
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตําบลนาคู่

อําเภอ นาแก   จังหวัดนครพนม

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 37,432,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 10,029,200 บาท

งบบุคลากร รวม 6,538,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,410,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตําบล และรองนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน  12  เดือน

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งให้แก่  นายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลและรองนายกฯ จํานวน  12 เดือน

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
และรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน 12 เดือน

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล  จํานวน 12 เดือน

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,725,600 บาท
-  เงินค่าตอบแทนประธานสภาฯ  จํานวน  12 เดือน  เป็นเงิน  134,640
  บาท
-  เงินค่าตอบแทนรองประธานสภาฯ  จํานวน  12 เดือน  เป็น
เงิน 110,160  บาท
-  เงินค่าตอบแทนเลขานุการสภาฯ  จํานวน  12 เดือน  เป็นเงิน  86,400
  บาท
-  เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาฯ  จํานวน  12 เดือน เป็นเงิน  1,394,400
  บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,127,880 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,234,840 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมปรับปรุงเงินเดือนและเงินปรับเพิ่มตาม
คุณวุฒิ  จํานวน  12  เดือน  ให้แก่พนักงานส่วนตําบลในสํานักงาน
ปลัด  จํานวน  9  อัตรา  ได้แก่  ปลัด  อบต.  รองปลัด  อบต.  หัวหน้า
สํานักปลัด  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  นักทรัพยากรบุคคล  นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน  นักวิชาการสาธารณสุข  และ  เจ้าพนักงาน
ธุรการ  2  อัตรา  ตามแผนอัตรากําลัง  3  ปี  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ
.  2561-2563  และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 141,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง  ปลัด  อบต. เดือนละ 4,000 บาท  รอง
ปลัด  อบต.  และหัวหน้าสํานักปลัด  เดือน
ละ 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน  และหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่ว
ไป  เดือนละ  1,500  บาท  จํานวน 6 เดือน 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 644,040 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน  5  อัตรา  ได้แก่  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  พนักงานขับ
รถยนต์  พนักงานดับเพลิง  คนสวน  และคนงานทั่วไป  ตามแผนอัตรา
กําลัง  3  ปี  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561-2563  และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ 5  อัตรา  ได้แก่  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  พนักงานขับรถ
ยนต์  พนักงานดับเพลิง  คนสวน  และคนงานทั่วไป  ตามแผนอัตรา
กําลัง  3  ปี  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561-2563  และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม

งบดําเนินงาน รวม 3,017,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 593,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 288,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น ให้กับพนักงานส่วนตําบลและ
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล  โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ
.  2557  และดําเนินการตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 9,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 216,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน  ค่าเช่าซื้อบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559  และ
ดําเนินการตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบลและ
คณะผู้บริหาร ฯลฯ ที่สามารถเบิกจ่ายได้  เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชี
กลาง  ด่วนที่สุด  ที่  กค  0422.3/ว  257  ลงวัน
ที่  28  มิถุนายน  2559  เรื่อง  ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและ
ค่าเล่าเรียน  และดําเนินการตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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ค่าใช้สอย รวม 1,590,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 290,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการต่างๆ  รายละเอียด  ดังนี้
-  ค่าเย็บหนังสือ  เข้าปกหนังสือ  และข้อบัญญัติต่าง ๆ
-  ค่าธรรมเนียมต่างๆ
-  ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น  ค่าจ้างเหมาแบกหามสัมภาระ  ค่าตักสิ่ง
ปฏิกูล  ฯลฯ
-  ค่าจ้างนักเรียน- นักศึกษาทํางานในช่วงปิดภาคเรียน
-  ค่าหนังสือพิมพ์  ค่าจัดซื้อและจัดจ้างทําวารสารต่าง ๆ
-  ค่าซื้อฟิล์ม  อัด  ล้าง  ขยายภาพที่ใช้ในกิจกรรมของ อบต.
-  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 
-  ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้  ค่าจ้างทําความสะอาดอาคาร จ้างดูแล
รักษาอาคารสถานที่ราชการ
-  ค่าจ้างศึกษาระบบการให้บริการประชาชน  การวัดระดับความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานของ อบต.นาคู่  
-  ค่าดําเนินการจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจําปี
ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 40,000 บาท
(1)  ค่ารับรอง  เป็นเงิน  20,000  บาท  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้
-  ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
-  ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการ หรือ
คณะ อนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ  หรือ
หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย
(2)  ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี  เป็นเงิน  20,000  บาท  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดัง
นี้
-  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสําคัญของชาติ   เช่น  วันปิยะ
มหาราช  วันพ่อแห่งชาติ  วันแม่แห่งชาติ  พิธีทางศาสนา  การจัดงานวัน
สําคัญต่าง ๆ  ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ค่าลง
ทะเบียนต่างๆ  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรือค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล  พนักงานจ้าง  คณะผู้
บริหารและสมาชิก  อบต. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.  2559  และดําเนินการตามระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565)  หน้า 35 ข้อ 3

โครงการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง จํานวน 500,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
ที่กฎหมายกําหนด  อีกทั้งให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์  การ
รณรงค์  หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่
และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
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โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่ง
พิมพ์  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2557  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท 0810.2/ว  1596 ลงวัน
ที่ 10 เมษายน 2556 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท
 0810.2/ว  4413 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2556 ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 35 ข้อ 2

โครงการจัดเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาท้องถิ่น จํานวน 20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดเวทีประชาคมทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่นหรือ แผนชุมชน  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสาร
และสิ่งพิมพ์  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม   เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว  856 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่  มท  0810.2/ว 0600  ลงวัน
ที่ 29 มกราคม 2559 และ  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่  มท
  0810.3/ว 5797  ลงวันที่  10  ตุลาคม  2559  ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 35 ข้อ 1

โครงการปลูกป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียติเนื่องใน
วโรกาสสําคัญต่าง ๆ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม  ค่าป้ายโครงการ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่า
ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.  2559  และหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่  มท  0801.2/ว  1060  ลงวัน
ที่  30  พฤษภาคม  2559  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) หน้า 37 ข้อ 10

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของ  อบต.นาคู่ จํานวน 300,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
งาน ของคณะผู้บริหาร พนักงาน สมาชิก อบต. และบุคคลที่เกี่ยวข้อง  โดย
มีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าอาหาร  ค่าป้าย
โครงการ  ค่าของสมนาคุณในการดูงาน  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าเช่าที่
พัก  ค่ายานพาหนะ  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม  เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 36 ข้อ 4

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  (อพ.สธ.) จํานวน 200,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริ  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าสมนาคุณ
วิทยากร  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 39 ข้อ 14
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โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่พนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้าง ,คณะผู้
บริหาร, สมาชิก อบต.

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่
พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. และประชาชน
ตําบลนาคู่  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่า
อาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าของสมนาคุณในการดูงาน  ค่าสมนาคุณ
วิทยากร  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หน้า  39  ข้อ  11

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 60,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม  บํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 430,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ หมึกเครื่องถ่าย
เอกสาร แฟ้ม ปากกา ดินสอ ยางลบ  คลิป  แบบพิมพ์ กระดาษไข  สมุด
บัญชี สมุดประวัติราชการ  ตรายาง  ธงชาติ  สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือ
จ้างพิมพ์ ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น  สวิตซ์ไฟฟ้า  หลอด
ไฟฟ้า  บาลาต สตาร์ทเตอร์  ปลั๊กไฟฟ้า  ฟิวส์  เทปพัน
สาย  ไมโครโฟน ลําโพง ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวที่จําเป็นที่ใช้ในสํานักงาน  เช่น  แก้ว
นํ้า  จานรองแก้ว  กระติกนํ้าแข็ง  ถ้วย  จานช้อนส้อม  ผ้าปูโต๊ะ  ไม้
กวาด   คูลเลอร์นํ้า กระจกเงา   นํ้าดื่มที่ซื้อจากเอกชน  ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 60,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  ฯลฯ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 200,000 บาท

-  สําหรับจ่ายเป็นค่านํ้ามันเชื้อเพลิงหล่อลื่น (นํ้ามันดีเซล นํ้ามัน
เบนซิน นํ้ามันเครื่อง ฯลฯ)  สําหรับยานพาหนะของ  อบต.  เช่น  รถยนต์
ส่วนกลาง  รถบรรทุกหกล้อ  รถบรรทุกนํ้าดับเพลิง  รถกู้ชีพรถ
จักรยานยนต์  รถกระเช้า  เครื่องตัดหญ้า  แก๊สหุงต้ม เป็นต้น  
-  สําหรับเป็นค่านํ้ามันเชื้อเพลิงในการพ่นหมอกควัน
-  สําหรับเป็นค่านํ้ามันเครื่องสูบนํ้าและเครื่องจักรขุดร่องนํ้า  เครื่องจักร
กลซ่อมแซมถนน  ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  ตลับผงหมึกเครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร์ แป้นพิมพ์  เมนบอร์ด  เม้าส์  เทปบันทึกข้อมูล  หัวพิมพ์หรือแถบ
พิมพ์  ฯลฯ  หรือวัสดุอื่นที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์

ค่าสาธารณูปโภค รวม 404,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 220,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลนาคู่ ในที่
สาธารณะ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  และกิจการอื่นของ  อบต.นาคู่  ฯลฯ

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล จํานวน 65,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้าประปาที่ใช้ภายในที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลนา
คู่และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
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ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐานของสํานักค่าเช่าหมายเลข  ค่าบํารุง
รักษา และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดัง
กล่าว  ฯลฯ

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร  ค่าเช่าตู้
ไปรษณีย์  ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ฯลฯ

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 110,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าเช่าคู่สายโทรศัพท์ ค่าบริการสําหรับโครง
การอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบอินเตอร์เน็ต ค่า
บริการโทรคมนาคมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ค่าเช่าพื้นที่โดเมนเนม  และ
ให้รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับการใช้บริการ  ฯลฯ  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565)  หน้า  36  ข้อ  5

งบลงทุน รวม 208,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 208,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 
บีทียู

จํานวน 47,000 บาท

1)  ขนาดที่กําหนดไว้ไม่ตํ่ากว่า  36,000  บีทียู
2)  ราคาที่กําหนดเป็นราคารวมติดตั้ง
3)  ต้องได้รับกรรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและฉลาก
ประหยัดไฟเบอร์  5
4)  ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จทั้งชุด  ทั้งหน่วยส่งความ
เย็นและหน่วยระบายความร้อนของโรงงานเดียวกัน
5)  มีความหน่วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์
6)  การติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนประกอบด้วยอุปกรณ์  ดัง
นี้  สวิตช์  1  ตัว  ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว  4  เมตร  สายไฟยาว
ไม่เกิน  15  เมตร 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 125 ข้อ 10

ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก จํานวน 8,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน
กระจก จํานวน 2  หลัง หลังละ  4,000  บาท  เป็น
เงิน  8,000  บาท  ดําเนินการตามหนังสือสํานักงบประมาณ  ที่  นร
  0704/ว37  ลงวันที่  6  มกราคม  2559  เรื่อง  แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) หน้า 125 ข้อ 11

โต๊ะทํางานระดับปฏิบัติการ-ชํานาญการ จํานวน 4,500 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อโต๊ะทํางานระดับปฏิบัติการ-ชํานาญ
การ  ดําเนินการตามหนังสือสํานักงบประมาณ  ที่  นร  0704/ว37  ลงวัน
ที่  6  มกราคม  2559  เรื่อง  แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 125 ข้อ 12
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 44,000 บาท

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 2
 เครื่อง เครื่องละ 22,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
1. ในกรณีที่มีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อย กว่า 4 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.2 GHz และมีหน่วยประมวล
ผล ด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10
 แกน หรือ 
2. ในกรณีที่มีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อย กว่า 6 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยี
เพิ่ม สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผล
สูง 
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย 
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไม่น้อยกว่า 1ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 125 ข้อ 7
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เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผลแบบที่  1 จํานวน 22,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.8 GHz และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง จํานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อย
กว่า 8 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความ
จํา ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วย
ความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จานวน 1 หน่วย
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 124 ข้อ 2

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 2,500 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน 
-มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 
-สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 125 ข้อ 9 

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบ  ดัดแปลง  ต่อเติม  ซ่อมแซมหรือปรับ
ปรุงครุภัณฑ์
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งบเงินอุดหนุน รวม 266,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 266,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 26,000 บาท
เพื่ออุดหนุนให้องค์การบริหารส่วนตําบลนาแก   ตามโครงการอุดหนุน
ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นระดับอําเภอ  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2559  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว  3616  ลงวัน
ที่  24  มิถุนายน  2559  และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว  516  ลงวัน
ที่  22  กุมภาพันธ์  2561  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติ
การร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และ
ตามระเบียบ  กฎหมาย  หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 38 ข้อ 13

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 20,000 บาท

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอนาแก  เพื่อดําเนินโครงการจัดกิจกรรมวัน
สําคัญของชาติในส่วนภูมิภาค  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565)  หน้า  39  ข้อ  17

เงินอุดหนุนเอกชน
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  บ้านแขนนาง  หมู่ที่  4 จํานวน 20,000 บาท

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ
.  2559  และ  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว
  3616  ลงวันที่  24  มิถุนายน  2559  รายละเอียด  ดังนี้
-โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า  ต้านมะเร็งเต้านม  อุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บ้าน  บ้านแขนนาง  หมู่ที่  4  จํานวน  6,000
  บาท  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 92
 ข้อ 17
-โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราช
กุมารี  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  บ้านแขนนาง  หมู่ที่  4
  จํานวน  7,000  บาท  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) หน้า 93 ข้อ 18
-โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด  To  be  number  one  (
ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช
กัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  บ้านแขน
นาง  หมู่ที่  4  จํานวน  7,000  บาท  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) หน้า 93 ข้อ 19
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อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  บ้านคําอ้อม  หมู่ที่  11 จํานวน 20,000 บาท
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ
.  2559  และ  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว
  3616  ลงวันที่  24  มิถุนายน  2559  รายละเอียด  ดังนี้
-โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า  ต้านมะเร็งเต้านม  อุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บ้าน  บ้านคําอ้อม  หมู่ที่  11  จํานวน  6,000
  บาท  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 103
 ข้อ 38
-โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราช
กุมารี  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  บ้านคําอ้อม  หมู่ที่  11
  จํานวน  7,000  บาท  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) หน้า 103 ข้อ 39
-โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด  To  be  number  one  (
ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช
กัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  บ้านคํา
อ้อม  หมู่ที่  11  จํานวน  7,000  บาท  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ
.ศ. 2561-2565) หน้า 104 ข้อ 40

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  บ้านคําอ้อม  หมู่ที่  3 จํานวน 20,000 บาท
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ
.  2559  และ  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว
  3616  ลงวันที่  24  มิถุนายน  2559  รายละเอียด  ดังนี้
-โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า  ต้านมะเร็งเต้านม  อุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บ้าน  บ้านคําอ้อม  หมู่ที่  3  จํานวน  6,000
  บาท  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 91
 ข้อ 14
-โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราช
กุมารี  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  บ้านคําอ้อม  หมู่ที่  3
  จํานวน 7 ,000  บาท  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) หน้า 91 ข้อ 15
-โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด  To  be  number  one  (
ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช
กัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  บ้านคํา
อ้อม  หมู่ที่  3  จํานวน  7,000  บาท  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) หน้า 92 ข้อ 16
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อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  บ้านนาคู่กลาง  หมู่ที่  7 จํานวน 20,000 บาท
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ
.  2559  และ  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว
  3616  ลงวันที่  24  มิถุนายน  2559  รายละเอียด  ดังนี้
-โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า  ต้านมะเร็งเต้านม  อุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บ้าน  บ้านนาคู่กลาง  หมู่ที่  7  จํานวน  6,000
  บาท  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 97
 ข้อ 26
-โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราช
กุมารี  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  บ้านนาคู่กลาง  หมู่ที่  7
  จํานวน  7,000  บาท  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) หน้า 97 ข้อ 27
-โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด  To  be  number  one  (
ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช
กัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  บ้านนาคู่
กลาง  หมู่ที่  7  จํานวน  7,000  บาท  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) หน้า 98 ข้อ 28

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  บ้านนาคู่กลาง  หมู่ที่ 2 จํานวน 20,000 บาท
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ
.  2559  และ  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว
  3616  ลงวันที่  24  มิถุนายน  2559  รายละเอียด  ดังนี้
-โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า  ต้านมะเร็งเต้านม  อุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บ้าน  บ้านนาคู่กลาง  หมู่ที่ 2  จํานวน  6,000
  บาท  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่  3/2561  หน้า 89 ข้อ 11
-โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราช
กุมารี  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  บ้านนาคู่กลาง  หมู่ที่  2
  จํานวน  7,000  บาท  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) หน้า 90 ข้อ 12
-โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด  To  be  number  one  (
ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช
กัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  บ้านนาคู่
กลาง  หมู่ที่  2  จํานวน  7,000  บาท  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) หน้า 90 ข้อ 13
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อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  บ้านนาคู่น้อย  หมู่ที่  9 จํานวน 20,000 บาท
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ
.  2559  และ  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว
  3616  ลงวันที่  24  มิถุนายน  2559  รายละเอียด  ดังนี้
-โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า  ต้านมะเร็งเต้านม  อุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บ้าน  บ้านนาคู่น้อย  หมู่ที่  9  จํานวน  6,000
  บาท  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 100
 ข้อ 32
-โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราช
กุมารี  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  บ้านนาคู่น้อย  หมู่ที่  9
  จํานวน  7,000  บาท  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) หน้า 100 ข้อ 33
-โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด  To  be  number  one  (
ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช
กัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  บ้านนาคู่
น้อย  หมู่ที่  9  จํานวน  7,000  บาท  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) หน้า 101 ข้อ 34

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  บ้านนาคู่เหนือ  หมู่ที่  8 จํานวน 20,000 บาท
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ
.  2559  และ  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว
  3616  ลงวันที่  24  มิถุนายน  2559  รายละเอียด  ดังนี้
-โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า  ต้านมะเร็งเต้านม  อุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บ้าน  บ้านนาคู่เหนือ  หมู่ที่  8  จํานวน  6,000
  บาท  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 98
 ข้อ 29
-โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราช
กุมารี  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  บ้านนาคู่เหนือ  หมู่ที่  8
  จํานวน  7,000  บาท  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) หน้า 99 ข้อ 30
-โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด  To  be  number  one  (
ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช
กัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  บ้านนาคู่
เหนือ  หมู่ที่  8  จํานวน  7,000  บาท  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ
.ศ. 2561-2565) หน้า 99 ข้อ 31
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อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  บ้านนาฉันทะ  หมู่ที่  5 จํานวน 20,000 บาท
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ
.  2559  และ  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว
  3616  ลงวันที่  24  มิถุนายน  2559  รายละเอียด  ดังนี้
-โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า  ต้านมะเร็งเต้านม  อุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บ้าน  บ้านนาฉันทะ  หมู่ที่  5  จํานวน  6,000
  บาท  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 94
 ข้อ 20
-โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราช
กุมารี  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  บ้านนาฉันทะ  หมู่ที่  5
  จํานวน  7,000  บาท  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) หน้า 94 ข้อ 21
-โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด  To  be  number  one  (
ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช
กัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  บ้านนา
ฉันทะ  หมู่ที่  5  จํานวน  7,000  บาท  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ
.ศ. 2561-2565) หน้า 95 ข้อ 22

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  บ้านนํ้าบ่อ  หมู่ที่  6 จํานวน 20,000 บาท
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ
.  2559  และ  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว
  3616  ลงวันที่  24  มิถุนายน  2559  รายละเอียด  ดังนี้
-โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า  ต้านมะเร็งเต้านม  อุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บ้าน  บ้านนํ้าบ่อ  หมู่ที่  6  จํานวน  6,000
  บาท  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 95
 ข้อ 23
-โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราช
กุมารี  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  บ้านนํ้าบ่อ  หมู่ที่  6
  จํานวน  7,000  บาท  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) หน้า 96 ข้อ 24
-โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด  To  be  number  one  (
ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช
กัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  บ้านนํ้า
บ่อ  หมู่ที่  6  จํานวน  7,000  บาท  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) หน้า 96 ข้อ 25

วันที่พิมพ์ : 5/8/2562  15:37:53 หน้า : 13/41



อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  บ้านหนองหอยน้อย  หมู่ที่  1 จํานวน 20,000 บาท
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ
.  2559  และ  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว
  3616  ลงวันที่  24  มิถุนายน  2559  รายละเอียด  ดังนี้
 -โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า  ต้านมะเร็งเต้านม  อุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บ้าน  บ้านหนองหอยน้อย  หมู่ที่  1  จํานวน  6,000
  บาท  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 88 ข้อ 8
-โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราช
กุมารี  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  บ้านหนองหอยน้อย  หมู่ที่  1
  จํานวน  7,000  บาท  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) หน้า 88 ข้อ 9
-โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด  To  be  number  one  (
ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช
กัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  บ้านหนองหอย
น้อย  หมู่ที่  1  จํานวน  7,000  บาท  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) หน้า 89 ข้อ 10

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  บ้านหนองหอยน้อย  หมู่ที่  10 จํานวน 20,000 บาท
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ
.  2559  และ  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว
  3616  ลงวันที่  24  มิถุนายน  2559  รายละเอียด  ดังนี้
-โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า  ต้านมะเร็งเต้านม  อุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บ้าน  บ้านหนองหอยน้อย  หมู่ที่  10  จํานวน  6,000
  บาท  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 101
 ข้อ 35
-โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราช
กุมารี  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  บ้านหนองหอยน้อย  หมู่ที่  10
  จํานวน  7,000  บาท  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) หน้า 102 ข้อ 36
-โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด  To  be  number  one  (
ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช
กัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  บ้านหนองหอย
น้อย  หมู่ที่  10  จํานวน  7,000  บาท  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ
.ศ. 2561-2565) หน้า 102 ข้อ 37

งานบริหารงานคลัง รวม 1,798,160 บาท
งบบุคลากร รวม 1,267,860 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,267,860 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 720,060 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมปรับปรุงเงินเดือนและเงินปรับเพิ่มตาม
คุณวุฒิ  จํานวน  12  เดือน  ให้แก่พนักงานส่วนตําบลของกอง
คลัง  จํานวน  3  อัตรา  ได้แก่  ผู้อํานวยการกองคลัง  นักวิชาการ
พัสดุ  และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  ตามแผนอัตรา
กําลัง  3  ปี  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561-2563  และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง  เดือน
ละ  3,500  บาท  จํานวน  12  เดือน
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 415,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง  จํานวน 12 เดือน  ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจของ
กองคลัง  จํานวน  3  อัตรา  ได้แก่  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้  ผู้ช่วย
เจ้าพนักงานพัสดุ  และ  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง  ตามแผนอัตรา
กําลัง  3  ปี  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561-2563  และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราว  จํานวน  12 เดือน  ให้แก่พนักงาน
จ้างตามภารกิจของกองคลัง  จํานวน  3  อัตรา  ได้แก่  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัด
เก็บรายได้  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ  และ  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการ
คลัง  ตามแผนอัตรากําลัง  3  ปี  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ
.  2561-2563  และที่แก้ไขเพิ่มเติม

งบดําเนินงาน รวม 502,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 186,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 178,800 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น ให้กับพนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้าง  โดยถือปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบกระทรวง
มหาดไทย  ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นราย
จ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2557  พร้อมทั้ง
ระเบียบ  กฎหมายหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เป็นเงิน 58,800 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ  ตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  2560  ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ
.  2560  และหนังสือกระทรวงการคลัง  ด่วนที่สุด  ที่  กค  0402.5
/ว156  ลงวันที่  19  กันยายน  2560  พร้อมทั้งระเบียบ  กฎหมายหรือ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เป็นเงิน 120,000 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง

ค่าใช้สอย รวม 263,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 158,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อแบบพิมพ์ทางราชการ  ค่าจ้างเหมาจัดทํา
บอร์ดประชาสัมพันธ์  ค่าขยายระบบ  อินเตอร์เน็ต  ค่าธรรมเนียมและค่า
ลงทะเบียนต่างๆ   ค่าใช้จ่ายในการจ้างคนปฏิบัติงานในกองคลัง  ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการเดินทางไปราชการ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ค่าลง
ทะเบียนต่างๆ  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือค่าใช้
จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล  พนักงาน
จ้าง  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง  (ฉบับที่ 3) พ.ศ.  2559  พร้อมทั้งระเบียบ  กฎหมายหรือหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวข้อง
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โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ
ภาษี  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าป้าย  ค่าสิ่งพิมพ์  ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  ค่าอาหาร  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม  เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  และ  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 4522 ลงวัน
ที่ 11 สิงหาคม 2558  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565)  หน้า  58  ข้อ  7

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 15,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม  บํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ หมึก  ดินสอ ยางลบ  คลิป แม็ค  เทปพีวีซีแบบ
ใส  ลวดเย็บ  แฟ้ม  กระดาษกาว  กระดาษไข  ธง
ชาติ   ปากกา  เชือก  ชอล์ก  ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แป้นพิมพ์  เมน
บอร์ด  เมาส์  UPSCD  ดิสก์เกส  ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 3,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าโทรเลข  ธนาณัติ  และค่าใช้จ่าย
อื่นในการส่งเอกสาร ฯลฯ

งบลงทุน รวม 27,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 27,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เหล็ก  2  บาน จํานวน 5,500 บาท
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก  แบบ  2  บาน  
1)  มีมือจับชนิดบิด
2)  มีแผ่นชั้นปรับระดับ  3  ชิ้น
3)  คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  (มอก.)
เป็นไปตามหนังสือสํานักงบประมาณ  ที่  นร  0731.1/ว  24  ลงวันที่  13
  ธันวาคม  2561  เรื่อง  บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  หน้า 125 ข้อ 5
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 22,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
1. ในกรณีที่มีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อย กว่า 4 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.2 GHz และมีหน่วยประมวล
ผล ด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10
 แกน หรือ 
2. ในกรณีที่มีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อย กว่า 6 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยี
เพิ่ม สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผล
สูง 
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย 
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไม่น้อยกว่า 1ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  หน้า 125 ข้อ 6

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 545,160 บาท

งบบุคลากร รวม 249,360 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 249,360 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 249,360 บาท

เพื่อจ่ายเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีและเงินปรับเพิ่มตาม
คุณวุฒิ  จํานวน  12  เดือน  ให้กับพนักงานส่วน
ตําบล  จํานวน  1  อัตรา  ได้แก่  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย  ตามแผนอัตรากําลัง  3  ปี  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ
.  2561-2563  และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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งบดําเนินงาน รวม 195,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 75,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 70,800 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ให้กับพนักงาน
ส่วนตําบล  โดยถือปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบกระทรวง
มหาดไทย  ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นราย
จ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2557 เป็นเงิน 20,800
 บาท
-เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทน อปพร. ผู้ปฏิบัติราชการ  อันเป็นประโยชน์
แก่องค์การบริหารส่วนตําบลนาคู่  ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2560  และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7271 ลงวันที่ 26 ธ.ค. 2560 เป็น
เงิน 50,000 บาท 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานส่วนตําบล

ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการเดินทางไปราชการ จํานวน 65,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ค่าลง
ทะเบียนต่างๆ  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ในการเดินทางไปราชการหรือค่าใช้
จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล  พนักงาน
จ้าง  การดําเนินงานระบบการแพทย์ฉุกเฉินและผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ไป
ปฏิบัติราชการ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 3) พ.ศ.  2559  และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ที่  มท  0891.3/ว  2826  ลงวัน
ที่  17  กันยายน  2553  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565)  หน้า  40  ข้อ 2

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จํานวน 20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 3) พ.ศ
.  2559  และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่  มท  0804.5/ว
  1634  ลงวันที่  22  กันยายน  2557  และระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ข้อง  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 41 ข้อ 4

โครงการฝึกอบรมวินัยจราจรให้กับประชาชน จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการฝึกอบรมวินัยจราจรให้
กับประชาชน  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่า
อาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าสมนาคุณวิทยากร  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น
ในการฝึกอบรม  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ. 2557  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565)  หน้า 42 ข้อ 8
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โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในเขตพื้นที่ อบต.นาคู่  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าสมนาคุณ
วิทยากร  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  และหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก  ที่  มท  0816.5/ว  2726  ลงวัน
ที่  4  ธันวาคม  2560  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565)  หน้า  41  ข้อ  6

งบลงทุน รวม 100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ติดตั้งกล้องวงจรปิด จํานวน 100,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิด    จํานวน  3
  จุด  คุณสมบัติ ดังนี้
1.1 คุณสมบัติของกล้องวงจรปิด
-  กล้องวงจรปิดระบบไอพี ความละเอียดไม่น้อยกว่า 1.3 ล้านพิกเซล
-  ความคมชัดระดับ HDไม่น้อยกว่า 960 P
-  มีระบบตัดเป็นระบบอินฟราเรดในที่แสงน้อยหรือที่มือ ระยะไม่
น้อย   กว่า 30  เมตร
-  รองรับการบันทึกภาพแบบ H.265/H.264 
-  เลนส์กล้อง 3.6 mm
-  Frame rate ไม่น้อยกว่า  25 fps
-  รองรับระบบจ่ายไฟแบบ poe
-  ใช้กระแสไฟไม่น้อยกว่า  12v/2 a
-  เชื่อมต่อด้วยสาย UTP+RJ45  10/100 m ได้
1.2 คุณสมบัติเครื่องบันทึก
- เป็นเครื่องบันทึกระบบ DVR รองรับกล้อง
ระบบ IP,AHD,TVI,CVI,CVBS 
- รองรับกล้องไอพีไม่น้อยกว่า 4 ช่อง
- มีความจุในการเก็บข้อมูลที่มากับเครื่องไม่น้อยกว่า1 TB
-  รองรับการดูผ่านระบบออนไลน์ ผ่านมือถือ คอมพิวเตอร์ในระบบเครือ
ข่ายอินเตอร์เน็ต
-  มีที่เสียบช่องของกล้องที่ไม่ใช่กล้องไอพี ไม่น้อยกว่า 4 ช่อง
-  มีช่องเสียบ RJ45 ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-  รองรับกล้องความละเอียดได้ถึง 2 ล้านพิกเซล HD1080P
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หน้า  127  ข้อ  6
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 167,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 167,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 112,500 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการฝึกจัดตั้งสมาชิก อปพร. จํานวน 57,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการฝึกจัดตั้งสมาชิก อป
พร.  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่า
อาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าสมนาคุณวิทยากร  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น
ในการฝึกอบรม  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2553  และระเบียบกระทรวง
มหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) หน้า 42 ข้อ 10

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตําบลนาคู่ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยตําบลนาคู่  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าสมนาคุณวิทยากร  และค่าใช้
จ่ายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม  เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) หน้า 42 ข้อ 9

โครงการให้ความรู้และฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงเรียน จํานวน 25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการให้ความรู้และฝึกซ้อม
การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงเรียน  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าสมนาคุณ
วิทยากร  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 41 ข้อ 5

ค่าวัสดุ รวม 54,500 บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 54,500 บาท

- ชุดฝึก อปพร.หรือชุดปฏิบัติการ อปพร.ประกอบ
ด้วย หมวก เสื้อ กางเกง เข็มขัด รองเท้า รวมทั้งบัตรประจําตัว อปพร. วุฒิ
บัตร อปพร. และเข็มเครื่องหมาย อปพร.  เป็นเงิน  42,500  บาท
- เสื้อและกางเกงดับเพลิง 2 ชุด  ชุดละ  4,500  บาท  เป็นเงิน  9,000
  บาท  
- เสื้อกันฝนสะท้อนแสง 5 ตัว  ตัวละ  600  บาท  เป็นเงิน  3,000  บาท  
ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุ
เครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น. พ.ศ. 2560  และระเบียบหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวข้อง

วันที่พิมพ์ : 5/8/2562  15:37:54 หน้า : 20/41



แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,862,009 บาท

งบบุคลากร รวม 2,121,009 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,121,009 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,428,249 บาท

เพื่อจ่ายเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีและเงินปรับเพิ่มตาม
คุณวุฒิ  จํานวน  12  เดือน  ให้กับพนักงานส่วนตําบล และ  ครู  ได้แก่  ผู้
อํานวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  นักวิชาการ
ศึกษา  และ  ครู จํานวน  4  อัตรา  ตามแผนอัตรากําลัง  3  ปี  ประจําปีงบ
ประมาณ  พ.ศ.  2561-2563  และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 21,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองการศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม  เดือนละ  3,500 บาท  จํานวน  6  เดือน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 668,760 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ  ของกองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม    ตําแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  จํานวน  4  อัตรา  ตามแผน
อัตรากําลัง  3  ปี  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561-2563  และที่แก้ไข
เพิ่มเติม

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราว  จํานวน  12  เดือน  ของพนักงาน
จ้างตามภารกิจ  ของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  ตําแหน่งผู้ช่วย
ครูผู้ดูแลเด็ก  จํานวน  4  อัตรา  ตามแผนอัตรากําลัง  3  ปี  ประจําปีงบ
ประมาณ  พ.ศ.  2561-2563  และที่แก้ไขเพิ่มเติม

งบดําเนินงาน รวม 576,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 246,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 213,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น ให้กับพนักงานส่วนตําบล และ
พนักงานจ้างตามภารกิจ  โดยถือปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบกระทรวง
มหาดไทย  ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นราย
จ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2557  และดําเนินการตาม
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบลและครูที่
สามารถเบิกจ่ายได้  เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง  ด่วนที่สุด  ที่  กค
  0422.3/ว  257  ลงวันที่  28  มิถุนายน  2559  เรื่อง  ประเภทและ
อัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน  และดําเนินการตามระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้สอย รวม 240,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อแบบพิมพ์ทางราชการ  ค่าจ้างเหมาจัดทํา
บอร์ดประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการจ้างคนปฏิบัติงานในกองการ
ศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ฯลฯ
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายสําหรับพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู จํานวน 40,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กตําบลนาคู่

โครงการเดินทางไปราชการ จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน  ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  และค่าใช้
จ่ายอื่นๆ  ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงาน
ส่วนตําบล  และพนักงานจ้าง  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 3) พ.ศ.  2559  ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หน้า  77  ข้อ  7

โครงการประชุมผู้ปกครองและคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมผู้ปกครองและคณะกรรมการบริหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม  ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น
และเกี่ยวข้องในการจัดงาน  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.  2559  ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 78  ข้อ  12

โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่า
อาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าสมนาคุณวิทยากร  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น
ในการฝึกอบรม  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ. 2557  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565)  หน้า 79  ข้อ  13

ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ หมึก  ดินสอ ยางลบ  คลิป แม็ค  เทปพีวีซีแบบ
ใส  ลวดเย็บ  แฟ้ม  กระดาษกาว  กระดาษไข  ธง
ชาติ   ปากกา  เชือก  ชอล์ก  ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  อบต.นาคู่
วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แป้นพิมพ์   เมน
บอร์ด   เมาส์   UPSCD  ดิสก์เกส ฯลฯ

งบลงทุน รวม 165,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 15,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 15,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กตําบลนาคู่
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 150,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล็กสร้างปัญญา จํานวน 150,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการก่อสร้างสนามเด็กเล็กสร้างปัญญาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลนาคู่  รายละเอียดตามแบบแปลน  อบต.นา
คู่  กําหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) หน้า 79 ข้อ 14

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 3,204,725 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,556,725 บาท

ค่าใช้สอย รวม 630,020 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการมอบประกาศนียบัตรแก่เด็ก จํานวน 5,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการมอบประกาศนียบัตรแก่เด็ก  โดยมีค่าใช้
จ่ายประกอบด้วยค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มี
แอลกอฮอล์  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน  เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท
. พ.ศ.  2559  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565)  หน้า 80  ข้อ  16

โครงการเยี่ยมบ้านเด็ก จํานวน 5,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเยี่ยมบ้านเด็ก  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วยค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มี
แอลกอฮอล์  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน  เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท
. พ.ศ.  2559  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565)  หน้า 80  ข้อ  15

โครงการวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 80,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็ก  งานแสดงบนเวทีของเด็ก  การ
ประกวดต่างๆ  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม  ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น
และเกี่ยวข้องในการจัดงาน  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.  2559  ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หน้า  76  ข้อ  5

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าจัดการเรียนการสอน  
(รายหัว)

จํานวน 129,200 บาท

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าจัดการเรียนการ
สอน  (รายหัว)  จัดสรรให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   จํานวน
เด็ก  76  คน  จํานวน  1,700  บาท ต่อคน  (ฐาน
ข้อมูล  10  มิถุนายน  2562)  จํานวน  129,200  บาท  เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว  3274  ลงวัน
ที่  19  มิถุนายน  2561  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ
.ศ. 2561-2565)  หน้า 82 ข้อ 21
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าสนับสนุนอาหารกลาง
วันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จํานวน 372,400 บาท

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าสนับสนุนอาหาร
กลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดซื้อจัดจ้างเหมาทําอาหารกลางวัน  จัดสรร
ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  อบต.นาคู่  จํานวน
เด็ก  76  คน  จํานวน  245  วันๆ ละ  20 บาท ต่อคน  (ฐาน
ข้อมูล  10  มิถุนายน  2562)  จํานวน  372,400  บาท  เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว  3274  ลงวัน
ที่  19  มิถุนายน  2561  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ
.ศ. 2561-2565) หน้า 81 ข้อ 20

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาค่ากิจกรรมพัฒนาผู้
เรียน

จํานวน 14,620 บาท

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาค่ากิจกรรมพัฒนาผู้
เรียน  จัดสรรให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   จํานวน
เด็ก  34  คน  จํานวน  430  บาท ต่อคน จํานวน  14,620  บาท  เป็นไป
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว  3274  ลง
วันที่  19  มิถุนายน  2561  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 83 ข้อ 25

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาค่าเครื่องแบบนักเรียน จํานวน 10,200 บาท
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาค่าเครื่องแบบนัก
เรียน  จัดสรรให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   จํานวน
เด็ก  34  คน  จํานวน  300  บาท ต่อคน จํานวน  10,200  บาท  เป็นไป
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว  3274  ลง
วันที่  19  มิถุนายน  2561  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 83 ข้อ 24

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาค่าหนังสือเรียน จํานวน 6,800 บาท
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาค่าหนังสือเรียน  จัด
สรรให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   จํานวนเด็ก  34  คน  จํานวน  200  บาท ต่อ
คน จํานวน 6,800  บาท  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว  3274  ลงวันที่  19  มิถุนายน  2561  เรื่อง  ซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ
.  2562 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) หน้า 82 ข้อ 22

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาค่าอุปกรณ์การเรียน จํานวน 6,800 บาท
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาค่าอุปกรณ์การ
เรียน  จัดสรรให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   จํานวน
เด็ก  34  คน  จํานวน  200  บาท ต่อคน จํานวน 6,800  บาท  เป็นไป
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว  3274  ลง
วันที่  19  มิถุนายน  2561  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 83 ข้อ 23
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ค่าวัสดุ รวม 926,705 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 926,705 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สําหรับโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในตําบลนาคู่ จัดสรรให้เด็กเล็ก เด็กอนุบาล
และเด็ก ป.1 – ป.6  จํานวน 412 คน (ฐาน
ข้อมูล 10 มิถุนายน 2562) อัตรา 7.37  บาท  จํานวน  260  วัน  เป็น
เงิน  789,475  บาท  และค่าอาหารเสริม (นม)  ให้กับเด็กเล็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กตําบลนาคู่  จํานวนเด็ก  76 คน (ฐาน
ข้อมูล 10  มิถุนายน 2562) อัตราคนละ  7.37  บาท  จํานวน  245  วัน
เป็นเงิน  137,230  บาท  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว  3274  ลงวันที่  19  มิถุนายน  2561  เรื่อง  ซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ
.  2562  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) หน้า 75 ข้อ 2

งบเงินอุดหนุน รวม 1,648,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,648,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 1,648,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน สําหรับโรงเรียนในสังกัดสํานักงานการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน  (สพฐ.)  ในตําบลนาคู่  จัดสรรให้เด็กเล็ก  เด็กอนุบาล
และเด็ก ป.1 – ป.6  จํานวนเด็ก  412  คน (ฐานข้อมูล 10
 มิถุนายน 2562)  จํานวน  200  วัน  อัตราคนละ 20 บาทต่อวัน ( 100
 % ) เป็นเงิน  1,648,000  บาท  ประกอบด้วยโรงเรียน   ดังนี้
-  โรงเรียนบ้านนาคู่ 
-  โรงเรียนบ้านนํ้าบ่อ 
-  โรงเรียนบ้านแขนนาง 
-  โรงเรียนบ้านหนองหอย
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2559  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว  3616  ลงวันที่  24
  มิถุนายน  2559  และ  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว  3274  ลงวันที่  19  มิถุนายน  2561  เรื่อง  ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562
  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 77 ข้อ 8

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 407,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 407,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 144,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 144,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่อาสาสมัครบริบาลท้อง
ถิ่น  จํานวน  2  คน  คนละ  6,000  บาทต่อเดือน  รวม  12  เดือน

ค่าใช้สอย รวม 163,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 7,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างคนสํารวจข้อมูลสัตว์
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการบริหารจัดการขยะแบบยั่งยืน จํานวน 100,000 บาท
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้า  ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า  ตาม
ปณิธานศาสตราจารย์  ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษ์  อัครราชกุมารี  กรมพระศรีสวางควัฒน  วรขัตติย
ราชนารี  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ
.  2562  และระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หน้า 57 ข้อ 1

โครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก  โดยมีค่า
ใช้จ่ายประกอบด้วยค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าอาหาร  ค่าป้าย
โครงการ  ค่าสมนาคุณวิทยากร  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการฝึก
อบรม  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565)  หน้า 86  ข้อ  2

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อทรายอะเบท  นํ้ายากําจัดยุง
ลาย  นํ้ามันเชื้อเพลิงหรือสารเคมีที่ใช้เป็นส่วนผสม  ฯลฯ   ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 86 ข้อ 1

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 937,440 บาท

งบบุคลากร รวม 626,440 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 626,440 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 574,440 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมปรับปรุงเงินเดือนและเงินปรับเพิ่มตาม
คุณวุฒิ  จํานวน  12  เดือน  ให้แก่พนักงานส่วนตําบลในกองสวัสดิการ
สังคม  ได้แก่  ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม  และ  เจ้าพนักงานพัฒนา
ชุมชน  ตามแผนอัตรากําลัง  3  ปี  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ
.  2561-2563  และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว  จํานวน  12  เดือน  ของ
พนักงานส่วนตําบลในกองสวัสดิการสังคม  ได้แก่  เจ้าพนักงานพัฒนา
ชุมชน  ตามแผนอัตรากําลัง  3  ปี  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ
.  2561-2563  และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม เดือน
ละ  3,500  บาท  จํานวน  12  เดือน
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งบดําเนินงาน รวม 311,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 136,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น ให้กับพนักงานส่วนตําบล  โดยถือ
ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการกําหนด
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2557  และดําเนินการตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยว
ข้อง

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน  ค่าเช่าซื้อให้แก่พนักงานส่วนตําบล  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559  และดําเนินการ
ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบลที่สามารถ
เบิกจ่ายได้  เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง  ด่วนที่สุด  ที่  กค
  0422.3/ว  257  ลงวันที่  28  มิถุนายน  2559  เรื่อง  ประเภทและ
อัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน  และดําเนินการตามระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้สอย รวม 145,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อแบบพิมพ์ทางราชการ  ค่าจ้างเหมาจัดทํา
บอร์ดประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการจ้างคนปฏิบัติงานในกองสวัสดิการ
สังคม  ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน  ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  และค่าใช้
จ่ายอื่น ๆ  ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงาน
ส่วนตําบล  และพนักงานจ้าง  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 3) พ.ศ.  2559  และดําเนินการ
ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทําโครงการส่งเสริมอาชีพแก่ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ และ ผู้
ด้อยโอกาส  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าวัสดุ เครื่อง
เขียน อุปกรณ์  ค่าสัมมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่า
อาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า  84  ข้อ  3
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โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาสและคนยากไร้ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูง
อายุ   ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และคนยากไร้  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบไป
ด้วย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายที่ประกวดหรือแข่ง
ขัน  ค่าการแสดง ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการจัดงาน  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559 ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 85 ข้อ 4

โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ในการพัฒนาครอบครัวแก่
ประชาชนในพื้นที่ตามโครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรค
เอดส์ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์ ค่า
สัมมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าอาหาร และค่าใช้จ่าย
อื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) หน้า 86 ข้อ 3

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 15,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการซ่อมแซม  บํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์และอุปกรณ์
ต่างๆ  เช่น  กระดาษ  ปากกา  ดินสอ  แบบพิมพ์  กระดาษเขียน
แบบ  และอุปกรณ์เขียนแบบ   ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  หมึก  แป้นพิมพ์  เมน
บอร์ด  เมาส์  UPSCD  ดิสก์เกส  ฯลฯ

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 5,496,830 บาท

งบบุคลากร รวม 1,249,380 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,249,380 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 584,820 บาท

เพื่อจ่ายเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีและเงินปรับเพิ่มตาม
คุณวุฒิ  จํานวน  12  เดือน  ให้กับพนักงานส่วนตําบล  กอง
ช่าง  จํานวน  2  อัตรา  ได้แก่  ผู้อํานวยการกองช่าง  และ  นายช่าง
โยธา  ตามแผนอัตรากําลัง  3  ปี  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ
.  2561-2563  และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยกองช่าง เดือน
ละ  3,500  บาท  จํานวน  12  เดือน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 542,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจของกอง
ช่าง  จํานวน  12  เดือน  จํานวน  4  อัตรา  ได้แก่  ผู้ช่วยช่างโยธา  ผู้ช่วย
เจ้าพนักงานธุรการ  พนักงานสูบนํ้า  และ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาด
เบา  ตามแผนอัตรากําลัง  3  ปี  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ
.  2561-2563  และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 80,160 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานตามภารกิจของกอง
ช่าง  จํานวน  12  เดือน  จํานวน  4  อัตรา  ได้แก่  ผู้ช่วยนายช่างโยธา  ผู้
ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  พนักงานสูบนํ้า  และ พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดเบา  ตามแผนอัตรากําลัง  3  ปี  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ
.  2561-2563  และที่แก้ไขเพิ่มเติม

งบดําเนินงาน รวม 972,450 บาท
ค่าตอบแทน รวม 142,450 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 107,450 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น ให้กับพนักงานส่วนตําบลและ
พนักงานจ้างตามภารกิจ  โดยถือปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบกระทรวง
มหาดไทย  ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นราย
จ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557  และดําเนินการตาม
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบลที่สามารถ
เบิกจ่ายได้  เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง  ด่วนที่สุด  ที่  กค
  0422.3/ว  257  ลงวันที่  28  มิถุนายน  2559  เรื่อง  ประเภทและ
อัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน  และดําเนินการตามระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้สอย รวม 305,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงาน  จ้างเหมาทําป้ายโฆษณาและเผย
แพร่  ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารแบบแปลนที่พิมพ์เขียว  ค่าจ้างผู้แสดง
แบบ  ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่าติดตั้งไฟฟ้า  ประปา  โทรศัพท์รวมทั้งค่าติดตั้ง
หม้อแปลง  ค่าติดตั้งมาตรวัดนํ้า,ค่าจ้างเหมาตัดหญ้า  ค่าจ้างเหมาบริการ
ทําชั้นวางสิ่งของ  วางเอกสาร  ค่าใช้จ่ายในการจ้างคนปฏิบัติงานในกอง
ช่าง  ค่าจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  เป็นไปตามกฎกระทรวง
กําหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อ
สร้าง พ.ศ. 2560  และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ค่าลง
ทะเบียน  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรือค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล  พนักงานจ้าง  เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ.  2559  และดําเนินการตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 15,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการซ่อมแซม  บํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
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ค่าวัสดุ รวม 325,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์และอุปกรณ์
ต่าง  เช่น  กระดาษ  ปากกา  ดินสอ  แบบพิมพ์  กระดาษเขียน
แบบ  อุปกรณ์เขียนแบบ  และเก้าอี้ผู้บริหาร  ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหลอดไฟฟ้า  ฟิวส์  เข็มขัดรัดสาย  เทปพันสาย
ไฟ  สายไฟฟ้า  ปลั๊ก  สวิตซ์ไฟฟ้ารวมทั้งสวิตซ์อัตโนมัติ  โซล่า
สวิตซ์  ฯลฯ  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) หน้า 43 ข้อ 1

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่างๆ  เช่น  ท่อ คสล. ท่อระบาย
นํ้า  ทราย  ปูนกรวด  หิน  ไม้แบบ  ยางมะตอย  ยางมะตอยนํ้า   หิน
ลูกรัง  อิฐหรือซีเมนต์บล็อก  กระเบื้องสังกะสี  สี  แปรง
ทาสี  สังกะสี  ตะปู  ค้อน  ฯลฯ

วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพันธุ์ไม้ยืนต้น ไม้ดอกไม้ประทับ  วัสดุ
เกษตร  เช่น  ดินปลูกต้นไม้  ปุ๋ย  กระถางดอกไม้ วัสดุเพาะชํา อุปกรณ์ใน
การขยายพันธุ์ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  หมึก  แป้นพิมพ์  เมน
บอร์ด  เมาส์  UPSCD  ดิสก์เกส  ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 200,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้าบ้านหนองหอยในการสูบนํ้าให้
เกษตรกรใช้ในการเกษตร  ค่าไฟฟ้าระบบประปาหมู่บ้าน  บ้านแขน
นาง  และค่ากระแสไฟฟ้าสายดับ

งบลงทุน รวม 3,275,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,275,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 สายหมู่ที่ 1- หมู่ที่ 10 จํานวน 400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 สายหมู่ที่ 1- หมู่ที่ 10  ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 141.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ รวมพื้นที่ทางเชื่อมไม่น้อยกว่า 740.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง
เฉลี่ยข้างละ 0.00 - 0.50 เมตร พร้อม ป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย ราย
ละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.นาคู่ กําหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565 ) หน้า 57 ข้อ 22

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 ช่วงบ้านนายวาฤทธิ์ ศรีแสน ถึงหนอง
ปู่ตา

จํานวน 137,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 ช่วงบ้านนายวาฤทธิ์ ศรี
แสน ถึงหนองปู่ตา ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 64.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 256.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.00 – 0.50 
เมตร พร้อมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน
ของ อบต.นาคู่ กําหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ
. 2561 -2565 ) หน้า 55 ข้อ 16
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โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 สายหมู่ที่ 3 –หนองนางด่อน จํานวน 300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 สายหมู่ที่ 3 –หนองนาง
ด่อน ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 112.00  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 560.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.00 – 0.50 
เมตร พร้อมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน
ของ อบต.นาคู่ กําหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561 -2565 ) หน้า 65 ข้อ 39

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 ซอยดอนปู่ตา จํานวน 49,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 ซอยดอนปู่ตา ขนาดผิวจราจร
กว้าง 3.00 เมตรยาว 24.50 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวม
พื้นที่เชื่อมทางไม่น้อยกว่า 75.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้าง
ละ 0.00 – 0.50 เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.นา
คู่ กําหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561 -2565 ) หน้า 58 ข้อ 24

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 ช่วงหน้าบ้านนายถวิล อัคฮาด จํานวน 110,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 ช่วงหน้าบ้านนายถวิล อัคฮาด
 ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 41.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 205.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.00 – 0.50 
เมตร  พร้อมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน
ของ อบต.นาคู่ กําหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ
. 2561 -2565 ) หน้า 53 ข้อ 11

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 ซอยนาคู่เหนือ (ข้างบ้าน ผอ.สุรัตน์ 
พันธรักษา)

จํานวน 110,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 ซอยนาคู่เหนือ (ข้าง
บ้าน ผอ.สุรัตน์ พันธรักษา) ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 38.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 192.50 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้าง
ละ 0.00 -0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย รายละเอียด
ตามแบบแปลนของ อบต.นาคู่ กําหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ
.ศ. 2561 -2565 ) หน้า 76 ข้อ 21

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 ซอยหน้าบ้านนางด่านซ้าย วงศ์ศรีชา จํานวน 110,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 ซอยหน้าบ้านนางด่านซ้าย วงศ์
ศรีชา ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 44.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 176.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.00 –0.50 
เมตร พร้อมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน
ของ อบต.นาคู่ กําหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ
. 2561 -2565 ) หน้า 60 ข้อ 29

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 7 เส้นเลียบโคกลุมพุกสาธารณประโยชน์ จํานวน 80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 7 เส้นเลียบโคกลุมพุกสาธารณ
ประโยชน์ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 280.00 เมตร โดยถางป่าขุดตอพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 1,770.00 ตารางเมตร ถมดินคันทางพร้อมปรับแต่งไม่น้อย
กว่า 458.00 ลูกบาศก์เมตร ลงลูกรังพร้อมปรับแต่งให้เรียบร้อย หรือมี
ปริมาณไม่น้อยกว่า 168.00 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
ของ อบต.นาคู่ กําหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ
. 2561 -2565 ) หน้า 54 ข้อ 14
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โครงการก่อสร้างห้องนํ้า อบต.นาคู่ จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างห้องนํ้าขององค์การบริหารส่วนตําบลนาคู่ อําเภอ
นาแก จังหวัดนครพนม ฝั่งด้านทิศตะวันตก รายละเอียดตามแบบแปลน
ของ อบต.นาคู่ กําหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ
. 2561 -2565 ) หน้า 39 ข้อ 15

โครงการขยายผิวจราจรถนน คสล. หมู่ที่ 8 สายหนองหอย –แขนนาง จํานวน 370,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายผิวจราจรถนน คสล. หมู่ที่ 8 สายหนองหอย –แขน
นาง ช่วงบ้านนายยุทธศักดิ์ วงศ์ศรีชา ถึงหน้าบ้านนายไชยา วงศ์พระ
ไกร โดยขยายผิวจราจรออกข้าง
ละ 0.50 เมตร  ยาว 536.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 536.00 ตารางเมตร พร้อมป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.นา
คู่ กําหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561 -2565 ) หน้า 61 ข้อ 31

โครงการจัดซื้อท่อยางส่งนํ้าตัวหนอน จํานวน 80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อท่อยางส่งนํ้าชนิดแรงดันสูงแบบตัวหนอน สถานีสูบ
นํ้าด้วยไฟฟ้าบ้านหนองหอย ขนาดเส้นผ่าศูนย์
กลาง 12 นิ้ว ยาว 4.00 เมตร พร้อมหน้าแปลน จํานวน 1.00 ท่อน ราย
ละเอียดตาม อบต.นาคู่ กําหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561 -2565 ) หน้า 69 ข้อ 9

โครงการจ้างเหมาจัดทําซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทําซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ชนิดไฟเบอร์กลาสหล่อ
สําเร็จรูป ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลนาคู่ อําเภอนาแก จังหวัด
นครพนม รายละเอียดตาม อบต.นาคู่ กําหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565 ) หน้า 39 ข้อ 16

โครงการซ่อมแซมถนน คสล. พร้อมท่อระบายนํ้า คสล.หมู่ที่ 11 จํานวน 383,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ 11 ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 34.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  พร้อมวางท่อ คสล
.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 X1.00 เมตร จํานวน 202.00 ท่อน และ
ก่อสร้างบ่อพักนํ้า คสล. ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.00 – 0.50 
เมตร พร้อมป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน
ของ อบต.นาคู่ กําหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561 -2565 ) หน้า 64 ข้อ 38

โครงการซ่อมแซมถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 จํานวน 137,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนน คสล. ภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 5 ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 250.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้าง
ละ 0.00 -0.50 เมตร พร้อม ป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย รายละเอียด
ตามแบบแปลนของ อบต.นาคู่ กําหนด ปรากฏ ในแผนพัฒนา (พ.ศ
. 2561 -2565 ) หน้า 50 ข้อ 2

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 10 สายบ้านหนองหอย –ถึงบ้านนาฉันทะ จํานวน 135,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 10 สายบ้านหนองหอย -ถึงบ้าน
นาฉันทะ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,300.00  เมตร โดยลง
ลูกรังพร้อมปรับแต่งให้เรียบร้อย หรือมีปริมาณไม่น้อย
กว่า 1,050.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย ราย
ละเอียดตามแผนผังของ อบต.นาคู่ กําหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565 ) หน้า 55 ข้อ 17
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โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 เส้นหลังวัดฟ้าขื่นสุวรรณตูมภา ถึงลํา
นํ้ากํ่า

จํานวน 93,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 เส้นหลังวัดฟ้าขื่นสุวรรณตูม
ภา ถึงลํานํ้ากํ่า กว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,400.00 เมตร  โดยลงลูกรัง
พร้อมปรับแต่งให้เรียบร้อย หรือมีปริมาณไม่น้อยกว่า 722.00 ลูกบาศก์
เมตร รายละเอียดตามแผนผังของ อบต.นาคู่ กําหนด ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565 ) หน้า 51 ข้อ 6

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 สายหนองเบ็น จํานวน 38,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 สายหนอง
เบ็น กว้าง 4.00 เมตร ยาว 500.00  เมตร โดยลงลูกรังพร้อมปรับแต่งให้
เรียบร้อย หรือมีปริมาณไม่น้อยกว่า 295.00 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียด
ตามแผนผังของ อบต.นาคู่ กําหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561 -2565 ) หน้า 53 ข้อ 12

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 7 จากสามแยกหลังโรงเรียน ถึงหนอง
ก้านเหลือง

จํานวน 94,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 7 จากสามแยกหลังโรงเรียน ถึง
หนองก้านเหลือง กว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,400.00 เมตร  โดยลงลูกรัง
พร้อมปรับแต่งให้เรียบร้อย หรือมีปริมาณไม่น้อยกว่า 730.00 ลูกบาศก์
เมตร รายละเอียดตามแผนผังของ อบต.นาคู่ กําหนด ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565 ) หน้า 54 ข้อ 13

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 8 ภายในหมู่บ้านไปลํานํ้ากํ่า จํานวน 111,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 8 ภายในหมู่บ้านไปลํานํ้า
กํ่า กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000.00  เมตร โดยลงลูกรังพร้อมปรับแต่ง
ให้เรียบร้อย หรือมีปริมาณไม่น้อยกว่า 865.00 ลูกบาศก์เมตร  พร้อม
ป้ายโครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามแผนผังของ อบต.นา
คู่ กําหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561 -2565 ) หน้า 54 ข้อ 15

โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงาน  อบต.นาคู่ จํานวน 94,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอาคารสํานักงานบริเวรด้านหน้าฝั่ง
ซ้าย  เพื่อเป็นห้องปฏิบัติการตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง
มาจากพระราชดําริ  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ขนาดกว้างไม่น้อย
กว่า  3.70 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 7.90 เมตร โดยก่ออิฐฉาบปูนเรียบ ทาสี
พร้อมกั้นด้วยผนังอะลูมิเนียม และประตู
อะลูมิเนียม จํานวน 1 ชุด หน้าต่างอะลูมิเนียม 2 ชุด รายละเอียดตามแบบ
แปลนของ อบต.นาคู่ กําหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561 -2565 ) หน้า 49 ข้อ 19

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ของ  อบต.นาคู่

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องนํ้า อบต.นาคู่ จํานวน 144,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมห้องนํ้า อบต.นาคู่ อําเภอนาแก จังหวัด
นครพนม พร้อมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย  รายละเอียดตามแบบแปลน
ของ อบต.นาคู่ กําหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561 -2565 ) หน้า 64 ข้อ 36
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งานไฟฟ้าถนน รวม 186,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 186,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 186,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ 
(สายดับ) หมู่ที่ 2

จํานวน 36,000 บาท

เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจ่ายเป็นค่าขยายเขตระบบไฟฟ้า
สาธารณะ (สายดับ) หมู่ที่ 2 ติดตั้งโคมไฟฟ้าขนาด 2X36 
วัตต์ จํานวน 9 ชุด พาดสายอลูมิเนียมขนาด 25 มิลลิเมตร 1 เฟส
 จํานวน 1 สาย ระยะทาง 610.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุดตาม
มาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ติดตั้งสวิตช์ควบคุมพลัง
แสง จํานวน 1 ชุด พร้อมอุปกรณ์ประกอบและติดตั้งล่อฟ้าแรง
ตํ่า จํานวน 2 ชุด เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุด
หนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และ  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว3616  ลงวัน
ที่ 24  มิถุนายน  2559 และระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565 ) หน้า 49 ข้อ 17

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ 
(สายดับ) หมู่ที่ 8

จํานวน 150,000 บาท

เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจ่ายเป็นค่าขยายเขตระบบไฟฟ้า
สาธารณะ (สายดับ) หมู่ที่ 8 ติดตั้งโคมไฟฟ้าขนาด 2X36 
วัตต์ จํานวน 17 ชุด พาดสายอลูมิเนียมขนาด 25 มิลลิเมตร 1 เฟส
 จํานวน 1 สาย ระยะทาง 1,070.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุดตาม
มาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ติดตั้งสวิตช์ควบคุมพลัง
แสง จํานวน 3 ชุด พร้อมอุปกรณ์ประกอบและติดตั้งล่อฟ้าแรง
ตํ่า จํานวน 2 ชุด เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุด
หนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และ  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว3616  ลงวัน
ที่ 24  มิถุนายน  2559 และระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565 ) หน้า 48 ข้อ 15

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 270,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 230,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 230,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจิตอาสาทําความดีด้วยหัวใจ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจิตอาสาทําความดีด้วยหัวใจ โดยมีค่าใช้
จ่ายประกอบไปด้วย ค่าหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายอื่นที่จํา
เป็นในการจัดงาน  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.  2559 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) หน้า 38 ข้อ 12

โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชนตําบลนา
คู่

จํานวน 20,000 บาท

โดยมีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมประกอบด้วย  ค่าวัสดุ เครื่อง
เขียน อุปกรณ์ ค่าสัมมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่า
อาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  ปรากฏในปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า  106  ข้อ  4
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โครงการส่งเสริมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตและการ
ประกอบอาชีพ

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามโครงการในการนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตและการประกอบอาชีพ โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย  ค่าวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์ ค่าสัมมนาคุณวิทยากร ค่า
อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการฝึก
อบรม  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และ
หนังสือหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่  มท
  0891.4/ว  1659  ลงวันที่  24  สิงหาคม  2553  ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 105 ข้อ 3

โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี จํานวน 20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตําบลนาคู่
ในการร่วมกิจกรรมด้านต่างๆเพื่อแลกเปลี่ยนและร่วมคิดร่วมทําใน
กลุ่ม โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบไปด้วย ค่าหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
อาหาร ค่าใช้จ่ายที่ประกวดหรือแข่งขัน  ค่าการแสดง ค่าใช้จ่ายอื่นที่จํา
เป็นในการจัดงาน  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.  2559 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) หน้า 105 ข้อ 2

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปองดองและสมานฉันท์ของ
คนในชาติ

จํานวน 60,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น การจัดกิจกรรม
กีฬา  นันทนาการ  เพื่อสร้างความรู้รักสามัคคีของประชาชนใน
ชุมชน  การจัดกิจกรรมอันเป็นการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา  พระ
มหากษัตริย์  ประชุมชี้แจงทําความเข้าใจ  เพื่อสร้างทัศนคติและจิตสํานึก
ที่ดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์  การจัดกิจกรรมและโครงการใน
การปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการ
ส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.  2559   และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว  3028  ลงวัน
ที่  6  มิถุนายน  2561  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ
.ศ. 2561-2565) หน้า 37 ข้อ 9

โครงการอบรมเยาวชนคนรักถิ่น จํานวน 80,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการอบรมเยาวชนคนรัก
ถิ่น  สร้างจิตสํานึกให้เด็กและเยาวชนมีความรัก  ความสามัคคี  โดยมีค่า
ใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์ ค่าสัมมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น
ในการฝึกอบรม เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) หน้า 105 ข้อ 1
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งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนกลุ่มทอผ้า  หมู่ที่  1 จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนกลุ่มทอผ้า  หมู่ที่  1  ตําบลนาคู่  เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และ  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท
  0808.2/ว3616  ลงวันที่ 24  มิถุนายน  2559  ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า  106  ข้อ  5

อุดหนุนกลุ่มทอผ้า  หมู่ที่  10 จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนกลุ่มทอผ้า  หมู่ที่  10  ตําบลนาคู่  เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และ  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท
  0808.2/ว3616  ลงวันที่ 24  มิถุนายน  2559  ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า  106  ข้อ  7

อุดหนุนกลุ่มทอผ้า  หมู่ที่  11 จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนกลุ่มทอผ้า  หมู่ที่  11  ตําบลนาคู่  เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และ  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท
  0808.2/ว3616  ลงวันที่ 24  มิถุนายน  2559  ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า  107  ข้อ  9

อุดหนุนกลุ่มทอผ้า  หมู่ที่  3 จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนกลุ่มทอผ้า  หมู่ที่  3  ตําบลนาคู่  เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และ  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท
  0808.2/ว3616  ลงวันที่ 24  มิถุนายน  2559  ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า  106  ข้อ  6

อุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนดอกคูณ  หมู่ที่  11 จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนดอกคูณ  หมู่ที่  11  ตําบลนา
คู่  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และ  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วน
ที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว3616  ลงวันที่ 24  มิถุนายน  2559  ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า  107  ข้อ  10 

อุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนาคู่จักสาน  หมู่ที่  7 จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนาคู่จักสาน  หมู่ที่  7  ตําบลนา
คู่  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และ  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วน
ที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว3616  ลงวันที่ 24  มิถุนายน  2559  ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า  108  ข้อ  13

อุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสตรีผ้ามัดหมี่ย้อมคราม  หมู่ที่  7 จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสตรีผ้ามัดหมี่ย้อมคราม  หมู่
ที่  7  ตําบลนาคู่  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุด
หนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และ  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว3616  ลงวัน
ที่ 24  มิถุนายน  2559  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) หน้า  108  ข้อ  12
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อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนทอผ้าพื้นเมืองบ้านนาคู่ใต้  หมู่ที่  7 จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนวิสาหกิจชุมชนทอผ้าพื้นเมืองบ้านนาคู่ใต้  หมู่
ที่  7  ตําบลนาคู่  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุด
หนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และ  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว3616  ลงวัน
ที่ 24  มิถุนายน  2559  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) หน้า  108  ข้อ  11

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 380,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 380,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 380,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนประจําปี จํานวน 220,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด
ตําบลนาคู่  ระหว่างหมู่บ้านในเขต อบต.นาคู่  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วยค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มี
แอลกอฮอล์  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน  เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท
. พ.ศ.  2559  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) หน้า 71 ข้อ 6

โครงการจัดการแข่งขันกีฬานาคู่คัพ จํานวน 80,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการแข่งขันกีฬานาคู่คัพ  โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วยค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มี
แอลกอฮอล์  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน  เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท
. พ.ศ.  2559  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) หน้า 71 ข้อ 5

โครงการส่งเสริมกีฬามวยไทย จํานวน 80,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมกีฬามวยไทยให้เกิดการอนุรักษ์
และสืบทอดกีฬามวยไทย  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จํา
เป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน  เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการ
ส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.  2559  ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 71 ข้อ 8

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 340,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการถวายเทียนพรรษา จํานวน 20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการจัดงานตามโครงการถวายเทียนพรรษา  โดยมีค่าใช้
จ่ายประกอบด้วยค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา  ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มี
แอลกอฮอล์  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน  เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท
. พ.ศ.  2559  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) หน้า 71 ข้อ 4
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โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของเด็กและเยาวชน จํานวน 20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของเด็ก
และเยาวชน เป็นการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน
ตําบลนาคู่ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่า
อาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าสมนาคุณวิทยากร  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น
ในการฝึกอบรม  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ. 2557  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) หน้า 70 ข้อ 3

งบเงินอุดหนุน รวม 300,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 300,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลนาคู่ โครงการจัดงานประเพณีแห่พระเวสสันดร จํานวน 200,000 บาท
อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลนาคู่  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดงานประเพณีแห่พระเวสสันดรของประชาชนตําบลนา
คู่  ตั้งไว้  200,000  บาท  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ
.  2559  และ  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว
3616  ลงวันที่  24  มิถุนายน  2559 และระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ข้อง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565)  หน้า  73  ข้อ 12

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลนาคู่ โครงการจัดหมอเหยาของประชาชนตําบล
นาคู่

จํานวน 40,000 บาท

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลนาคู่  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดหมอเหยาของประชาชนตําบลนาคู่  ตั้ง
ไว้  40,000  บาท  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2559  และ  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว  3616  ลงวัน
ที่  24  มิถุนายน  2559 และระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หน้า  74  ข้อ 13

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอนาแก  โครงการงานประเพณีไหลเรือไฟและ
งานกาชาดจังหวัดนครพนม

จํานวน 60,000 บาท

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอนาแก  โครงการงานประเพณีไหลเรือไฟ
และงานกาชาดจังหวัดนครพนม  ตั้งไว้  60,000  บาท  เพื่ออุดหนุนเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดสร้างเรือไฟ  1  ลํา  ในนามอําเภอนาแก  เพื่อส่งเรือไฟ
เข้าร่วมไหลเรือไฟ  ในงานประเพณีไหลเรือไฟประจําปี  จังหวัด
นครพนม   โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุด
หนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2559  และ  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว  3616  ลงวัน
ที่  24  มิถุนายน  2559  และระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หน้า  73 ข้อ 11
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 85,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 85,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 85,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการตามรอยพ่ออยู่แบบพอเพียง จํานวน 35,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการตามรอยพ่ออยู่แบบพอเพียง   โดยมีค่าใช้
จ่ายประกอบด้วย  ค่าวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์ ค่าสัมมนาคุณวิทยากร ค่า
อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการฝึก
อบรม  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว  3028  ลงวัน
ที่  6  มิถุนายน  2561  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  ปรากฏในปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า  67  ข้อ  1

โครงการนํ้าคือชีวิต  ศาสตร์พระราชาสู่แปลงเกษตรผสมผสานประชารัฐ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการนํ้าคือชีวิต  ศาสตร์พระราชาสู่แปลงเกษตร
ผสมผสานประชารัฐ  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าสมนาคุณวิทยากร  และค่าใช้จ่ายอื่นที่
จําเป็นในการฝึกอบรม  ฯลฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ.  2559  และ  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น  ด่วนมาก  ที่  มท  0810.6/ว  1281  ลงวัน
ที่  29  มิถุนายน  2560  เรื่อง  การดําเนินโครงการ  “นํ้าคือ
ชีวิต  :  ศาสตร์พระราชาสู่แปลงเกษตรผสมผสานประชารัฐ”   ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 69 ข้อ 8

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 10,723,476 บาท

งบกลาง รวม 10,723,476 บาท
งบกลาง รวม 10,723,476 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 111,000 บาท

เพื่อจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป  เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน  ก.จ.  ก.ท.  และ  ก.อบ
ต.  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0809.5/ว  9  ลงวันที่  22  มกราคม  2557  พระ
ราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ.  2533  และ  หนังสือสํานักงาน  ก.จ.  ก
.ท.  และ  ก.อบต.  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0809.5/ว  81  ลงวัน
ที่  10  กรกฎาคม  2557  และระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช่จ่ายในการชําระเงินกองทุนเงินทดแทน  ตามพระราชบัญญัติ
เงินทดแทน  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2561  และกฎหมาย  ระเบียบ  หนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้อง

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 6,337,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้
สูงอายุ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2560  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565)  หน้า  110  ข้อ  2
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เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 3,739,680 บาท
เพื่อจ่ายเป็นใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2559  ปรากฏในปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) หน้า  110  ข้อ  3

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์  จํานวน 5 คน  คนละ  500 บาท/เดือน จํานวน 12  เดือน  เป็นไป
ตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อ
การยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า  110  ข้อ  4

สํารองจ่าย จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพียงพอต่อการเผชิญเหตุสาธารณภัยตลอดทั้ง
ปี  และให้นําเงินสํารองจ่ายไปใช้จ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิด
ขึ้น  หรือการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่า
นั้น  เช่น  การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย  ภัยแล้ง  ภัย
หนาว  วาตภัย  อัคคีภัย  ไฟป่าและหมอกควัน  และโรคติดต่อ  เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน
ตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2560  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที่  มท  0313.4/ว  667  ลงวัน
ที่  12  มีนาคม  2545  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท
  0808.2/ว  3215 ลงวันที่ 6  มิถุนายน  2559  และ  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว  0684  ลงวัน
ที่  8  กุมภาพันธ์  2560  และระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า  110  ข้อ 1

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร จํานวน 44,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับจราจรที่ประชาชนได้รับ
ประโยชน์โดยตรง  จ่ายเป็นค่ากระจกโค้งมนและเสาเหล็กพร้อมติด
ตั้ง กระจกขนาด 32 นิ้ว จํานวน 8 ชุด  ชุดละ  5,500  บาท  ดําเนินการ
ตาม  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  และ
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ค่าสมทบเข้าระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบรายหัว สปสช. 40 บาท/หัว*จํานวนประชากร (อบต
.สมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกอง
ทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ)  เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลัก
ประกันสุขภาพแห่งชาติ  เรื่อง  การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่  พ.ศ.  2557  และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2559  และ  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่
สุด  ที่  มท  0891.3/ว 1263 ลงวันที่   30  พฤษภาคม  2557 เรื่อง แจ้ง
ประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่  และระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ข้อง  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) หน้า  110  ข้อ  5
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เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน โดยยึดหลักการประชาชน
ออม  1  ส่วน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมบท  1  ส่วน  และ
รัฐบาล  1  ส่วน  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว  560  ลงวันที่  27  กุมภาพันธ์  2561  ปรากฏใน
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า  110  ข้อ  6

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 166,796 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินสมทบกองทุน บําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น  (1%)  ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น  เป็นไปตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น  ด่วนมาก  ที่  มท  0808.5/ว  29  ลงวัน
ที่  12  กรกฎาคม  2560  หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น  ด่วนมาก  ที่  มท  0808.5/ว  30  ลงวัน
ที่  12  กรกฎาคม  2560  และระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา จํานวน 35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบําเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจํา  เป็นไปตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก  ที่  มท  0808.2/ว
  1657  ลงวันที่  16  กรกฎาคม  2556  หนังสือสํานักงานกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ด่วนมาก  ที่  มท  0808.5/ว
  29  ลงวันที่  12  กรกฎาคม  2560  หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ด่วนมาก  ที่  มท  0808.5/ว  30  ลงวัน
ที่  12  กรกฎาคม  2560  และระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
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