนท่ีสุด ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว  ๓๒๗๔  ลงวันท่ี  ๑๙  มิถุนายน  
๒๕๖๑  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรบั
เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๒ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  หน้า ๘๒ ข้อ ๒๑ 

๑๒๙,๒๐๐ อบต.นาคู ่ กอง
การศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

๙ โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาค่า
สนับสนุนอาหาร
กลางวันศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก   

โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าสนับสนุนอาหาร
กลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจดัซื้อจัดจ้างเหมาท าอาหารกลางวัน  
จัดสรรให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  อบต.นาคู่  จ านวนเด็ก  ๗๖  คน  
จ านวน  ๒๔๕  วันๆ ละ  ๒๐ บาท ต่อคน  (ฐานข้อมูล  ๑๐  
มิถุนายน  ๒๕๖๒)  จ านวน  ๓๗๒,๔๐๐  บาท  เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุ่ด ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว  ๓๒๗๔  ลงวันท่ี  
๑๙  มิถุนายน  ๒๕๖๑  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดา้นการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๘๑ ข้อ ๒๐ 

๓๗๒,๔๐๐ อบต.นาคู ่ กอง
การศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

แบบ  ผด.๐๒ 



๔๖ 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
๔.  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
 ๔.๒  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ รายละเอียดโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑๐ โครงการสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน   

โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จัดสรรใหศู้นย์พัฒนาเด็กเล็ก   จ านวน
เด็ก  ๓๔  คน  จ านวน  ๔๓๐  บาท ต่อคน จ านวน  
๑๔,๖๒๐  บาท  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วน
ที่สุด ท่ี มท ๐๘๑๖.๒/ว  ๓๒๗๔  ลงวันท่ี  ๑๙  มิถุนายน  
๒๕๖๑  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย
รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศกึษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๘๓ ข้อ ๒๕ 

๑๔,๖๒๐ อบต.นาคู ่ กอง
การศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

๑๑ โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาค่าเครื่องแบบ
นักเรียน   

โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาค่า
เครื่องแบบนักเรยีน  จัดสรรให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   จ านวน
เด็ก  ๓๔  คน  จ านวน  ๓๐๐  บาท ต่อคน จ านวน  
๑๐,๒๐๐  บาท  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วน
ที่สุด ท่ี มท ๐๘๑๖.๒/ว  ๓๒๗๔  ลงวันท่ี  ๑๙  มิถุนายน  
๒๕๖๑  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย
รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศกึษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๘๓ ข้อ ๒๔ 

๑๐,๒๐๐ อบต.นาคู ่ กอง
การศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

 

แบบ  ผด.๐๒ 



๔๗ 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
๔.  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
 ๔.๒  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ รายละเอียดโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑๒ โครงการสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาค่าหนังสือ
เรียน   

โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาค่า
หนังสือเรียน  จัดสรรให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   จ านวนเด็ก  ๓๔  
คน  จ านวน  ๒๐๐  บาท ต่อคน จ านวน ๖,๘๐๐  บาท  
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ท่ี มท 
๐๘๑๖.๒/ว  ๓๒๗๔  ลงวันท่ี  ๑๙  มิถุนายน  ๒๕๖๑  เรื่อง  
ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงิน
อุดหนุนท่ัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๒ ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๘๒ ข้อ ๒๒ 

๖,๘๐๐ อบต.นาคู ่ กอง
การศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

๑๓ โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาค่าอุปกรณ์
การเรยีน   

โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาค่า
อุปกรณ์การเรียน  จดัสรรให้ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก   จ านวนเด็ก  
๓๔  คน  จ านวน  ๒๐๐  บาท ตอ่คน จ านวน ๖,๘๐๐  บาท  
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ท่ี มท 
๐๘๑๖.๒/ว  ๓๒๗๔  ลงวันท่ี  ๑๙  มิถุนายน  ๒๕๖๑  เรื่อง  
ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงิน
อุดหนุนท่ัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๘๓ ข้อ ๒๓ 

๖,๘๐๐ อบต.นาคู ่ กอง
การศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

 

แบบ  ผด.๐๒ 



๔๘ 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
๔.  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
 ๔.๒  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ รายละเอียดโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑๔ ค่าอาหารเสรมิ (นม)   เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้ออาหารเสริม (นม) ส าหรับโรงเรยีนใน

สังกัดส านักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในต าบลนาคู่ 
จัดสรรให้เด็กเล็ก เด็กอนุบาลและเด็ก ป.๑ – ป.๖  จ านวน 
๔๑๒ คน (ฐานข้อมูล ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒) อัตรา ๗.๓๗  
บาท  จ านวน  ๒๖๐  วัน  เป็นเงิน  ๗๘๙,๔๗๕  บาท  และ
ค่าอาหารเสรมิ (นม)  ให้กับเด็กเลก็ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบล
นาคู่  จ านวนเด็ก  ๗๖ คน (ฐานข้อมูล ๑๐  มิถุนายน ๒๕๖๒) 
อัตราคนละ  ๗.๓๗  บาท  จ านวน  ๒๔๕  วันเป็นเงิน  
๑๓๗,๒๓๐  บาท  เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนท่ีสุด ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว  ๓๒๗๔  ลงวันท่ี  ๑๙  มิถนุายน  
๒๕๖๑  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย
รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศกึษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๗๕ ข้อ ๒ 

๙๒๖,๗๐๕ อบต.นาคู ่ กอง
การศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

 

  

แบบ  ผด.๐๒ 



๔๙ 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
๔.  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
 ๔.๒  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ รายละเอียดโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑๕ เงินอุดหนุนค่าอาหาร

กลางวัน ส าหรับ
โรงเรียนในสังกัด
ส านักงานการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  (สพฐ.) 

เงินอุดหนุนส่วนราชการ  เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน ส าหรับ
โรงเรียนในสังกัดส านักงานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  (สพฐ.)  ใน
ต าบลนาคู่  จดัสรรให้เด็กเล็ก  เดก็อนุบาลและเด็ก ป.๑ – ป.๖  
จ านวนเด็ก  ๔๑๒  คน (ฐานข้อมลู ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒)  
จ านวน  ๒๐๐  วัน  อัตราคนละ ๒๐ บาทต่อวัน (๑๐๐ % ) 
เป็นเงิน  ๑,๖๔๘,๐๐๐  บาท  ประกอบด้วยโรงเรียน   ดังนี ้
-  โรงเรียนบ้านนาคู่  
-  โรงเรียนบ้านน้ าบ่อ  
-  โรงเรียนบ้านแขนนาง  
-  โรงเรียนบ้านหนองหอย 
โดยถือปฏิบตัิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๕๙  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุ่ด  ท่ี  มท  ๐๘๐๘.๒/ว  ๓๖๑๖  
ลงวันท่ี  ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๙  และ  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุ่ด ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว  ๓๒๗๔  ลง
วันท่ี  ๑๙  มิถุนายน  ๒๕๖๑  เรือ่ง  ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  
๒๕๖๒  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
หน้า ๗๗ ข้อ ๘ 

๑,๖๔๘,๐๐๐ อบต.นาคู ่ กอง
การศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

แบบ  ผด.๐๒ 



๕๐ 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
 ๕.๑  แผนงานสังคมสงเคราะห ์

ที ่ โครงการ รายละเอียดโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑ โครงการฝึกอบรมส่งเสริม

อาชีพแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
และผูด้้อยโอกาส   

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัท าโครงการส่งเสริมอาชีพแก่ผูสู้งอายุ  ผู้
พิการ และ ผูด้้อยโอกาส  โดยมีคา่ใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่า
วัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์  ค่าสัมมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร
ว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นใน
การฝึกอบรม เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า  ๘๔  ข้อ  ๓ 

๒๐,๐๐๐ อบต.นาคู ่ กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

๒ โครงการส่งเสริมคณุภาพ
ชีวิตผู้สูงอาย ุ ผู้พิการ  
ผู้ด้อยโอกาสและคนยากไร ้  

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการโครงการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ   ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และคนยากไร้  โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบไปด้วย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายที่ประกวดหรอืแข่งขัน  ค่าการแสดง 
ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นในการจัดงาน  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ยในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ 
อปท. พ.ศ. ๒๕๕๙ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๘๕ ข้อ ๔ 

๓๐,๐๐๐ อบต.นาคู ่ กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

 

 

แบบ  ผด.๐๒ 



๕๑ 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
 ๕.๑  แผนงานสังคมสงเคราะห ์

ที ่ โครงการ รายละเอียดโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๓ โครงการอบรมป้องกัน

และแก้ไขปญัหาโรคเอดส์   
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจดัฝึกอบรมให้ความรู้ในการพัฒนา
ครอบครัวแก่ประชาชนในพ้ืนท่ีตามโครงการอบรมป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโรคเอดส์ โดยมคี่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าวัสดุ 
เครื่องเขียน อุปกรณ์ ค่าสมัมนาคณุวิทยากร ค่าอาหารว่าง
พร้อมเครื่องดืม่ ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการ
ฝึกอบรม เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๘๖ ขอ้ ๓ 

๒๐,๐๐๐ อบต.นาคู ่ กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

 

 

  

แบบ  ผด.๐๒ 



๕๒ 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
 ๕.๒  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ รายละเอียดโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑ โครงการบริหารจัดการ

ขยะแบบยั่งยืน   
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการบริหารจัดการขยะแบบยั่งยืน  
โดยมีคา่ใช้จ่ายประกอบด้วยค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่  
ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าสมนาคุณวิทยากร  และ
ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นในการฝึกอบรม  เป็นไปตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗  
และ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.  ๒๕๕๙  ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  หน้า  ๘๗  ข้อ  ๕ 

๑๐๐,๐๐๐ อบต.นาคู ่ ส านักปลดั             

๒ โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า   

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและควบคมุโรคพิษ
สุนัขบ้า  ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า  ตามปณิธานศาสตราจารย์  ดร.สมเดจ็พระเจ้าน้อง
นางเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลยัลักษ์  อัครราชกุมารี  กรมพระ
ศรีสวางควัฒน  วรขัตตยิราชนารี  โดยถือปฏิบัตติามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๖๒  และระเบียบ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖๕)  หน้า ๕๗ ข้อ ๑ 

๓๖,๐๐๐ อบต.นาคู ่ ส านักปลดั             

แบบ  ผด.๐๒ 



๕๓ 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
 ๕.๒  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ รายละเอียดโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๓ โครงการรณรงค์ป้องกัน

ไข้เลือดออก   
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก  
โดยมีคา่ใช้จ่ายประกอบด้วยค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่  
ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าสมนาคุณวิทยากร  และ
ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นในการฝึกอบรม  เป็นไปตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  หน้า ๘๖  
ข้อ  ๒ 

๒๐,๐๐๐ อบต.นาคู ่ ส านักปลดั             

๔ โครงการจดัซื้อวัสดุ
วิทยาศาสตร์ทาง
การแพทย์ 

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  เพื่อจ่ายเป็นค่าเพื่อจ่ายเป็น
ค่าจัดซื้อทรายอะเบท  น้ ายาก าจดัยุงลาย  น้ ามันเชื้อเพลิง
หรือสารเคมีที่ใช้เป็นส่วนผสม  ฯลฯ   ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๘๖ ข้อ ๑ 

๑๐๐,๐๐๐ อบต.นาคู ่ ส านักปลดั             

 

 

 

  

แบบ  ผด.๐๒ 



๕๔ 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
 ๕.๓  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ รายละเอียดโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑ โครงการจติอาสาท าความ

ดีด้วยหัวใจ   
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจิตอาสาท าความดีด้วยหัวใจ 
โดยมีคา่ใช้จ่ายประกอบไปด้วย คา่หารว่างและเครื่องดืม่ 
ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นในการจัดงาน  เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาของ อปท. พ.ศ.  ๒๕๕๙ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๓๘ ขอ้ ๑๒ 

๓๐,๐๐๐ อบต.นาคู ่ กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

๒ โครงการพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการบรหิารสภา
เด็กและเยาวชนต าบลนาคู่   

โดยมีคา่ใช้จ่ายในการฝึกอบรมประกอบด้วย  ค่าวัสดุ เครื่อง
เขียน อุปกรณ์ ค่าสัมมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่ม ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นในการฝึกอบรม 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝกึอบรมของเจ้าหน้าท่ี
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗  ปรากฏในปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า  ๑๐๖  ข้อ  ๔ 

๒๐,๐๐๐ อบต.นาคู ่ กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

 

  

แบบ  ผด.๐๒ 



๕๕ 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
 ๕.๓  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ รายละเอียดโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๓ โครงการส่งเสริมน าหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไปใช้ในชีวิตและการ
ประกอบอาชีพ   

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามโครงการในการน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตและการประกอบอาชีพ 
โดยมีคา่ใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าวสัดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์ ค่า
สัมมนาคณุวิทยากร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดืม่ ค่าอาหาร 
และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นในการฝกึอบรม  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ และ
หนังสือหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนท่ีสุด  ท่ี  
มท  ๐๘๙๑.๔/ว  ๑๖๕๙  ลงวันท่ี  ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๕๓  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า 
๑๐๕ ข้อ ๓ 

๒๐,๐๐๐ อบต.นาคู ่ ส านักปลดั             

๔ โครงการส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพกลุม่สตรี   

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกลุม่
สตรตี าบลนาคู่ในการร่วมกิจกรรมด้านต่างๆเพื่อแลกเปลี่ยน
และร่วมคิดร่วมท าในกลุ่ม โดยมคีา่ใช้จ่ายประกอบไปด้วย ค่า
หารว่างและเครื่องดืม่ ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายที่ประกวดหรือ
แข่งขัน  ค่าการแสดง ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นในการจัดงาน  
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.  ๒๕๕๙ ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๑๐๕ ข้อ ๒ 

๒๐,๐๐๐ อบต.นาคู ่ ส านักปลดั             

แบบ  ผด.๐๒ 



๕๖ 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
 ๕.๓  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ รายละเอียดโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๕ โครงการส่งเสริม

และสนบัสนุนการ
สร้างความ
ปรองดองและ
สมานฉันท์ของคน
ในชาติ   

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น การจัดกิจกรรมกีฬา  นันทนาการ  
เพื่อสร้างความรู้รักสามัคคีของประชาชนในชุมชน  การจัดกิจกรรมอัน
เป็นการพิทักษ์รักษาไวซ้ึ่งชาติ ศาสนา  พระมหากษัตริย์  ประชุม
ช้ีแจงท าความเข้าใจ  เพื่อสร้างทัศนคติและจิตส านึกท่ีดีงามในการอยู่
ร่วมกันอย่างสมานฉันท์  การจัดกจิกรรมและโครงการในการปกป้อง
สถาบันส าคญัของชาติ  เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจดัการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.  ๒๕๕๙   และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว  ๓๐๒๘  ลงวันท่ี  
๖  มิถุนายน  ๒๕๖๑  เรื่อง  ซักซอ้มแนวทางการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๓๗ ข้อ ๙ 

๖๐,๐๐๐ อบต.นาคู ่ ส านักปลดั             

๖ โครงการอบรม
เยาวชนคนรักถิ่น   

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการโครงการอบรมเยาวชนคนรักถิ่น  
สร้างจิตส านึกให้เด็กและเยาวชนมคีวามรัก  ความสามัคคี  โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์ ค่าสัมมนาคณุ
วิทยากร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นท่ี
จ าเป็นในการฝึกอบรม เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๑๐๕ ข้อ ๑ 

๘๐,๐๐๐ อบต.นาคู ่ กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

แบบ  ผด.๐๒ 



๕๗ 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
 ๕.๓  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ รายละเอียดโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๗ อุดหนุนกลุ่มทอผา้  หมู่ที ่ 

๑   
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนกลุ่มทอผ้า  หมู่ที่  ๑  ต าบลนาคู่  
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ และ  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุ่ด  ท่ี  มท  ๐๘๐๘.๒/ว๓๖๑๖  
ลงวันท่ี ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๙  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า  ๑๐๖  ข้อ  ๕ 

๕,๐๐๐ อบต.นาคู ่ กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

๘ อุดหนุนกลุ่มทอผา้  หมู่ที ่ 
๑๐   

เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนกลุ่มทอผ้า  หมู่ที่  ๑๐  ต าบลนาคู่  
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ และ  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุ่ด  ท่ี  มท  ๐๘๐๘.๒/ว๓๖๑๖  
ลงวันท่ี ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๙  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า  ๑๐๖  ข้อ  ๗ 

๕,๐๐๐ อบต.นาคู ่ กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

๙ อุดหนุนกลุ่มทอผา้  หมู่ที ่ 
๑๑   

เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนกลุ่มทอผ้า  หมู่ที่  ๑๑  ต าบลนาคู่  
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ และ  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุ่ด  ท่ี  มท  ๐๘๐๘.๒/ว๓๖๑๖  
ลงวันท่ี ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๙  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า  ๑๐๗  ข้อ  ๙ 

๕,๐๐๐ อบต.นาคู ่ กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

 

แบบ  ผด.๐๒ 



๕๘ 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
 ๕.๓  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ รายละเอียดโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑๐ อุดหนุนกลุ่มทอผา้  หมู่ที ่ 

๓   
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนกลุ่มทอผ้า  หมู่ที่  ๓  ต าบลนาคู่  
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ และ  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุ่ด  ท่ี  มท  ๐๘๐๘.๒/ว๓๖๑๖  
ลงวันท่ี ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๙  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า  ๑๐๖  ข้อ  ๖ 

๕,๐๐๐ อบต.นาคู ่ กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

๑๑ อุดหนุนกลุ่มวสิาหกิจ
ชุมชนดอกคูณ  หมู่ที ่ ๑๑   

เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนกลุ่มวสิาหกิจชุมชนดอกคูณ  หมู่ที่  
๑๑  ต าบลนาคู่  เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ 
และ  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  
๐๘๐๘.๒/ว๓๖๑๖  ลงวันท่ี ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๙  ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า  ๑๐๗  ข้อ  
๑๐ 

๕,๐๐๐ อบต.นาคู ่ กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

๑๒ อุดหนุนกลุ่มวสิาหกิจ
ชุมชนนาคู่จักสาน  หมู่ที ่ 
๗   

เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนกลุ่มวสิาหกิจชุมชนนาคู่จักสาน  หมู่ที่  
๗  ต าบลนาคู่  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ และ  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด  ท่ี  มท  ๐๘๐๘.๒/ว๓
๖๑๖  ลงวันท่ี ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๙  ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า  ๑๐๘  ข้อ  ๑๓ 

๕,๐๐๐ อบต.นาคู ่ กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

 

แบบ  ผด.๐๒ 



๕๙ 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
 ๕.๓  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ รายละเอียดโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑๓ อุดหนุนกลุ่มวสิาหกิจ

ชุมชนสตรผี้ามัดหมี่ย้อม
คราม  หมู่ที ่ ๗   

เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนกลุ่มวสิาหกิจชุมชนสตรผี้ามดัหมี่ย้อม
คราม  หมู่ท่ี  ๗  ต าบลนาคู่  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ และ  หนังสอืกระทรวงมหาดไทย  ด่วน
ที่สุด  ที่  มท  ๐๘๐๘.๒/ว๓๖๑๖  ลงวันท่ี ๒๔  มิถุนายน  
๒๕๕๙  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
หน้า  ๑๐๘  ข้อ  ๑๒ 

๕,๐๐๐ อบต.นาคู ่ กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

๑๔ อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนทอ
ผ้าพื้นเมืองบ้านนาคู่ใต ้ 
หมู่ที่  ๗   

เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนวิสาหกจิชุมชนทอผ้าพื้นเมืองบ้านนาคู่
ใต้  หมู่ที่  ๗  ต าบลนาคู่  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ และ  หนังสอืกระทรวงมหาดไทย  ด่วน
ที่สุด  ที่  มท  ๐๘๐๘.๒/ว๓๖๑๖  ลงวันท่ี ๒๔  มิถุนายน  
๒๕๕๙  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
หน้า  ๑๐๘  ข้อ  ๑๑ 

๕,๐๐๐ อบต.นาคู ่ กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

 

 

  

แบบ  ผด.๐๒ 



๖๐ 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
 ๕.๔  แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ รายละเอียดโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑ เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกัน

รายได้ให้แก่ผูสู้งอายุ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐  ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  หน้า  ๑๑๐  ข้อ  
๒ 

๖,๓๓๗,๐๐๐ อบต.นาคู ่ กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

๒ เบี้ยยังชีพคนพิการ   เพื่อจ่ายเป็นใช้จ่ายส าหรับสนับสนนุสวัสดิการทางสังคมให้แก่
ผู้พิการหรือทุพพลภาพ เป็นไปตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบีย้ยังชีพ
ให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๙  ปรากฏในปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-
๒๕๖๕) หน้า  ๑๑๐  ข้อ  ๓ 

๓,๗๓๙,๖๘๐ อบต.นาคู ่ กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

๓ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์   เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนการสงเคราะห์เบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์  
จ านวน ๕ คน  คนละ  ๕๐๐ บาท/เดือน จ านวน ๑๒  เดือน  
เป็นไปตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จ่ายเงินสงเคราะหเ์พื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า  ๑๑๐  ข้อ  ๔ 

๓๐,๐๐๐ อบต.นาคู ่ กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

 

แบบ  ผด.๐๒ 



๖๑ 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
 ๕.๔  แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ รายละเอียดโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๔ โครงการจดัสวสัดิการ

ผู้ประสบภยัพิบัติทาง
ธรรมชาต ิ

ส ารองจ่าย   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพียงพอต่อการเผชิญเหตุ
สาธารณภัยตลอดทั้งปี  และให้น าเงินส ารองจ่ายไปใช้จ่ายเพื่อ
กรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัยเกดิขึ้น  หรือการบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านั้น  เช่น  การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย  ภัยแล้ง  ภัยหนาว  วาตภัย  
อัคคีภัย  ไฟป่าและหมอกควัน  และโรคตดิต่อ  เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าดว้ยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.  ๒๕๖๐  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที่  มท  
๐๓๑๓.๔/ว  ๖๖๗  ลงวันท่ี  ๑๒  มีนาคม  ๒๕๔๕  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุ่ด  ท่ี  มท  ๐๘๐๘.๒/ว  ๓๒๑๕ 
ลงวันท่ี ๖  มิถุนายน  ๒๕๕๙  และ  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุ่ด  ท่ี  มท  ๐๘๐๘.๒/ว  ๐๖๘๔  
ลงวันท่ี  ๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐  และระเบียบหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
หน้า  ๑๑๐  ข้อ ๑ 

๑๐๐,๐๐๐ อบต.นาคู ่ ส านักปลดั             

 

  

แบบ  ผด.๐๒ 



๖๒ 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
 ๕.๔  แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ รายละเอียดโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๕ ค่าสมทบเข้าระบบ

หลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถิ่น   

เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบรายหัว สปสช. ๔๐ บาท/หัว*จ านวน
ประชากร (อบต.สมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ ของค่าบริการ
สาธารณสุขท่ีได้รับจากกองทุนหลกัประกันสุขภาพแห่งชาติ)  
เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
เรื่อง  การก าหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ด าเนินงานและบริหารจดัการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี  พ.ศ.  ๒๕๕๗  และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ  
(ฉบับท่ี  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๙  และ  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนท่ีสุด  ท่ี  มท  ๐๘๙๑.๓/ว ๑๒๖๓ ลงวันท่ี   ๓๐  พฤษภาคม  
๒๕๕๗ เรื่อง แจ้งประกาศเกี่ยวกบัหลักเกณฑ์การด าเนินงานและ
บริหารจดัการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี  
และระเบียบหนังสือสั่งการทีเ่กี่ยวข้อง  ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า  ๑๑๐  ข้อ  ๕ 

๑๐๐,๐๐๐ อบต.นาคู ่ ส านักปลดั             

๖ เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน   

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน โดยยึดหลักการ
ประชาชนออม  ๑  ส่วน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมบท  ๑  
ส่วน  และรัฐบาล  ๑  ส่วน  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสรมิการ
ปกครองท้องถิ่น  ที่  มท  ๐๘๐๘.๒/ว  ๕๖๐  ลงวันท่ี  ๒๗  
กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑  ปรากฏในปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า  ๑๑๐  ข้อ  ๖ 

๕๐,๐๐๐ อบต.นาคู ่ กอง
สวัสดิการ

สังคม 
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