
    

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
เรื่อง  ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕   

********************** 
 

  อาศัยอ านาจตามความมาตรา  ๘๗  วรรคสาม  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  ๗)  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ได้ก าหนดไว้ว่า  “เมื่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลได้เห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  หรือร่างข้อบัญญัติเพ่ิมเติมแล้ว  ให้เสนอ
นายอ าเภอเพ่ือขออนุมัติ  และให้นายอ าเภอพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวัน  นับแต่ได้รับร่างข้อบัญญัติ
ดังกล่าว”  ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่  ได้พิจารณาเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕  เมื่อคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓  
ครั้งที่  ๒  เมื่อวันที่  ๑๓  สิงหาคม  ๒๕๖๔  ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่  ได้เสนอนายอ าเภอเพ่ือขอ
อนุมัติเมื่อวันที่  ๓๐  สิงหาคม  ๒๕๖๔  และนายอ าเภอนาแก  ได้พิจารณาอนุมัติ  เมื่อวันที่  ๙  กันยายน  ๒๕๖๔  
เรียบร้อยแล้ว  นั้น 
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่  จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.  ๒๕๖๕  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ 
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๕  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 
 

 
 

               (นายพิมะ  แสงมณี) 
      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
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ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565  ของ  อบต.นาคู่ 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารสํวนต าบลนาคูํ 
อ าเภอนาแก   จังหวัดนครพนม 

 
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 37,400,000 บาท แยกเป็น  

แผนงานงบกลาง 

 
งบกลาง รวม 10,107,693 บาท 

  
งบกลาง รวม 10,107,693 บาท 

   
งบกลาง รวม 10,107,693 บาท 

   
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ านวน 126,714 บาท 

      

  เพ่ือจํายสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ๎างตามภารกิจและ
พนักงานจ๎างทั่วไป  เป็นไปตามหนังสือส านักงาน  ก.จ.  ก.ท.  และ  ก.
อบต.  ดํวนที่สุด  ที่  มท  0809.5/ว  9  ลงวันที่  22  มกราคม  2557  
พระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ.  2533  และ  หนังสือส านักงาน  ก.จ.  
ก.ท.  และ  ก.อบต.  ดํวนที่สุด  ที่  มท  0809.5/ว  81  ลงวันที่  10  
กรกฎาคม  2557  และระเบียบหนังสือสั่งการที่เก่ียวข๎อง 

      

   
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จ านวน 6,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นคําใชํจํายในการช าระเงินกองทุนเงินทดแทน  ตามพระราชบัญญัติ
เงินทดแทน  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2561  และกฎหมาย  ระเบียบ  หนังสือสั่ง
การที่เก่ียวข๎อง 

      

   
เบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุ จ านวน 6,000,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายส าหรับสนับสนุนการสร๎างหลักประกันรายได๎ให๎แกํ
ผู๎สูงอายุ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วําด๎วยหลักเกณฑ์การ
จํายเงินเบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2560  ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  อบต.นาคูํ  
ฉบับทบทวนครั้งที ่ 1/2563  หน๎า  125  ข๎อ  2 

      

   
เบี้ยยังชีพความพิการ จ านวน 3,290,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นใช๎จํายส าหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให๎แกํผู๎พิการหรือ
ทุพพลภาพ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วําด๎วยหลักเกณฑ์การ
จํายเงินเบี้ยยังชีพให๎คนพิการขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2559  ปรากฏในปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  
ของ  อบต.นาคูํ  ฉบับทบทวนครั้งที่  1/2563 หน๎า  125  ข๎อ  3 

      

   
เบี้ยยังชีพผู๎ปุวยเอดส์ จ านวน 18,000 บาท 
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ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565  ของ  อบต.นาคู่ 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู๎ปุวยเอดส์  จ านวน 5 
คน  คนละ  500 บาท/เดือน จ านวน 12  เดือน  เป็นไปตามตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจํายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2548  ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.  
2561-2565)  ของ  อบต.นาคูํ  ฉบับทบทวนครั้งที่  1/2563 หน๎า  125  
ข๎อ  4 

      

   
เงินส ารองจําย จ านวน 104,027 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายเพียงพอตํอการเผชิญเหตุสาธารณภัยตลอดทั้งปี  
และให๎น าเงินส ารองจํายไปใช๎จํายเพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น  
หรือการบรรเทาความเดือดร๎อนของประชาชนเป็นสํวนรวมเทํานั้น  เชํน  
การปูองกันและแก๎ไขปัญหาอุทกภัย  ภัยแล๎ง  ภัยหนาว  วาตภัย  อัคคีภัย  
ไฟปุาและหมอกควัน  และโรคติดตํอ  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  วําด๎วยคําใช๎จํายเพื่อชํวยเหลือประชาชนตามอ านาจ
หน๎าที่ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ.  2560  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ดํวนมาก  ที่  มท  0313.4/ว  667  ลงวันที่  12  
มีนาคม  2545  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดํวนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว  
3215 ลงวันที่ 6  มิถุนายน  2559  และ  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ดํวนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว  0684  ลงวันที่  8  กุมภาพันธ์  2560  และ
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข๎อง  ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.  
2561-2565)  ของ  อบต.นาคูํ  ฉบับทบทวนครั้งที่  1/2563 หน๎า  125  
ข๎อ 1 

      

   
รายจํายตามข๎อผูกพัน       

    
คําใช๎จํายในการจัดการจราจร จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการแก๎ไขปัญหาเกี่ยวกับจราจรที่ประชาชนได๎รับ
ประโยชน์โดยตรง  ด าเนินการตาม  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดํวนที่สุด  
ที่  มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภท
รายจํายตามงบประมาณ  และระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข๎อง 

      

    
คําสมทบเข๎าระบบหลักประกันสุขภาพระดับท๎องถิ่น จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําสมทบรายหัว สปสช. 40 บาท/หัว*จ านวนประชากร (อบต.
สมทบไมํน๎อยกวําร๎อยละ 40 ของคําบริการสาธารณสุขท่ีได๎รับจากกองทุน
หลักประกนัสุขภาพแหํงชาติ)  เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแหํงชาติ  เรื่อง  การก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให๎
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  ด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุน
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ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565  ของ  อบต.นาคู่ 

หลักประกันสุขภาพในระดับท๎องถิ่นหรือพ้ืนที่  พ.ศ.  2557  และที่แก๎ไข
เพ่ิมเติม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2559  และ  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ดํวนที่สุด  ที่  มท  0891.3/ว 1263 ลงวันที่   30  พฤษภาคม  2557 เรื่อง 
แจ๎งประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับท๎องถิ่นหรือพ้ืนที่  และระเบียบหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข๎อง  ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  อบต.
นาคูํ  ฉบับทบทวนครั้งที่  1/2563 หน๎า  126  ข๎อ  5 

    
เงินบ าเหน็จลูกจ๎างประจ า จ านวน 35,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําบ าเหน็จรายเดือนของลูกจ๎างประจ า  เป็นไปตามหนังสือ
กรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น  ดํวนมาก  ที่  มท  0808.2/ว  1657  ลง
วันที่  16  กรกฎาคม  2556  หนังสือส านักงานกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น  ดํวนมาก  ที่  มท  0808.5/ว  29  ลงวันที่  12  
กรกฎาคม  2560  หนังสือส านักงานกองทุนบ าเหน็จบ านาญข๎าราชการ
สํวนท๎องถิ่น  ดํวนมาก  ที่  มท  0808.5/ว  30  ลงวันที่  12  กรกฎาคม  
2560  และระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข๎อง 

      

    
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น (ก.บ.ท.) จ านวน 367,952 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําเงินสมทบกองทุน บ าเหน็จบ านาญข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น  
(1%)  ตามพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น  เป็นไป
ตามหนังสือส านักงานกองทุนบ าเหน็จบ านาญข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น  ดํวน
มาก  ที่  มท  0808.5/ว  29  ลงวันที่  12  กรกฎาคม  2560  หนังสือ
ส านักงานกองทุนบ าเหน็จบ านาญข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น  ดํวนมาก  ที่  มท  
0808.5/ว  30  ลงวันที่  12  กรกฎาคม  2560  และระเบียบหนังสือสั่ง
การที่เก่ียวข๎อง 

      

    
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน โดยยึดหลักการประชาชน
ออม  1  สํวน  องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นสมบท  1  สํวน  และรัฐบาล  1  
สํวน  เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น  ที่  มท  
0808.2/ว  560  ลงวันที่  27  กุมภาพันธ์  2561  ปรากฏในปรากฏใน
แผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  อบต.นาคูํ  ฉบับทบทวน
ครั้งที่  1/2563 หน๎า  126  ข๎อ  6 
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แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
งานบริหารทั่วไป รวม 10,026,320 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 7,432,320 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,410,320 บาท 

   
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น จ านวน 514,080 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นเงินเดือนให๎แกํ นายกองค์การบริหารสํวนต าบล และรองนายก

องค์การบริหารสํวนต าบล  จ านวน  12  เดือน 
      

   
คําตอบแทนประจ าต าแหนํงนายก/รองนายก จ านวน 42,120 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นเงินคําตอบแทนประจ าต าแหนํงให๎แกํ  นายกองค์การบริหาร

สํวนต าบลและรองนายกฯ จ านวน  12 เดือน 
      

   
คําตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จ านวน 42,120 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นเงินคําตอบแทนพิเศษให๎แกํ นายกองค์การบริหารสํวนต าบล

และรองนายกองค์การบริหารสํวนต าบล  จ านวน 12 เดือน 
      

   
คําตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหาร
สํวนต าบล 

จ านวน 86,400 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นเงินคําตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารสํวนต าบล  

จ านวน 12 เดือน 
      

   
คําตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น 

จ านวน 1,725,600 บาท 

      

  -  เงินคําตอบแทนประธานสภาฯ  จ านวน  12 เดือน  เป็นเงิน  134,640  
บาท 
-  เงินคําตอบแทนรองประธานสภาฯ  จ านวน  12 เดือน  เป็นเงิน 
110,160  บาท 
-  เงินคําตอบแทนเลขานุการสภาฯ  จ านวน  12 เดือน  เป็นเงิน  86,400  
บาท 
-  เงินคําตอบแทนสมาชิกสภาฯ  จ านวน  12 เดือน เป็นเงิน  1,394,400  
บาท 

      

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 5,022,000 บาท 

   
เงินเดือนข๎าราชการ หรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น จ านวน 4,000,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นเงินเดือนพร๎อมปรับปรุงเงินเดือนและเงินปรับเพ่ิมตามคุณวุฒิ  
จ านวน  12  เดือน  ให๎แกํพนักงานสํวนต าบลในส านักงานปลัด    ได๎แกํ  
ปลัด  อบต.  รองปลัด  อบต.  หัวหน๎าส านักปลัด  หัวหน๎าฝาุยบริหารทั่วไป  
นักทรัพยากรบุคคล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  นักวิชาการ
สาธารณสุข  นักวิชาการตรวจสอบภายใน  นิติกร และ  เจ๎าพนักงาน
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ธุรการ  2  อัตรา  ตามแผนอัตราก าลัง  3  ปี  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  
2564-2566  และที่แก๎ไขเพ่ิมเติม 

   
เงินประจ าต าแหนํง จ านวน 246,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นเงินประจ าต าแหนํง  ปลัด  อบต. เดือนละ 14,000 บาท  รอง
ปลัด  อบต.  และหัวหน๎าส านักปลัด  เดือนละ 3,500 บาท จ านวน 12 
เดือน และหัวหน๎าฝุายบริหารงานทั่วไป  เดือนละ 1,500 บาท จ านวน 12 
เดือน 

      

   
คําตอบแทนพนักงานจ๎าง จ านวน 705,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนพนักงานจ๎างตามภารกิจ จ านวน  5  อัตรา  ได๎แกํ  
ผู๎ชํวยเจ๎าพนักงานธุรการ  พนักงานขับรถยนต์  พนักงานดับเพลิง  คนสวน  
และคนงานทั่วไป  ตามแผนอัตราก าลัง  3  ปี  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  
2564-2566  และที่แก๎ไขเพ่ิมเติม 

      

   
เงินเพ่ิมตําง ๆ ของพนักงานจ๎าง จ านวน 71,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นเงินเพ่ิมตําง ๆของพนักงานจ๎างตามภารกิจ 5  อัตรา  ได๎แกํ  
ผู๎ชํวยเจ๎าพนักงานธุรการ  พนักงานขับรถยนต์  พนักงานดับเพลิง  คนสวน  
และคนงานทั่วไป  ตามแผนอัตราก าลัง  3  ปี  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  
2564-2566  และที่แก๎ไขเพ่ิมเติม 

      

  
งบด าเนินงาน รวม 2,528,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 730,000 บาท 

   
คําตอบแทนผู๎ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น จ านวน 365,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ให๎กับพนักงานสํวนต าบลและ
พนักงานจ๎างขององค์การบริหารสํวนต าบล  โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วําด๎วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแกํพนักงานสํวน
ท๎องถิ่นให๎เป็นรายจํายอ่ืนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ.  2557  
และด าเนินการตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข๎อง 

      

   
คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นเงินคําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให๎แกํพนักงาน

สํวนต าบลและพนักงานจ๎าง 
      

   
คําเชําบ๎าน จ านวน 280,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําเชําบ๎าน  คําเชําซื้อบ๎านให๎แกํพนักงานสํวนต าบล  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําเชําบ๎านของข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น 
พ.ศ. 2548  และที่แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559  และด าเนินการ
ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข๎อง 
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เงนิชํวยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรข๎าราชการ/พนักงาน/ลูกจ๎างประจ า จ านวน 80,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นเงินคําชํวยเหลือการศึกษาบุตรให๎แกํพนักงานสํวนต าบลและ
คณะผู๎บริหาร ฯลฯ ที่สามารถเบิกจํายได๎  เป็นไปตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง  ดํวนที่สุด  ที่  กค  0422.3/ว  257  ลงวันที่  28  
มิถุนายน  2559  เรื่อง  ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษาและคําเลํา
เรียน  และด าเนินการตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข๎อง 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 1,150,000 บาท 

   
รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ       

    
รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ จ านวน 250,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินการตํางๆ  รายละเอียด  ดังนี้ 
-  คําเย็บหนังสือ  เข๎าปกหนังสือ  และข๎อบัญญัติตําง ๆ 
-  คําธรรมเนียมตํางๆ 
-  คําจ๎างเหมาบริการตําง ๆ เชํน  คําจ๎างเหมาแบกหามสัมภาระ  คําตักสิ่ง
ปฏิกูล  ฯลฯ 
-  คําจ๎างนักเรียน- นักศึกษาท างานในชํวงปิดภาคเรียน 
-  คําหนังสือพิมพ์  คําจัดซื้อและจัดจ๎างท าวารสารตําง ๆ 
-  คําซื้อฟิล์ม  อัด  ล๎าง  ขยายภาพที่ใช๎ในกิจกรรมของ อบต. 
-  คําโฆษณาและเผยแพรํ  
-  คําจ๎างเหมาดูแลรักษาต๎นไม๎  คําจ๎างท าความสะอาดอาคาร จ๎างดูแล
รกัษาอาคารสถานที่ราชการ 
-  คําจ๎างศึกษาระบบการให๎บริการประชาชน  การวัดระดับความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานของ อบต.นาคูํ   
-  คําด าเนินการจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
ฯลฯ 

      

   
รายจํายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 20,000 บาท 

      

  (1)  คํารับรอง  เป็นเงิน  10,000  บาท  เพ่ือเป็นคําใช๎จํายดังนี้ 
-  คํารับรองในการต๎อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล 
-  คําเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท๎องถิ่นหรือคณะกรรมการ หรือคณะ 
อนุกรรมการที่ได๎รับแตํงตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ  หรือหนังสือสั่ง
การของกระทรวงมหาดไทย 
(2)  คําใช๎จํายในงานรัฐพิธี  เป็นเงิน  10,000  บาท  เพ่ือเป็นคําใช๎จํายดังนี้ 
-  เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการจัดงานวันส าคัญของชาติ   เชํน  วันปิยะ
มหาราช  วันพํอแหํงชาติ  วันแมํแหํงชาติ  พิธีทางศาสนา  การจัดงานวัน
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ส าคัญตําง ๆ  ฯลฯ 

   
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายงบรายจํายอื่นๆ       

    
โครงการคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เชํนคําเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คําพาหนะ  คําเชําที่พัก  
คําลงทะเบียนตํางๆ  และคําใช๎จํายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรือ
คําใช๎จํายในการฝึกอบรมและสัมมนาของพนักงานสํวนต าบล  พนักงานจ๎าง  
คณะผู๎บริหารและสมาชิก  อบต. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วําด๎วยคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2555 
และแก๎ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.  2559  และด าเนินการตาม
ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข๎อง  ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.  2561-
2565)  ของ  อบต.นาคูํ  ฉบับทบทวนครั้งที่  1/2563  หน๎า 45 ข๎อ 3 

      

    
โครงการคําใช๎จํายในการเลือกตั้ง จ านวน 500,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นคําใช๎จํายส าหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นตามท่ี
กฎหมายก าหนด  อีกท้ังให๎ความรํวมมือในการประชาสัมพันธ์  การรณรงค์  
หรือการให๎ข๎อมูลขําวสารแกํประชาชนให๎ทราบถึงสิทธิและหน๎าที่และการมี
สํวนรํวมทางการเมืองในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบล  
และนายกองค์การบริหารสํวนต าบล  หรือการเลือกตั้งที่ต๎องด าเนินการ 

      

    
โครงการจัดเก็บข๎อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการจัดเก็บข๎อมูลพื้นฐานขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น  โดยมีคําใช๎จํายประกอบด๎วยคําอาหารวํางและ
เครื่องดื่ม  คําอาหาร  คําปูายโครงการ  คําถํายเอกสาร  คําพิมพ์เอกสาร
และสิ่งพิมพ์  และคําใช๎จํายอ่ืนที่จ าเป็นในการฝึกอบรม  เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรม และการเข๎า
รับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น  พ.ศ. 2557  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด  ที่ มท 0810.2/ว  1596 ลงวันที่ 10 
เมษายน 2556 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด  ที่ มท 0810.2/
ว  4413 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2556 ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.  
2561-2565)  ของ  อบต.นาคูํ  ฉบับทบทวนครั้งที่  1/2563 หน๎า 45 ข๎อ 
2 

      

    
โครงการจัดเวทีประชาคมท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการจัดเวทีประชาคมท าแผนพัฒนา
ท๎องถิ่น เพื่อสํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา
ท๎องถิ่นหรือ แผนชุมชน  โดยมีคําใช๎จํายประกอบด๎วยคําอาหารวํางและ
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เครื่องดื่ม  คําอาหาร  คําปูายโครงการ  คําถํายเอกสาร  คําพิมพ์เอกสาร
และสิ่งพิมพ์  และคําใช๎จํายอ่ืนที่จ าเป็นในการฝึกอบรม   เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรม และการเข๎า
รับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว  856 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดํวนที่สุด ที่  มท  0810.2/ว 0600  ลงวันที่ 
29 มกราคม 2559 และ  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดํวนที่สุด ที่  มท  
0810.3/ว 5797  ลงวันที่  10  ตุลาคม  2559  ปรากฏในแผนพัฒนา
ท๎องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  อบต.นาคูํ  ฉบับทบทวนครั้งที่  
1/2563 หน๎า 45 ข๎อ 1 

    
โครงการสํงเสริมการปลูกปุาและอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการสํงเสริมการปลูกปุาและอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม โดยมีคําใช๎จํายประกอบด๎วยคําอาหารวํางและ
เครื่องดื่ม  คําปูายโครงการ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วํา
ด๎วยคําใช๎จํายในการจัดงาน การจัดการแขํงขันกีฬาและการสํงนักกีฬา เข๎า
รํวมการแขํงขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.  2559  และหนังสือกรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น  ดํวนที่สุด ที่  มท  0801.2/ว  1060  ลงวันที่  30  
พฤษภาคม  2559  ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  
ของ  อบต.นาคูํ  ฉบับทบทวนครั้งที่  1/2563 หน๎า 46 ข๎อ 7 

      

    
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพฯ 
(อพ.สธ.) 

จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.)  โดยมีคําใช๎จํายประกอบด๎วยคําอาหารวํางและเครื่องดื่ม  
คําอาหาร  คําปูายโครงการ  คําสมนาคุณวิทยากร  และคําใช๎จํายอื่นท่ี
จ าเป็นในการฝึกอบรม  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วําด๎วย
คําใช๎จํายในการฝึกอบรม และการเข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น 
พ.ศ. 2557  ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  
อบต.นาคูํ  ฉบับทบทวนครั้งที่  1/2563 หน๎า 47 ข๎อ 9 

      

    
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม  อบต.นาคูํ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให๎แกํ
พนักงานสํวนต าบล ลูกจ๎าง คณะผู๎บริหาร สมาชิก อบต. และประชาชน
ต าบลนาคูํ  โดยมีคําใช๎จํายประกอบด๎วยคําอาหารวํางและเครื่องดื่ม  
คําอาหาร  คําปูายโครงการ  คําของสมนาคุณในการดูงาน  คําสมนาคุณ
วิทยากร  และคําใช๎จํายอื่นท่ีจ าเป็นในการฝึกอบรม  เป็นไปตามระเบียบ
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กระทรวงมหาดไทย  วําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรม และการเข๎ารับการ
ฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557  ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่น  
(พ.ศ.  2561-2565)  ของ  อบต.นาคูํ  ฉบับทบทวนครั้งที่  1/2563  หน๎า  
47  ข๎อ  8 

    
โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานของ  อบต.นาคูํ จ านวน 200,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน 
ของคณะผู๎บริหาร พนักงาน สมาชิก อบต. และบุคคลที่เกี่ยวข๎อง  โดยมี
คําใช๎จํายประกอบด๎วยคําอาหารวํางและเครื่องดื่ม  คําอาหาร  คําปูาย
โครงการ  คําของสมนาคุณในการดูงาน  คําสมนาคุณวิทยากร  คําเชําที่พัก  
คํายานพาหนะ  และคําใช๎จํายอื่นที่จ าเป็นในการฝึกอบรม  เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรม และการเข๎า
รับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557  ปรากฏในแผนพัฒนา
ท๎องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  อบต.นาคูํ  ฉบับทบทวนครั้งที่  
1/2563 หน๎า 46 ข๎อ 4 

      

   
คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม จ านวน 50,000 บาท 

      
  เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการจัดหาสิ่งของที่ใช๎ในการซํอมแซม  บ ารุงรักษา

ทรัพย์สินให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ 
      

   
ค่าวัสดุ รวม 290,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 80,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําซื้อสิ่งของเครื่องใช๎ตํางๆ เชํน กระดาษ หมึกเครื่องถําย
เอกสาร แฟูม ปากกา ดินสอ ยางลบ  คลิป  แบบพิมพ์ กระดาษไข  สมุด
บัญชี สมุดประวัติราชการ  ตรายาง  ธงชาติ  สิ่งพิมพ์ที่ได๎จากการซื้อหรือ
จ๎างพิมพ์ ฯลฯ 

      

   
วัสดุไฟฟูาและวิทยุ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุไฟฟูาและวิทยุ  เชํน  สวิตซ์ไฟฟูา  หลอดไฟฟูา  
บาลาต สตาร์ทเตอร์  ปลั๊กไฟฟูา  ฟิวส์  เทปพันสาย  ไมโครโฟน ล าโพง 
ฯลฯ 

      

   
วัสดุงานบ๎านงานครัว จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุงานบ๎านงานครัวที่จ าเป็นที่ใช๎ในส านักงาน  เชํน  แก๎ว
น้ า  จานรองแก๎ว  กระติกน้ าแข็ง  ถ๎วย  จานช๎อนส๎อม  ผ๎าปูโต๏ะ  ไม๎กวาด   
คูลเลอร์น้ า กระจกเงา   น้ าดื่มที่ซ้ือจากเอกชน  ฯลฯ 

      

   
วัสดุยานพาหนะและขนสํง จ านวน 20,000 บาท 

        ส าหรับจํายเป็นคําใช๎จํายเกี่ยวกับวัสดุยานพาหนะและขนสํง  ฯลฯ       
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น จ านวน 150,000 บาท 

      

  -  ส าหรับจํายเป็นคําน้ ามันเชื้อเพลิงหลํอลื่น (น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน 
น้ ามันเครื่อง ฯลฯ)  ส าหรับยานพาหนะของ  อบต.  เชํน  รถยนต์
สํวนกลาง  รถบรรทุกหกล๎อ  รถบรรทุกน้ าดับเพลิง  รถกู๎ชีพ
รถจักรยานยนต์  รถกระเช๎า  เครื่องตัดหญ๎า  แก๏สหุงต๎ม เป็นต๎น   
-  ส าหรับเป็นคําน้ ามันเชื้อเพลิงในการพํนหมอกควัน 
-  ส าหรับเป็นคําน้ ามันเครื่องสูบน้ าและเครื่องจักรขุดรํองน้ า  เครื่องจักรกล
ซํอมแซมถนน  ฯลฯ 

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุคอมพิวเตอร์  เชํน  ตลับผงหมึกเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ 
แปูนพิมพ์  เมนบอร์ด  เม๎าส์  เทปบันทึกข๎อมูล  หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์  
ฯลฯ  หรือวัสดุอ่ืนที่เกี่ยวข๎องกับคอมพิวเตอร์ 

      

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 358,000 บาท 

   
คําไฟฟูา จ านวน 200,000 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นคํากระแสไฟฟูาส านักงานองค์การบริหารสํวนต าบลนาคูํ ในที่

สาธารณะ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  และกิจการอ่ืนของ  อบต.นาคูํ  ฯลฯ 
      

   
คําน้ าประปา คําน้ าบาดาล จ านวน 50,000 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นคําน้ าประปาที่ใช๎ภายในที่ท าการองค์การบริหารสํวนต าบลนาคูํ

และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
      

   
คําบริการโทรศัพท์ จ านวน 5,000 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นคําโทรศัพท์พ้ืนฐานของส านักคําเชําหมายเลข  คําบ ารุงรักษา 

และให๎หมายความรวมถึงคําใช๎จํายเพื่อให๎ได๎ใช๎บริการดังกลําว  ฯลฯ 
      

   
คําบริการไปรษณีย์ จ านวน 3,000 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นคําไปรษณีย์  คําธนาณัติ คําดวงตราไปรษณียากร  คําเชําตู๎

ไปรษณีย์  คําธรรมเนียมการโอนเงิน ฯลฯ 
      

   
คําบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายคําเชําคูํสายโทรศัพท์ คําบริการส าหรับโครงการ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง  คําใช๎จํายเกี่ยวกับระบบอินเตอร์เน็ต คําบริการ
โทรคมนาคมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  คําเชําพ้ืนที่โดเมนเนม  และให๎รวมถึง
คําใช๎จํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการดังกลําวและคําใช๎จํายที่เกิดขึ้นเก่ียวกับการ
ใช๎บริการ  ฯลฯ  ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  
อบต.นาคูํ  ฉบับทบทวนครั้งที่  1/2563  หน๎า  46  ข๎อ  5 
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งบลงทุน รวม 20,000 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 20,000 บาท 

   
คําบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์       

    
คําบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 20,000 บาท 

      
  เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการประกอบ  ดัดแปลง  ตํอเติม  ซํอมแซมหรือ

ปรับปรุงครุภัณฑ์ 
      

  
งบเงินอุดหนุน รวม 46,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 46,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น       

    
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น จ านวน 26,000 บาท 

      

  เพ่ืออุดหนุนให๎องค์การบริหารสํวนต าบลหนองสังข์   ตามโครงการอุดหนุน
ศูนย์ปฏิบัติการชํวยเหลือประชาชนตามอ านาจหน๎าที่ขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นระดับอ าเภอ  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวํา
ด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ.  2559  และที่แก๎ไข
เพ่ิมเติม  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดํวนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว  3616  
ลงวันที่  24  มิถุนายน  2559  และหนังสือกรมสํงเสริมการปกครอง
ท๎องถิ่น  ดํวนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว  516  ลงวันที่  22  กุมภาพันธ์  
2561  เรื่อง  ซักซ๎อมแนวทางการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการรํวมในการชํวยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  และตามระเบียบ  กฎหมาย  
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข๎อง  ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.  2561-
2565)  ของ  อบต.นาคูํ  ฉบับทบทวนครั้งที่  1/2563 หน๎า 48 ข๎อ 11 

      

   
เงินอุดหนุนสํวนราชการ       

    
เงินอุดหนุนสํวนราชการ จ านวน 20,000 บาท 

      

  อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอนาแก  เพื่อด าเนินโครงการจัดกิจกรรมวัน
ส าคัญของชาติในสํวนภูมิภาค  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  
พ.ศ.  2559  และที่แก๎ไขเพ่ิมเติม  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดํวนที่สุด  
ที่  มท  0808.2/ว  3616  ลงวันที่  24  มิถุนายน  2559  ปรากฏใน
แผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  อบต.นาคูํ  ฉบับทบทวน
ครั้งที่  1/2563  หน๎า  47  ข๎อ  10 

      

     

     

     



~ 12 ~ 
 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565  ของ  อบต.นาคู่ 

 
งานบริหารงานคลัง รวม 1,888,500 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 1,394,000 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,394,000 บาท 

   
เงินเดือนข๎าราชการ หรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น จ านวน 710,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นเงินเดือนพร๎อมปรับปรุงเงินเดือนและเงินปรับเพ่ิมตามคุณวุฒิ  
จ านวน  12  เดือน  ให๎แกํพนักงานสํวนต าบลของกองคลัง  จ านวน  3  
อัตรา  ได๎แกํ  ผู๎อ านวยการกองคลัง  นักวิชาการพัสดุ  และเจ๎าพนักงาน
การเงินและบัญชี  ตามแผนอัตราก าลัง  3  ปี  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  
2564-2566  และที่แก๎ไขเพ่ิมเติม 

      

   
เงินประจ าต าแหนํง จ านวน 42,000 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นเงินประจ าต าแหนํงผู๎อ านวยการกองคลัง  เดือนละ  3,500  

บาท  จ านวน  12  เดือน 
      

   
คําตอบแทนพนักงานจ๎าง จ านวน 600,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําจ๎าง  จ านวน 12 เดือน  ให๎แกํพนักงานจ๎างตามภารกิจของ
กองคลัง  จ านวน  3  อัตรา  ได๎แกํ  ผู๎ชํวยเจ๎าหน๎าที่จัดเก็บรายได๎  ผู๎ชํวย
เจ๎าพนักงานพัสดุ  และ  ผู๎ชํวยเจ๎าพนักงานการคลัง  ตามแผนอัตราก าลัง  
3  ปี  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564-2566  และที่แก๎ไขเพ่ิมเติม 

      

   
เงินเพ่ิมตําง ๆ ของพนักงานจ๎าง จ านวน 42,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นเงินคําครองชีพชั่วคราว  จ านวน  12 เดือน  ให๎แกํพนักงาน
จ๎างตามภารกิจของกองคลัง  จ านวน  3  อัตรา  ได๎แกํ  ผู๎ชํวยเจ๎าหน๎าที่
จัดเก็บรายได๎  ผู๎ชํวยเจ๎าพนักงานพัสดุ  และ  ผู๎ชํวยเจ๎าพนักงานการคลัง  
ตามแผนอัตราก าลัง  3  ปี  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564-2566  และ
ที่แก๎ไขเพ่ิมเติม 

      

  
งบด าเนินงาน รวม 467,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 277,000 บาท 

   
คําตอบแทนผู๎ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น จ านวน 250,000 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ให๎กับพนักงานสํวนต าบล 
พนักงานจ๎าง  โดยถือปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
วําด๎วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจ าปีแกํพนักงานสํวนท๎องถิ่นให๎เป็นรายจํายอื่นของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ.  2557  พร๎อมทั้งระเบียบ  กฎหมาย
หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข๎อง เป็นเงิน 150,000 บาท 
- เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ  ตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  2560  ระเบียบ
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กระทรวงการคลังวําด๎วยการจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  
2560  และหนังสือกระทรวงการคลัง  ดํวนที่สุด  ที่  กค  0402.5/ว85  ลง
วันที่  6  กันยายน  2561  พร๎อมทั้งระเบียบ  กฎหมายหรือหนังสือสั่งการ
ที่เก่ียวข๎อง เป็นเงิน 100,000 บาท 

   
คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 2,000 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นเงินคําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให๎แกํพนักงาน

สํวนต าบลและพนักงานจ๎าง 
      

   
เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรข๎าราชการ/พนักงาน/ลูกจ๎างประจ า จ านวน 25,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นเงินคําชํวยเหลือการศึกษาบุตรให๎แกํพนักงานสํวนต าบลและ
คณะผู๎บริหาร ฯลฯ ที่สามารถเบิกจํายได๎  เป็นไปตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง  ดํวนที่สุด  ที่  กค  0422.3/ว  257  ลงวันที่  28  
มิถุนายน  2559  เรื่อง  ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษาและคําเลํา
เรียน  และด าเนินการตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข๎อง 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 125,000 บาท 

   
รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ       

    
รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการจัดซื้อแบบพิมพ์ทางราชการ  คําจ๎างเหมาจัดท า
บอร์ดประชาสัมพันธ์  คําขยายระบบ  อินเตอร์เน็ต  คําธรรมเนียมและ
คําลงทะเบียนตํางๆ   คําใช๎จํายในการจ๎างคนปฏิบัติงานในกองคลัง  ฯลฯ 

      

   
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายงบรายจํายอื่น ๆ       

    
โครงการเดินทางไปราชการ จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เชํนคําเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คําพาหนะ  คําเชําที่พัก  
คําลงทะเบียนตํางๆ  และคําใช๎จํายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือ
คําใช๎จํายในการฝึกอบรมและสัมมนาของพนักงานสํวนต าบล  พนักงานจ๎าง  
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายในการเดินทางไป
ราชการของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก๎ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.  2559  พร๎อมทั้งระเบียบ  กฎหมายหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข๎อง 

      

    
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได๎ จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายตามโครงการพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี  
โดยมีคําใช๎จํายประกอบด๎วยคําปูาย  คําสิ่งพิมพ์  คําอาหารวํางและ
เครื่องดื่ม  คําอาหาร  และคําใช๎จํายอื่นท่ีจ าเป็นในการฝึกอบรม  เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรม และการ
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เข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557  และ  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 4522 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2558  
ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  อบต.นาคูํ  ฉบับ
ทบทวนครั้งที่  1/2563  หน๎า  46  ข๎อ  6 

   
คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม จ านวน 10,000 บาท 

      
  เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการจัดหาสิ่งของที่ใช๎ในการซํอมแซม  บ ารุงรักษา

ทรัพย์สินให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ 
      

   
ค่าวัสดุ รวม 45,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคํากระดาษ หมึก  ดินสอ ยางลบ  คลิป แม็ค  เทปพีวีซีแบบใส  
ลวดเย็บ  แฟูม  กระดาษกาว  กระดาษไข  ธงชาติ   ปากกา  เชือก  ชอล์ก  
ฯลฯ 

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 15,000 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุคอมพิวเตอร์  เชํน  แปูนพิมพ์  เมนบอร์ด  เมาส์  

UPSCD  ดิสก์เกส  ฯลฯ 
      

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท 

   
คําบริการไปรษณีย์ จ านวน 20,000 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นซื้อดวงตราไปรษณียากร คําโทรเลข  ธนาณัต ิ และคําใช๎จําย

อ่ืนในการสํงเอกสาร ฯลฯ 
      

  
งบลงทุน รวม 27,500 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 27,500 บาท 

   
ครุภัณฑ์ส านักงาน       

    
ตู๎เหล็ก  2  บาน จ านวน 5,500 บาท 

      

  คําจัดซื้อตู๎เหล็ก  แบบ  2  บาน   
1)  มีมือจับชนิดบิด 
2)  มีแผํนชั้นปรับระดับ  3  ชิน้ 
3)  คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  (มอก.) 
ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  อบต.นาคูํ  ฉบับ
ทบทวนครั้งที่  1/2563  หน๎า  140  ข๎อ  8 
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       

    
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๎ตบุ๏ก ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 22,000 บาท 

      

  คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหนํวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมํน๎อยกวํา 4 แกนหลัก (4 core) 
จ านวน 1 หนํวย โดยมีคุณลักษณะอยํางใดอยํางหนึ่ง หรือดีกวํา ดังนี้ 
1) ในกรณีที่มีหนํวยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกัน ขนาดไมํน๎อยกวํา 4 MB ต๎องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมํ
น๎อยกวํา 2.3 GHz และมีหนํวยประมวลผลด๎านกราฟิก (Graphics 
Processing Unit) ไมํน๎อยกวํา 10 แกน หรือ 
2) ในกรณีที่มีหนํวยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกัน ขนาดไมํน๎อยกวํา 6 MB ต๎องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมํ
น๎อยกวํา 1.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได๎ในกรณีที่ต๎องใช๎
ความสามารถในการประมวลผลสูง 
- มีหนํวยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวํา ขนาดไมํน๎อยกวํา 8 
GB 
- มีหนํวยจัดเก็บข๎อมูล ชนิด SATA หรือดีกวํา ขนาดความจุไมํน๎อยกวํา 1 
TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมํน๎อยกวํา 250 GB 
จ านวน 1 หนํวย 
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมํน๎อยกวํา 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไมํน๎อยกวํา 12 นิ้ว 
- มีชํองเชื่อมตํอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวํา ไมํน๎อยกวํา 3 ชํอง 
- มีชํองเชื่อมตํอแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไมํน๎อยกวํา 1ชํอง 
- มีชํองเชื่อมตํอระบบเครือขําย (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกวํา จ านวนไมํน๎อยกวํา 1 ชํอง 
- สามารถใช๎งานได๎ไมํน๎อยกวํา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ 
Bluetooth 
ปรากฏในแผนพฒันาท๎องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  อบต.นาคูํ  ฉบับ
ทบทวนครั้งที่  1/2563  หน๎า  140  ข๎อ  9 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 3,044,800 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 270,000 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 270,000 บาท 

   
เงินเดือนข๎าราชการ หรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น จ านวน 270,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีและเงินปรับเพิ่มตาม
คุณวุฒิ  จ านวน  12  เดือน  ให๎กับพนักงานสํวนต าบล  จ านวน  1  อัตรา  
ได๎แกํ  เจ๎าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ตามแผนอัตราก าลัง  
3  ปี  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564-2566  และที่แก๎ไขเพ่ิมเติม 

      

  
งบด าเนินงาน รวม 124,800 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 79,800 บาท 

   
คําตอบแทนผู๎ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น จ านวน 73,000 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ ให๎กับพนักงานสํวน
ต าบล  โดยถือปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วํา
ด๎วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจ าปีแกํพนักงานสํวนท๎องถิ่นให๎เป็นรายจํายอื่นขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ.  2557 เป็นเงิน  23,000 บาท 
- เพ่ือเบิกจํายเป็นคําตอบแทน อปพร. ผู๎ปฏิบัติราชการ  อันเป็นประโยชน์
แกํองค์การบริหารสํวนต าบลนาคูํ  ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  วําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายให๎แกํอาสาสมัครปูองกันภัย
ฝุายพลเรือนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ.  2560  และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7271 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 
เป็นเงิน 50,000 บาท 

      

   
คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 2,000 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นเงินคําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให๎แกํพนักงาน

สํวนต าบล 
      

   
เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรข๎าราชการ/พนักงาน/ลูกจ๎างประจ า จ านวน 4,800 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นเงินคําชํวยเหลือการศึกษาบุตรให๎แกํพนักงานสํวนต าบลและ
คณะผู๎บริหาร ฯลฯ ที่สามารถเบิกจํายได๎  เป็นไปตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง  ดํวนที่สุด  ที่  กค  0422.3/ว  257  ลงวันที่  28  
มิถุนายน  2559  เรื่อง  ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษาและคําเลํา
เรียน  และด าเนินการตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข๎อง 
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ค่าใช้สอย รวม 45,000 บาท 

   
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายงบรายจํายอื่น ๆ       

    
โครงการเดินทางไปราชการ จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เชํนคําเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คําพาหนะ  คําเชําที่พัก  
คําลงทะเบียนตํางๆ  และคําใช๎จํายอื่นๆ  ในการเดินทางไปราชการหรือ
คําใช๎จํายในการฝึกอบรมและสัมมนาของพนักงานสํวนต าบล  พนักงานจ๎าง  
การด าเนินงานระบบการแพทย์ฉุกเฉินและผู๎ที่ได๎รับมอบหมายให๎ไปปฏิบัติ
ราชการ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายในการ
เดินทางไปราชการของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก๎ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.  2559  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0891.3/
ว  2826  ลงวันที่  17  กันยายน  2553  ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่น  
(พ.ศ.  2561-2565)  ของ  อบต.นาคูํ  ฉบับทบทวนครั้งที่  1/2563  หน๎า  
51  ข๎อ 2 

      

    
โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นคําใช๎จํายโครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการของ
เจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก๎ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 3) พ.ศ.  2559  
และหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่  มท  0804.5/ว  1634  ลง
วันที่  22  กันยายน  2557  และระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข๎อง  
ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  อบต.นาคูํ  ฉบับ
ทบทวนครั้งที่  1/2563 หน๎า 52 ข๎อ 4 

      

    
โครงการฝึกอบรมวินัยจราจรให๎กับประชาชน จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินงานโครงการฝึกอบรมวินัยจราจรให๎กับ
ประชาชน  โดยมีคําใช๎จํายประกอบด๎วยคําอาหารวํางและเครื่องดื่ม  
คําอาหาร  คําปูายโครงการ  คําสมนาคุณวิทยากร  และคําใช๎จํายอื่นที่
จ าเป็นในการฝึกอบรม  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วําด๎วย
คําใช๎จํายในการฝึกอบรม และการเข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น 
พ.ศ. 2557  ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  
อบต.นาคูํ  ฉบับทบทวนครั้งที่  1/2563  หน๎า 53 ข๎อ 8 

      

    
โครงการสํงเสริมความรู๎ด๎านการปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นคําใช๎จํายโครงการสํงเสริมความรู๎ด๎านการปูองกันและแก๎ไขปัญหา
ยาเสพติดในเขตพ้ืนที่ อบต.นาคูํ  โดยมีคําใช๎จํายประกอบด๎วยคําอาหารวําง
และเครื่องดื่ม  คําอาหาร  คําปูายโครงการ  คําสมนาคุณวิทยากร  และ

      



~ 18 ~ 
 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565  ของ  อบต.นาคู่ 

คําใช๎จํายอื่นที่จ าเป็นในการฝึกอบรม  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  วําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรม  และการเข๎ารับการ
ฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557  และหนังสือกรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น  ดํวนมาก  ที่  มท  0816.5/ว  2726  ลงวันที่  4  
ธันวาคม  2560  ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  
อบต.นาคูํ  ฉบับทบทวนครั้งที่  1/2563  หน๎า  52  ข๎อ  6 

  
งบลงทุน รวม 2,650,000 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 2,550,000 บาท 

   
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสํง       

    
รถพยาบาล  (รถตู๎) จ านวน 2,500,000 บาท 

      

  รถพยาบาล(รถตู๎) ปริมาตรกระบอกสูบไมํน๎อยกวํา 2,400 ซี.ซี. หรือก าลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไมํต่ ากวํา 90 กิโลวัตต์ 
1)  เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ พร๎อมอุปกรณ์ตามมาตรฐาน 
2)  มีประตูด๎านหลัง ปิด-เปิด ส าหรับยกเตียงผู๎ปุาย เข๎า – ออก 
3)  มีตู๎เก็บทํอบรรจุก๏าซไมํน๎อยกวํา 2 ทํอ พร๎อมที่แขนน้ าเกลือ 
4)  มีที่จัดเก็บอุปกรณ์การแพทย์และอุปกรณ์อ่ืนที่จ าเป็นอยํางเป็นสัดสํวน
เป็นระเบียบและมีความปลอดภัยจากการหลุด รํวง ปลิว ออกจากท่ีจัดเก็บ 
ในกรณีที่รถมีการชนหรือกระแทกหรือพลิกคว่ า 
5)  มีวิทยุคมนาคม ระบบ VHF/FM ขนาดก าลังสํงไมํต่ ากวํา 25 วัตต์ 
พร๎อมอุปกรณ์ตามมาตรฐานที่กฎหมายก าหนด 
6)  เครื่องสัญญาณไฟฉุกเฉินพร๎อมเครื่องขยายเสียง 
7)  คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์การแพทย์ประกอบด๎วย 
 (1)  เตียงนอนโลหะผสม แบบมีล๎อเข็น ปรับเป็นรถเข็นได๎ 
 (2)  ชุดชํวยหายใจชนิดใช๎มือบีบส าหรับเด็กและผู๎ใหญํ 
 (3)  เครื่องสํองกลํองเสียงและเครื่องดูดของเหลวใช๎กับไฟรถยนต์ 
 (4)  เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดติดผนัง 
 (5)  ชุดปูองกันกระดูกคอเคลื่อน 
 (6)  ชุดเฝือกลม 
 (7)  ชุดให๎ออกซิเจนแบบ Pipe Line ส าหรับสํงทํอก๏าซ 
 (8)  อุปกรณ์ดามหลังชนิดสั้น 
 (9)  เก๎าอ้ีเคลื่อนย๎ายผู๎ปุวยชนิดพับเก็บได๎ 
 (10)  เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ 
 (11)  เครื่องชํวยหายใจอัตโนมัติ 
ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวนครั้งที่ 
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1/2564  หน๎า  77  ข๎อ  1 

   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       

    
ติดตั้งกล๎องวงจรปิดบริเวณท่ีท าการ  อบต.นาคูํ จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําติดตั้งกล๎องวงจรปิด จ านวน 3 จุด  
คุณสมบัติดังนี้ 
1)  กล๎องวงจรปิดระบบไอพี ความละเอียดไมํน๎อยกวํา 2 ล๎าน พิกเซล 
2)  ความคมชัดระดับ HD ไมํน๎อยกวํา 960 P 
3)  มีระบบตัดเป็นระบบอินฟราเรดในที่แสงน๎อยหรือมีระยะมองเห็นไมํ
น๎อยกวํา 30 เมตร 
4)  รองรับการบันทึกภาพแบบ H.264 หรือ H.265 
5)  เลนส์กล๎องไมํน๎อยกวํา 3.6 mm. 
6)  Frame rate ไมํน๎อยกวํา 25 fps 
7)  รองรับระบบจํายไฟแบบ poe 
8)  ใช๎กระแสไฟไมํน๎อยกวํา 12v/2a 
9)  เชื่อมตํอด๎วยสาย utp+rj45 10/100 m ได๎ 
คุณสมบัติเครื่องบันทึก 
1)  เป็นเครื่องบันทึกแบบ DVRหรือNVR ร๎องรับกล๎องระบบ IP หรือระบบ 
AHD,TVI,CVI,CVBS 
2)  รองรับกล๎อง IP ไมํน๎อยกวํา 4 ชํอง 
3)  มีความจุในการเก็บข๎อมูลที่มากับเครื่องไมํน๎อยกวํา 1 TB 
4)  รองรับการดูผํานระบบออนไลน์ ผํานมือถือ คอมพิวเตอร์ในระบบ
เครือขํายอินเตอร์เน็ต 
5)  รองรับความละเอียดได๎ถึง 2 ล๎านพิกเซล HD 1080 P 
ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวนครั้งที่ 
1/2564  หน๎า  46  ข๎อ  4 

      

   
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 100,000 บาท 

   
คําตํอเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร๎างตําง ๆ       

    
โครงการปรับปรุงซํอมแซมศูนย์  อป.พร.  อบต.นาคูํ จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือปรับปรุงซํอมแซมศูนย์อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน อบต.นาคูํ 
รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.นาคูํ  ก าหนด  ปรากฏในแผนพัฒนา
ท๎องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  อบต.นาคูํ  ฉบับทบทวนครั้งที่  
1/2564  หน๎า  46  ข๎อ  2   
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งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 380,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 380,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 380,000 บาท 

   
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายงบรายจํายอื่น ๆ       

    
โครงการฝึกซ๎อมแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยต าบลนาคูํ จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินงานโครงการฝึกซ๎อมแผนปูองกันและ
ระงับอัคคีภัยต าบลนาคูํ  โดยมีคําใช๎จํายประกอบด๎วยคําอาหารวํางและ
เครื่องดื่ม  คําอาหาร  คําปูายโครงการ  คําสมนาคุณวิทยากร  และ
คําใช๎จํายอื่นที่จ าเป็นในการฝึกอบรม  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  วําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรม และการเข๎ารับการ
ฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557  ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่น  
(พ.ศ.  2561-2565)  ของ  อบต.นาคูํ  ฉบับทบทวนครั้งที่  1/2563 หน๎า 
53 ข๎อ 9 

      

    
โครงการให๎บริการการแพทย์ฉุกเฉิน  อบต.นาคูํ จ านวน 360,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินงานโครงการให๎บริการการแพทย์ฉุกเฉิน
องค์การบริหารสํวนต าบลนาคูํ เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขัน้ตอนการกระจายอ านาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.  2542 
มาตรา 16 ตามพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2551 มาตรา 33 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายเพื่อชํวยเหลือประชาชน
ตามอ านาจหน๎าที่ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2560 ข๎อ 3 
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แผนงานการศึกษา 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 3,493,200 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 2,979,000 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,979,000 บาท 

   
เงินเดือนข๎าราชการ หรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น จ านวน 2,107,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีและเงินปรับเพิ่มตาม
คุณวุฒิ  จ านวน  12  เดือน  ให๎กับพนักงานสํวนต าบล และ  ครู  ได๎แกํ  
ผู๎อ านวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  นักวิชาการศึกษา  และ  
ครู จ านวน  4  อัตรา  ตามแผนอัตราก าลัง  3  ปี  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.  2564-2566  และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติม 

      

   
เงินประจ าต าแหนํง จ านวน 42,000 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นเงินประจ าต าแหนํงผู๎อ านวยการกองการศึกษา  ศาสนาและ

วัฒนธรรม  เดือนละ  3,500 บาท  จ านวน  12  เดือน 
      

   
เงินวิทยฐานะ จ านวน 126,000 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นเงินวิทยาฐานะของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  3  อัตรา  เดือนละ  

3,500  บาท  จ านวน  12  เดือน 
      

   
คําตอบแทนพนักงานจ๎าง จ านวน 704,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างพนักงานจ๎างตามภารกิจ  ของกองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม  ต าแหนํงผู๎ชํวยครูผู๎ดูแลเด็ก  จ านวน  4  อัตรา  ตามแผน
อัตราก าลัง  3  ปี  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564-2566  และท่ีแก๎ไข
เพ่ิมเติม 

      

  
งบด าเนินงาน รวม 475,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 277,000 บาท 

   
คําตอบแทนผู๎ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น จ านวน 250,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ให๎กับพนักงานสํวนต าบล และ
พนักงานจ๎างตามภารกิจ  โดยถือปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  วําด๎วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแกํพนักงานสํวนท๎องถิ่นให๎เป็น
รายจํายอื่นขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ.  2557  และด าเนินการ
ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข๎อง 

      

   
คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 2,000 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นเงินคําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให๎แกํพนักงาน

สํวนต าบลและพนักงานจ๎าง 
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เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรข๎าราชการ/พนักงาน/ลูกจ๎างประจ า จ านวน 25,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําชํวยเหลือการศึกษาบุตรให๎แกํพนักงานสํวนต าบลและครูที่
สามารถเบิกจํายได๎  เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง  ดํวนที่สุด  ที่  กค  
0422.3/ว  257  ลงวันที่  28  มิถุนายน  2559  เรื่อง  ประเภทและอัตรา
เงินบ ารุงการศึกษาและคําเลําเรียน  และด าเนินการตามระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข๎อง 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 153,000 บาท 

   
รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ       

    
รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ จ านวน 108,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการจัดซื้อแบบพิมพ์ทางราชการ  คําจ๎างเหมาจัดท า
บอร์ดประชาสัมพันธ์ คําใช๎จํายในการจ๎างคนปฏิบัติงานในกองการศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม  ฯลฯ 

      

   
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายงบรายจํายอื่น ๆ       

    
โครงการเดินทางไปราชการ จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําลงทะเบียน  คําเบี้ยเลี้ยง  คําพาหนะ  คําเชําที่พัก  และ
คําใช๎จํายอื่นๆ  ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงาน
สํวนต าบล  และพนักงานจ๎าง  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วย
คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2555 และ
แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 3) พ.ศ.  2559 

      

    
โครงการประชุมผู๎ปกครองและคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการประชุมผู๎ปกครองและคณะกรรมการบริหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  โดยมีคําใช๎จํายประกอบด๎วยคําอาหารวํางและ
เครื่องดื่ม  คําอาหารและเครื่องดื่มไมํมีแอลกอฮอล์  และคําใช๎จํายอื่นท่ี
จ าเป็นและเกี่ยวข๎องในการจัดงาน  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
วําด๎วยคําใช๎จํายในการจัดงาน การจัดการแขํงขันกีฬาและการสํงนักกีฬา 
เข๎ารํวมการแขํงขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.  2559  ปรากฏในแผนพัฒนา
ท๎องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  อบต.นาคูํ  ฉบับทบทวนครั้งที่  
1/2563 หน๎า 93  ข๎อ  8 

      

   
คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม จ านวน 10,000 บาท 

      
  เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการจัดหาสิ่งของที่ใช๎ในการซํอมแซม  บ ารุงรักษา

ทรัพย์สินให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ 
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ค่าวัสดุ รวม 45,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคํากระดาษ หมึก  ดินสอ ยางลบ  คลิป แม็ค  เทปพีวีซีแบบใส  
ลวดเย็บ  แฟูม  กระดาษกาว  กระดาษไข  ธงชาติ   ปากกา  เชือก  ชอล์ก  
ฯลฯ 

      

   
วัสดุงานบ๎านงานครัว จ านวน 15,000 บาท 

        เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุงานบ๎านงานครัวส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลนาคูํ       

   
วัสดุกํอสร๎าง จ านวน 5,000 บาท 

      
  เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการจัดซื้อวัสดุกํอสร๎างส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบล

นาคูํ 
      

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 5,000 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุคอมพิวเตอร์  เชํน  แปูนพิมพ์   เมนบอร์ด   เมาส์   

UPSCD  ดิสก์เกส ฯลฯ 
      

  
งบลงทุน รวม 39,200 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 34,200 บาท 

   
ครุภัณฑ์ส านักงาน       

    
เก๎าอ้ีส านักงาน  แบบล๎อเลื่อนปรับระดับได๎  ขนาดกลาง จ านวน 5,200 บาท 

      
  เก๎าอ้ีส านักงาน แบบล๎อเลื่อนปรับระดับได๎ ขนาดกลาง กว๎าง 65 ซม. ยาว 

64 ซม.  สูง 100 ซม. 
      

    
โต๏ะท างาน  ระดับ  3-6 จ านวน 7,000 บาท 

      
  คําจัดซื้อโต๏ะท างาน  ระดับ 3-6  จ านวน  1 ตัว ขนาด กว๎าง 67 ซม. ยาว 

138 ซม. สูง 75 ซม. มี  ลิ้นชัก 2 ข๎าง 
      

   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       

    
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๎ตบุ๏ก  ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 22,000 บาท 

      

  คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหนํวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมํน๎อยกวํา 4 แกนหลัก (4 core) 
จ านวน 1 หนํวย โดยมีคุณลักษณะอยํางใดอยํางหนึ่ง หรือดีกวํา ดังนี้ 
1) ในกรณีที่มีหนํวยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกัน ขนาดไมํน๎อยกวํา 4 MB ต๎องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมํ
น๎อยกวํา 2.3 GHz และมีหนํวยประมวลผลด๎านกราฟิก (Graphics 
Processing Unit) ไมํน๎อยกวํา 10 แกน หรือ 
2) ในกรณีที่มีหนํวยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกัน ขนาดไมํน๎อยกวํา 6 MB ต๎องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมํ
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น๎อยกวํา 1.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได๎ในกรณีที่ต๎องใช๎
ความสามารถในการประมวลผลสูง 
- มีหนํวยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวํา ขนาดไมํน๎อยกวํา 8 
GB 
- มีหนํวยจัดเก็บข๎อมูล ชนิด SATA หรือดีกวํา ขนาดความจุไมํน๎อยกวํา 1 
TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมํน๎อยกวํา 250 GB 
จ านวน 1 หนํวย 
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมํน๎อยกวํา 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไมํน๎อยกวํา 12 นิ้ว 
- มีชํองเชื่อมตํอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวํา ไมํน๎อยกวํา 3 ชํอง 
- มีชํองเชื่อมตํอแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไมํน๎อยกวํา 1ชํอง 
- มีชํองเชื่อมตํอระบบเครือขําย (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกวํา จ านวนไมํน๎อยกวํา 1 ชํอง 
- สามารถใช๎งานได๎ไมํน๎อยกวํา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ 
Bluetooth 
ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  อบต.นาคูํ  ฉบับ
ทบทวนครั้งที่  1/2563 หน๎า 143 ข๎อ 1 

   
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 5,000 บาท 

   
คําปรับปรุงที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง       

    
คําบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง จ านวน 5,000 บาท 

      
  เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกํอสร๎างของ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลนาคูํ 
      

 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 3,266,287 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 1,628,287 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 721,925 บาท 

   
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายงบรายจํายอื่น ๆ       

    
โครงการวันเด็กแหํงชาติ จ านวน 60,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการจัดงานวันเด็ก  งานแสดงบนเวทีของเด็ก  การ
ประกวดตํางๆ  โดยมีคําใช๎จํายประกอบด๎วยคําอาหารวํางและเครื่องดื่ม  
คําอาหารและเครื่องดื่มไมํมีแอลกอฮอล์  และคําใช๎จํายอื่นที่จ าเป็นและ
เกี่ยวข๎องในการจัดงาน  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วําด๎วย
คําใช๎จํายในการจัดงาน การจัดการแขํงขันกีฬาและการสํงนักกีฬา เข๎ารํวม
การแขํงขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.  2559  ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่น  
(พ.ศ.  2561-2565)  ของ  อบต.นาคูํ  ฉบับทบทวนครั้งที่  1/2563  หน๎า  
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92  ข๎อ  4 

    
โครงการสนับสนุนคําใช๎จํายการบริหารสถานศึกษาคําจัดการเรียนการสอน  
(รายหัว) 

จ านวน 141,100 บาท 

      

  สนับสนุนคําใช๎จํายการบริหารสถานศึกษาคําจัดการเรียนการสอน  (ราย
หัว)  จัดสรรให๎ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   จ านวนเด็ก  83  คน  จ านวน  1,700  
บาท ตํอคน  (ฐานข๎อมูล  1  กรกฎาคม  2564)  ปรากฏในแผนพัฒนา
ท๎องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  อบต.นาคูํ  ฉบับทบทวนครั้งที่  
1/2563  หน๎า 96 ข๎อ 15 

      

    
โครงการสนับสนุนคําใช๎จํายการบริหารสถานศึกษาคําสนับสนุนอาหาร
กลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

จ านวน 427,035 บาท 

      

  สนับสนุนคําใช๎จํายการบริหารสถานศึกษาคําสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กจัดซื้อจัดจ๎างเหมาท าอาหารกลางวัน  จัดสรรให๎ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  อบต.นาคูํ  จ านวนเด็ก  83  คน  จ านวน  245  วันๆ ละ  20 
บาท ตํอคน  (ฐานข๎อมูล  1  กรกฎาคม  2563)  ปรากฏในแผนพัฒนา
ท๎องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  อบต.นาคูํ  ฉบับทบทวนครั้งที่  
1/2563 หน๎า 91 ข๎อ 1 

      

    
โครงการสนับสนุนคําใช๎จํายในการบริหารสถานศึกษาคํากิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน จ านวน 35,690 บาท 

      

  สนับสนุนคําใช๎จํายในการบริหารสถานศึกษาคํากิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน  
จัดสรรให๎ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   จ านวนเด็ก  83  คน  จ านวน  430  บาท 
ตํอคน ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  อบต.นาคูํ  
ฉบับทบทวนครั้งที่  1/2563 หน๎า 97 ข๎อ 19 

      

    
โครงการสนับสนุนคําใช๎จํายในการบริหารสถานศึกษาคําเครื่องแบบนักเรียน จ านวน 24,900 บาท 

      

  สนับสนุนคําใช๎จํายในการบริหารสถานศึกษาคําเครื่องแบบนักเรียน  
จัดสรรให๎ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   จ านวนเด็ก  83  คน  จ านวน  300  บาท 
ตํอคน ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  อบต.นาคูํ  
ฉบับทบทวนครั้งที่  1/2563 หน๎า 97 ข๎อ 18 

      

    
โครงการสนับสนุนคําใช๎จํายในการบริหารสถานศึกษาคําหนังสือเรียน จ านวน 16,600 บาท 

      

  สนับสนุนคําใช๎จํายในการบริหารสถานศึกษาคําหนังสือเรียน  จัดสรรให๎
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   จ านวนเด็ก  83  คน  จ านวน  200  บาท ตํอคน 
ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  อบต.นาคูํ  ฉบับ
ทบทวนครั้งที่  1/2563 หน๎า 96 ข๎อ 16 

      

    
โครงการสนับสนุนคําใช๎จํายในการบริหารสถานศึกษาคําอุปกรณ์การเรียน จ านวน 16,600 บาท 

      
  สนับสนุนคําใช๎จํายในการบริหารสถานศึกษาคําอุปกรณ์การเรียน  จัดสรร

ให๎ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   จ านวนเด็ก  83  คน  จ านวน  200  บาท ตํอคน 
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ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  อบต.นาคูํ  ฉบับ
ทบทวนครั้งที่  1/2563 หน๎า 97 ข๎อ 17 

   
ค่าวัสดุ รวม 906,362 บาท 

   
วัสดุงานบ๎านงานครัว จ านวน 906,362 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ส าหรับโรงเรียนในสังกัดส านักงาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) ในต าบลนาคูํ จัดสรรให๎เด็กเล็ก เด็กอนุบาล
และเด็ก ป.1 – ป.6  จ านวน 390 คน (ฐานข๎อมูล 1  กรกฎาคม  2564) 
อัตรา 7.37  บาท  จ านวน  260  วัน  และคําอาหารเสริม (นม)  ให๎กับเด็ก
เล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลนาคูํ  จ านวนเด็ก  83 คน (ฐานข๎อมูล 1  
กรกฎาคม  2564) อัตราคนละ  7.37  บาท  จ านวน  260  วัน  ปรากฏใน
แผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  อบต.นาคูํ  ฉบับทบทวน
ครั้งที่  1/2564 หน๎า 91 ข๎อ 2 

      

  
งบเงินอุดหนุน รวม 1,638,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 1,638,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนสํวนราชการ       

    
เงินอุดหนุนสํวนราชการ จ านวน 1,638,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําอาหารกลางวัน ส าหรับโรงเรียนในสังกัดส านักงาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  (สพฐ.)  ในต าบลนาคูํ  จัดสรรให๎เด็กเล็ก  เด็ก
อนุบาลและเด็ก ป.1 – ป.6  จ านวนเด็ก  390  คน (ฐานข๎อมูล 1  
กรกฎาคม  2564)  จ านวน  200  วัน  อัตราคนละ 21 บาทตํอวัน (100 
% ) เป็นเงิน  1,638,000  บาท  ประกอบด๎วยโรงเรียน   ดังนี้ 
-  โรงเรียนบ๎านนาคูํ   
-  โรงเรียนบ๎านน้ าบํอ  
-  โรงเรียนบ๎านแขนนาง  
-  โรงเรียนบ๎านหนองหอย 
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ.  2559  และที่แก๎ไขเพ่ิมเติม  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ดํวนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว  3616  ลงวันที่  24  
มิถุนายน  2559  ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  
อบต.นาคูํ  ฉบับทบทวนครั้งที่  1/2563 หน๎า 93 ข๎อ 7 
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แผนงานสาธารณสุข 

 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 479,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 259,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 144,000 บาท 

   
คําตอบแทนผู๎ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น จ านวน 144,000 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนให๎แกํอาสาสมัครบริบาลท๎องถิ่น  จ านวน  2  คน  

คนละ  6,000  บาทตํอเดือน  รวม  12  เดือน 
      

   
ค่าใช้สอย รวม 65,000 บาท 

   
รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ       

    
รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ จ านวน 10,000 บาท 

        เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการจ๎างคนส ารวจข๎อมูลสัตว์ในพื้นที่ต าบลนาคูํ       

   
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายงบรายจํายอื่น ๆ       

    
โครงการบริหารจัดการขยะแบบยั่งยืน จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินการโครงการบริหารจัดการขยะแบบยั่งยืน  
โดยมีคําใช๎จํายประกอบไปด๎วย คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม คําอาหาร 
คําใช๎จํายที่ประกวดหรือแขํงขัน  คําการแสดง คําใช๎จํายอื่นที่จ าเป็นในการ
จัดงาน  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการจัด
งาน การจัดการแขํงขันกีฬาและการสํงนักกีฬา เข๎ารํวมการแขํงขันกีฬาของ 
อปท. พ.ศ. 2559 ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  
อบต.นาคูํ  ฉบับทบทวนครั้งที่  1/2563 หน๎า 102 ข๎อ 5 

      

    
โครงการปูองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ๎า จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายตามโครงการปูองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ๎า  ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ๎า  ตามปณิธาน
ศาสตราจารย์  ดร.สมเด็จพระเจ๎าน๎องนางเธอ  เจ๎าฟูาจุฬาภรณวลัยลักษ์  
อัครราชกุมารี  กรมพระศรีสวางควัฒน  วรขัตติยราชนารี  โดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วําด๎วยคําใช๎จํายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ.  2562  และระเบียบหนังสือสั่งการ
ที่เก่ียวข๎อง  ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  
อบต.นาคูํ  ฉบับทบทวนครั้งที่  1/2563  หน๎า 102 ข๎อ 5 

      

    
โครงการปูองกันและรณรงค์การแพรํระบาดของโรคติดตํอและโรคไมํติดตํอ จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายตามโครงการปูองกันและรณรงค์การแพรํระบาดของ
โรคติดตํอและโรคไมํติดตํอ เชํน  ไข๎เลือดออก  ไวรัสโคโรนา  (Covid -19)  
เป็นต๎น  โดยมีคําใช๎จํายประกอบด๎วยคําอาหารวํางและเครื่องดื่ม  
คําอาหาร  คําปูายโครงการ  คําสมนาคุณวิทยากร  และคําใช๎จํายอื่นท่ี
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จ าเป็นในการฝึกอบรม  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วําด๎วย
คําใช๎จํายในการฝึกอบรม และการเข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น 
พ.ศ. 2557  ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  
อบต.นาคูํ  ฉบับทบทวนครั้งที่  1/2563  หน๎า 101  ข๎อ  2 

   
ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท 

   
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําเพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อทรายอะเบท  น้ ายาก าจัดยุงลาย  
น้ ามันเชื้อเพลิงหรือสารเคมีที่ใช๎เป็นสํวนผสม  ฯลฯ   ปรากฏในแผนพัฒนา
ท๎องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  อบต.นาคูํ  ฉบับทบทวนครั้งที่  
1/2563 หน๎า 101 ข๎อ 1 

      

  
งบเงินอุดหนุน รวม 220,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 220,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน       

    

โครงการรณรงค์และแก๎ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพ่ือน
ใจวัยรุํนในชุมชน/หมูํบ๎าน) ทูลกระหมํอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนา
พรรณวดี อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎าน บ๎านแขนนาง หมูํที่ 4 

จ านวน 7,000 บาท 

      

  โครงการรณรงค์และแก๎ไขปัญหายาเสพติด  To  be  number  one  
(ศูนย์เพ่ือนใจวัยรุํนในชุมชน/หมูํบ๎าน)  ทูลกระหมํอมหญิงอุบลรัตนราช
กัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี  อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎าน  บ๎านแขนนาง  
หมูํที่  4  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ.  2559  และที่แก๎ไขเพ่ิมเติม  และ  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดํวนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว  3616  ลงวันที่  
24  มิถุนายน  2559  ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  
ของ  อบต.นาคูํ  ฉบับทบทวนครั้งที่  1/2563 หน๎า 108 ข๎อ 19 

      

    

โครงการรณรงค์และแก๎ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพ่ือน
ใจวัยรุํนในชุมชน/หมูํบ๎าน) ทูลกระหมํอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนา
พรรณวดี อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎าน บ๎านค าอ๎อม หมูํที่ 11 

จ านวน 7,000 บาท 

      

  โครงการรณรงค์และแก๎ไขปัญหายาเสพติด  To  be  number  one  
(ศูนย์เพ่ือนใจวัยรุํนในชุมชน/หมูํบ๎าน)  ทูลกระหมํอมหญิงอุบลรัตนราช
กัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี  อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎าน  บ๎านค าอ๎อม  
หมูํที่  11  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ.  2559  และที่แก๎ไขเพ่ิมเติม  
และ  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดํวนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว  3616  
ลงวันที่  24  มิถุนายน  2559  ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.  
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ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565  ของ  อบต.นาคู่ 

2561-2565)  ของ  อบต.นาคูํ  ฉบับทบทวนครั้งที่  1/2563 หน๎า 119 ข๎อ 
40 

    

โครงการรณรงค์และแก๎ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพ่ือน
ใจวัยรุํนในชุมชน/หมูํบ๎าน) ทูลกระหมํอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนา
พรรณวดี อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎าน บ๎านค าอ๎อม หมูํที่ 3 

จ านวน 7,000 บาท 

      

  โครงการรณรงค์และแก๎ไขปัญหายาเสพติด  To  be  number  one  
(ศูนย์เพ่ือนใจวัยรุํนในชุมชน/หมูํบ๎าน)  ทูลกระหมํอมหญิงอุบลรัตนราช
กัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี  อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎าน  บ๎านค าอ๎อม  
หมูํที่  3  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ.  2559  และที่แก๎ไขเพ่ิมเติม  และ  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดํวนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว  3616  ลงวันที่  
24  มิถุนายน  2559  ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  
ของ  อบต.นาคูํ  ฉบับทบทวนครั้งที่  1/2563 หน๎า 107 ข๎อ 16 

      

    

โครงการรณรงค์และแก๎ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพ่ือน
ใจวัยรุํนในชุมชน/หมูํบ๎าน) ทูลกระหมํอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนา
พรรณวดี อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎าน บ๎านนาคูํกลาง หมูํที่ 2 

จ านวน 7,000 บาท 

      

  โครงการรณรงค์และแก๎ไขปัญหายาเสพติด  To  be  number  one  
(ศูนย์เพ่ือนใจวัยรุํนในชุมชน/หมูํบ๎าน)  ทูลกระหมํอมหญิงอุบลรัตนราช
กัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี  อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎าน  บ๎านนาคูํกลาง  
หมูํที่  2  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ.  2559  และที่แก๎ไขเพ่ิมเติม  และ  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดํวนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว  3616  ลงวันที่  
24  มิถุนายน  2559 ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  
ของ  อบต.นาคูํ  ฉบับทบทวนครั้งที่  1/2563 หน๎า 105 ข๎อ 13 

      

    

โครงการรณรงค์และแก๎ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพ่ือน
ใจวัยรุํนในชุมชน/หมูํบ๎าน) ทูลกระหมํอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนา
พรรณวดี อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎าน บ๎านนาคูํกลาง หมูํที่ 7 

จ านวน 7,000 บาท 

      

  โครงการรณรงค์และแก๎ไขปัญหายาเสพติด  To  be  number  one  
(ศูนย์เพ่ือนใจวัยรุํนในชุมชน/หมูํบ๎าน)  ทูลกระหมํอมหญิงอุบลรัตนราช
กัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี  อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎าน  บ๎านนาคูํกลาง  
หมูํที่  7  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ.  2559  และที่แก๎ไขเพ่ิมเติม  และ  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดํวนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว  3616  ลงวันที่  
24  มิถุนายน  2559  ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  
ของ  อบต.นาคูํ  ฉบับทบทวนครั้งที่  1/2563 หน๎า 113 ข๎อ 28 
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ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565  ของ  อบต.นาคู่ 

    

โครงการรณรงค์และแก๎ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพ่ือน
ใจวัยรุํนในชุมชน/หมูํบ๎าน) ทูลกระหมํอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนา
พรรณวดี อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎าน บ๎านนาคูํน๎อย หมูํที่ 9 

จ านวน 7,000 บาท 

      

  โครงการรณรงค์และแก๎ไขปัญหายาเสพติด  To  be  number  one  
(ศูนย์เพ่ือนใจวัยรุํนในชุมชน/หมูํบ๎าน)  ทูลกระหมํอมหญิงอุบลรัตนราช
กัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี  อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎าน  บ๎านนาคูํน๎อย  
หมูํที่  9  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ.  2559  และที่แก๎ไขเพ่ิมเติม  และ  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดํวนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว  3616  ลงวันที่  
24  มิถุนายน  2559  ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  
ของ  อบต.นาคูํ  ฉบับทบทวนครั้งที่  1/2563 หน๎า 116 ข๎อ 34 

      

    

โครงการรณรงค์และแก๎ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพ่ือน
ใจวัยรุํนในชุมชน/หมูํบ๎าน) ทูลกระหมํอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนา
พรรณวดี อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎าน บ๎านนาคูํเหนือ หมูํที่ 8 

จ านวน 7,000 บาท 

      

  โครงการรณรงค์และแก๎ไขปัญหายาเสพติด  To  be  number  one  
(ศูนย์เพ่ือนใจวัยรุํนในชุมชน/หมูํบ๎าน)  ทูลกระหมํอมหญิงอุบลรัตนราช
กัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี  อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎าน  บ๎านนาคูํเหนือ  
หมูํที่  8  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ.  2559  และที่แก๎ไขเพ่ิมเติม  และ  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดํวนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว  3616  ลงวันที่  
24  มิถุนายน  2559  ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  
ของ  อบต.นาคูํ  ฉบับทบทวนครั้งที่  1/2563 หน๎า 114 ข๎อ 31 

      

    

โครงการรณรงค์และแก๎ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพ่ือน
ใจวัยรุํนในชุมชน/หมูํบ๎าน) ทูลกระหมํอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนา
พรรณวดี อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎าน บ๎านนาฉันทะ หมูํที่ 5 

จ านวน 7,000 บาท 

      

  โครงการรณรงค์และแก๎ไขปัญหายาเสพติด  To  be  number  one  
(ศูนย์เพ่ือนใจวัยรุํนในชุมชน/หมูํบ๎าน)  ทูลกระหมํอมหญิงอุบลรัตนราช
กัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี  อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎าน  บ๎านนาฉันทะ  
หมูํที่  5  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ.  2559  และที่แก๎ไขเพ่ิมเติม  และ  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดํวนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว  3616  ลงวันที่  
24  มิถุนายน  2559  ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  
ของ  อบต.นาคูํ  ฉบับทบทวนครั้งที่  1/2563 หน๎า 110 ข๎อ 22 
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โครงการรณรงค์และแก๎ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพ่ือน
ใจวัยรุํนในชุมชน/หมูํบ๎าน) ทูลกระหมํอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนา
พรรณวดี อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎าน บ๎านน้ าบํอ หมูํที่ 6 

จ านวน 7,000 บาท 

      

  โครงการรณรงค์และแก๎ไขปัญหายาเสพติด  To  be  number  one  
(ศูนย์เพ่ือนใจวัยรุํนในชุมชน/หมูํบ๎าน)  ทูลกระหมํอมหญิงอุบลรัตนราช
กัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี  อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎าน  บ๎านน้ าบํอ  หมูํ
ที่  6  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ.  2559  และที่แก๎ไขเพ่ิมเติม  และ  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดํวนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว  3616  ลงวันที่  
24  มิถุนายน  2559  ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  
ของ  อบต.นาคูํ  ฉบับทบทวนครั้งที่  1/2563 หน๎า 111 ข๎อ 25 

      

    

โครงการรณรงค์และแก๎ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพ่ือน
ใจวัยรุํนในชุมชน/หมูํบ๎าน) ทูลกระหมํอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนา
พรรณวดี อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎าน บ๎านหนองหอยน๎อย หมูํที่ 1 

จ านวน 7,000 บาท 

      

  โครงการรณรงค์และแก๎ไขปัญหายาเสพติด  To  be  number  one  
(ศูนย์เพ่ือนใจวัยรุํนในชุมชน/หมูํบ๎าน)  ทูลกระหมํอมหญิงอุบลรัตนราช
กัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี  อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎าน  บ๎านหนองหอย
น๎อย  หมูํที่  1  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ.  2559  และที่แก๎ไขเพ่ิมเติม  
และ  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดํวนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว  3616  
ลงวันที่  24  มิถุนายน  2559    ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.  
2561-2565)  ของ  อบต.นาคูํ  ฉบับทบทวนครั้งที่  1/2563 หน๎า 104 ข๎อ 
10 

      

    

โครงการรณรงค์และแก๎ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพ่ือน
ใจวัยรุํนในชุมชน/หมูํบ๎าน) ทูลกระหมํอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนา
พรรณวดี อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎าน บ๎านหนองหอยน๎อย หมูํที่ 10 

จ านวน 7,000 บาท 

      

  โครงการรณรงค์และแก๎ไขปัญหายาเสพติด  To  be  number  one  
(ศูนย์เพ่ือนใจวัยรุํนในชุมชน/หมูํบ๎าน)  ทูลกระหมํอมหญิงอุบลรัตนราช
กัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี  อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎าน  บ๎านหนองหอย
น๎อย  หมูํที่  10  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ.  2559  และที่แก๎ไขเพ่ิมเติม  
และ  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดํวนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว  3616  
ลงวันที่  24  มิถุนายน  2559  ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.  
2561-2565)  ของ  อบต.นาคูํ  ฉบับทบทวนครั้งที่  1/2563 หน๎า 117 ข๎อ 
37 

      



~ 32 ~ 
 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565  ของ  อบต.นาคู่ 

    

โครงการสํงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมํและเด็กของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎าน บ๎านแขน
นาง หมูํที่ 4 

จ านวน 7,000 บาท 

      

  โครงการสํงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมํและเด็กของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ๎า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  
อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎าน  บ๎านแขนนาง  หมูํที่  4  โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น  พ.ศ.  2559  และที่แก๎ไขเพ่ิมเติม  และ  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ดํวนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว  3616  ลงวันที่  24  
มิถุนายน  2559  ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  
อบต.นาคูํ  ฉบับทบทวนครั้งที่  1/2563 หน๎า 108 ข๎อ 18 

      

    

โครงการสํงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมํและเด็กของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎าน บ๎านค า
อ๎อม หมูํที่ 11 

จ านวน 7,000 บาท 

      

  โครงการสํงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมํและเด็กของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ๎า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  
อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎าน  บ๎านค าอ๎อม  หมูํที่  11  โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น  พ.ศ.  2559  และที่แก๎ไขเพ่ิมเติม  และ  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ดํวนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว  3616  ลงวันที่  24  
มิถุนายน  2559  ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  
อบต.นาคูํ  ฉบับทบทวนครั้งที่  1/2563 หน๎า 118 ข๎อ 39 

      

    

โครงการสํงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมํและเด็กของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎าน บ๎านค า
อ๎อม หมูํที่ 3 

จ านวน 7,000 บาท 

      

  โครงการสํงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมํและเด็กของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ๎า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  
อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎าน  บ๎านค าอ๎อม  หมูํที่  3  โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น  พ.ศ.  2559  และที่แก๎ไขเพ่ิมเติม  และ  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ดํวนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว  3616  ลงวันที่  24  
มิถุนายน  2559  ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  
อบต.นาคูํ  ฉบับทบทวนครั้งที่  1/2563 หน๎า 106 ข๎อ 15 
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ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565  ของ  อบต.นาคู่ 

    

โครงการสํงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมํและเด็กของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎าน บ๎านนาคูํ
กลาง หมูํที่ 2 

จ านวน 7,000 บาท 

      

  โครงการสํงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมํและเด็กของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ๎า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  
อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎าน  บ๎านนาคูํกลาง  หมูํที่  2  โดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น  พ.ศ.  2559  และที่แก๎ไขเพ่ิมเติม  และ  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ดํวนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว  3616  ลงวันที่  24  
มิถุนายน  2559 ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  
อบต.นาคูํ  ฉบับทบทวนครั้งที่  1/2563 หน๎า 105 ข๎อ 12 

      

    

โครงการสํงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมํและเด็กของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎าน บ๎านนาคูํ
กลาง หมูํที่ 7 

จ านวน 7,000 บาท 

      

  โครงการสํงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมํและเด็กของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ๎า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  
อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎าน  บ๎านนาคูํกลาง  หมูํที่  7  โดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น  พ.ศ.  2559  และที่แก๎ไขเพ่ิมเติม  และ  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ดํวนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว  3616  ลงวันที่  24  
มิถุนายน  2559  ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  
อบต.นาคูํ  ฉบับทบทวนครั้งที่  1/2563 หน๎า 112 ข๎อ 27 

      

    

โครงการสํงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมํและเด็กของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎าน บ๎านนาคูํ
น๎อย หมูํที่ 9 

จ านวน 7,000 บาท 

      

  โครงการสํงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมํและเด็กของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ๎า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  
อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎าน  บ๎านนาคูํน๎อย  หมูํที่  9  โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น  พ.ศ.  2559  และที่แก๎ไขเพ่ิมเติม  และ  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ดํวนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว  3616  ลงวันที่  24  
มิถุนายน  2559  ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  
อบต.นาคูํ  ฉบับทบทวนครั้งที่  1/2563 หน๎า 115 ข๎อ 33 
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ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565  ของ  อบต.นาคู่ 

    

โครงการสํงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมํและเด็กของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎าน บ๎านนาคูํ
เหนือ หมูํที่ 8 

จ านวน 7,000 บาท 

      

  โครงการสํงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมํและเด็กของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ๎า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  
อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎าน  บ๎านนาคูํเหนือ  หมูํที่  8  โดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น  พ.ศ.  2559  และที่แก๎ไขเพ่ิมเติม  และ  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ดํวนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว  3616  ลงวันที่  24  
มิถุนายน  2559  ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  
อบต.นาคูํ  ฉบับทบทวนครั้งที่  1/2563 หน๎า 114 ข๎อ 30 

      

    

โครงการสํงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมํและเด็กของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎าน บ๎านนา
ฉันทะ หมูํที่ 5 

จ านวน 7,000 บาท 

      

  โครงการสํงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมํและเด็กของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ๎า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  
อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎าน  บ๎านนาฉันทะ  หมูํที่  5  โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น  พ.ศ.  2559  และที่แก๎ไขเพ่ิมเติม  และ  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ดํวนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว  3616  ลงวันที่  24  
มิถุนายน  2559  ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  
อบต.นาคูํ  ฉบับทบทวนครั้งที่  1/2563 หน๎า 109 ข๎อ 21 

      

    

โครงการสํงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมํและเด็กของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎าน บ๎านน้ าบํอ 
หมูํที่ 6 

จ านวน 7,000 บาท 

      

  โครงการสํงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมํและเด็กของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ๎า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  
อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎าน  บ๎านน้ าบํอ  หมูํที่  6  โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น  พ.ศ.  2559  และที่แก๎ไขเพ่ิมเติม  และ  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ดํวนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว  3616  ลงวันที่  24  
มิถุนายน  2559  ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  
อบต.นาคูํ  ฉบับทบทวนครั้งที่  1/2563 หน๎า 111 ข๎อ 24 
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ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565  ของ  อบต.นาคู่ 

    

โครงการสํงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมํและเด็กของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎าน บ๎านหนอง
หอยน๎อย หมูํที่ 1 

จ านวน 7,000 บาท 

      

  โครงการสํงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมํและเด็กของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ๎า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  
อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎าน  บ๎านหนองหอยน๎อย  หมูํที่  1  โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ.  2559  และที่แก๎ไขเพ่ิมเติม  และ  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ดํวนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว  3616  ลงวันที่  24  
มิถุนายน  2559  ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  
อบต.นาคูํ  ฉบับทบทวนครั้งที่  1/2563 หน๎า 103 ข๎อ 9 

      

    

โครงการสํงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมํและเด็กของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎าน บ๎านหนอง
หอยน๎อย หมูํที่ 10 

จ านวน 7,000 บาท 

      

  โครงการสํงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมํและเด็กของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ๎า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  
อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎าน  บ๎านหนองหอยน๎อย  หมูํที่  10  โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ.  2559  และที่แก๎ไขเพ่ิมเติม  และ  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ดํวนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว  3616  ลงวันที่  24  
มิถุนายน  2559  ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  
อบต.นาคูํ  ฉบับทบทวนครั้งที่  1/2563 หน๎า 117 ข๎อ 36 

      

    
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยํา ต๎านมะเร็งเต๎านม อุดหนุน
คณะกรรมการหมูํบ๎าน บ๎านแขนนาง หมูํที่ 4 

จ านวน 6,000 บาท 

      

  โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยํา  ต๎านมะเร็งเต๎านม  อุดหนุน
คณะกรรมการหมูํบ๎าน  บ๎านแขนนาง  หมูํที่  4  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  
พ.ศ.  2559  และที่แก๎ไขเพ่ิมเติม  และ  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดํวน
ที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว  3616  ลงวันที่  24  มิถุนายน  2559  ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  อบต.นาคูํ  ฉบับทบทวน
ครั้งที่  1/2563 หน๎า 107 ข๎อ 17 

      

    
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยํา ต๎านมะเร็งเต๎านม อุดหนุน
คณะกรรมการหมูํบ๎าน บ๎านค าอ๎อม หมูํที่ 11 

จ านวน 6,000 บาท 

      
  โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยํา  ต๎านมะเร็งเต๎านม  อุดหนุน

คณะกรรมการหมูํบ๎าน  บ๎านค าอ๎อม  หมูํที่  11  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
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กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  
พ.ศ.  2559  และที่แก๎ไขเพ่ิมเติม  และ  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดํวน
ที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว  3616  ลงวันที่  24  มิถุนายน  2559  ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  อบต.นาคูํ  ฉบับทบทวน
ครั้งที่  1/2563 หน๎า 118 ข๎อ 38 

    
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยํา ต๎านมะเร็งเต๎านม อุดหนุน
คณะกรรมการหมูํบ๎าน บ๎านค าอ๎อม หมูํที่ 3 

จ านวน 6,000 บาท 

      

  โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยํา  ต๎านมะเร็งเต๎านม  อุดหนุน
คณะกรรมการหมูํบ๎าน  บ๎านค าอ๎อม  หมูํที่  3  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  
พ.ศ.  2559  และที่แก๎ไขเพ่ิมเติม  และ  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดํวน
ที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว  3616  ลงวันที่  24  มิถุนายน  2559  ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  อบต.นาคูํ  ฉบับทบทวน
ครั้งที่  1/2563 หน๎า 106 ข๎อ 14 

      

    
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยํา ต๎านมะเร็งเต๎านม อุดหนุน
คณะกรรมการหมูํบ๎าน บ๎านนาคูํกลาง หมูํที่ 2 

จ านวน 6,000 บาท 

      

  โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยํา  ต๎านมะเร็งเต๎านม  อุดหนุน
คณะกรรมการหมูํบ๎าน  บ๎านนาคูํกลาง  หมูํที่ 2  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  
พ.ศ.  2559  และที่แก๎ไขเพ่ิมเติม  และ  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดํวน
ที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว  3616  ลงวันที่  24  มิถุนายน  2559  ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  อบต.นาคูํ  ฉบับทบทวน
ครั้งที่  1/2563 เพ่ิมเติมครั้งที่  3/2561  หน๎า 104 ข๎อ 11 

      

    
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยํา ต๎านมะเร็งเต๎านม อุดหนุน
คณะกรรมการหมูํบ๎าน บ๎านนาคูํกลาง หมูํที่ 7 

จ านวน 6,000 บาท 

      

  โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยํา  ต๎านมะเร็งเต๎านม  อุดหนุน
คณะกรรมการหมูํบ๎าน  บ๎านนาคูํกลาง  หมูํที่  7  โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น  พ.ศ.  2559  และที่แก๎ไขเพ่ิมเติม  และ  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ดํวนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว  3616  ลงวันที่  24  
มิถุนายน  2559  ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  
อบต.นาคูํ  ฉบับทบทวนครั้งที่  1/2563 หน๎า 112 ข๎อ 26 
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โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยํา ต๎านมะเร็งเต๎านม อุดหนุน
คณะกรรมการหมูํบ๎าน บ๎านนาคูํน๎อย หมูํที่ 9 

จ านวน 6,000 บาท 

      

  โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยํา  ต๎านมะเร็งเต๎านม  อุดหนุน
คณะกรรมการหมูํบ๎าน  บ๎านนาคูํน๎อย  หมูํที่  9  โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น  พ.ศ.  2559  และที่แก๎ไขเพ่ิมเติม  และ  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ดํวนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว  3616  ลงวันที่  24  
มิถุนายน  2559  ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  
อบต.นาคูํ  ฉบับทบทวนครั้งที่  1/2563 หน๎า 115 ข๎อ 32 

      

    
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยํา ต๎านมะเร็งเต๎านม อุดหนุน
คณะกรรมการหมูํบ๎าน บ๎านนาคูํเหนือ หมูํที่ 8 

จ านวน 6,000 บาท 

      

  โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยํา  ต๎านมะเร็งเต๎านม  อุดหนุน
คณะกรรมการหมูํบ๎าน  บ๎านนาคูํเหนือ  หมูํที่  8  โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น  พ.ศ.  2559  และที่แก๎ไขเพ่ิมเติม  และ  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ดํวนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว  3616  ลงวันที่  24  
มิถุนายน  2559  ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  
อบต.นาคูํ  ฉบับทบทวนครั้งที่  1/2563 หน๎า 113 ข๎อ 29 

      

    
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยํา ต๎านมะเร็งเต๎านม อุดหนุน
คณะกรรมการหมูํบ๎าน บ๎านนาฉันทะ หมูํที่ 5 

จ านวน 6,000 บาท 

      

  โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยํา  ต๎านมะเร็งเต๎านม  อุดหนุน
คณะกรรมการหมูํบ๎าน  บ๎านนาฉันทะ  หมูํที่  5  โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น  พ.ศ.  2559  และที่แก๎ไขเพ่ิมเติม  และ  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ดํวนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว  3616  ลงวันที่  24  
มิถุนายน  2559  ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  
อบต.นาคูํ  ฉบับทบทวนครั้งที่  1/2563 หน๎า 109 ข๎อ 20 

      

    
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยํา ต๎านมะเร็งเต๎านม อุดหนุน
คณะกรรมการหมูํบ๎าน บ๎านน้ าบํอ หมูํที่ 6 

จ านวน 6,000 บาท 

      

  โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยํา  ต๎านมะเร็งเต๎านม  อุดหนุน
คณะกรรมการหมูํบ๎าน  บ๎านน้ าบํอ  หมูํที่  6  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  
พ.ศ.  2559  และที่แก๎ไขเพ่ิมเติม  และ  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดํวน
ที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว  3616  ลงวันที่  24  มิถุนายน  2559  ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  อบต.นาคูํ  ฉบับทบทวน
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ครั้งที่  1/2563 หน๎า 110 ข๎อ 23 

    
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยํา ต๎านมะเร็งเต๎านม อุดหนุน
คณะกรรมการหมูํบ๎าน บ๎านหนองหอยน๎อย หมูํที่ 1 

จ านวน 6,000 บาท 

      

  โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยํา  ต๎านมะเร็งเต๎านม  อุดหนุน
คณะกรรมการหมูํบ๎าน  บ๎านหนองหอยน๎อย  หมูํที่  1  โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น  พ.ศ.  2559  และที่แก๎ไขเพ่ิมเติม  และ  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ดํวนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว  3616  ลงวันที่  24  
มิถุนายน  2559  ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  
อบต.นาคูํ  ฉบับทบทวนครั้งที่  1/2563 หน๎า 103 ข๎อ 8 

      

    
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยํา ต๎านมะเร็งเต๎านม อุดหนุน
คณะกรรมการหมูํบ๎าน บ๎านหนองหอยน๎อย หมูํที่ 10 

จ านวน 6,000 บาท 

      

  โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยํา  ต๎านมะเร็งเต๎านม  อุดหนุน
คณะกรรมการหมูํบ๎าน  บ๎านหนองหอยน๎อย  หมูํที่  10  โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น  พ.ศ.  2559  และที่แก๎ไขเพ่ิมเติม  และ  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ดํวนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว  3616  ลงวันที่  24  
มิถุนายน  2559 ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  
อบต.นาคูํ  ฉบับทบทวนครั้งที่  1/2563 หน๎า 116 ข๎อ 35 
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แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,090,200 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 744,000 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 744,000 บาท 

   
เงินเดือนข๎าราชการ หรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น จ านวน 696,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นเงินเดือนพร๎อมปรับปรุงเงินเดือนและเงินปรับเพ่ิมตามคุณวุฒิ  
จ านวน  12  เดือน  ให๎แกํพนักงานสํวนต าบลในกองสวัสดิการสังคม  ได๎แกํ  
ผู๎อ านวยการกองสวัสดิการสังคม  และ  เจ๎าพนักงานพัฒนาชุมชน  ตาม
แผนอัตราก าลัง  3  ปี  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564-2566  และที่
แก๎ไขเพ่ิมเติม 

      

   
เงินเพ่ิมตําง ๆ ของข๎าราชการ หรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น จ านวน 6,000 บาท 

        เพ่ือจํายเป็นเงินเพ่ิมตํางๆของพนักงานสํวนต าบลตามสิทธิ์       

   
เงินประจ าต าแหนํง จ านวน 42,000 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นเงินประจ าต าแหนํงผู๎อ านวยการกองสวัสดิการสังคม เดือนละ  

3,500  บาท  จ านวน  12  เดือน 
      

  
งบด าเนินงาน รวม 300,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 132,000 บาท 

   
คําตอบแทนผู๎ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ให๎กับพนักงานสํวนต าบล  โดยถือ
ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วําด๎วยการก าหนด
เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจ าปีแกํพนักงานสํวนท๎องถิ่นให๎เป็นรายจํายอ่ืนขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น  พ.ศ.  2557  และด าเนินการตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข๎อง 

      

   
คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 2,000 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นเงินคําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให๎แกํพนักงาน

สํวนต าบลและพนักงานจ๎าง 
      

   
คําเชําบ๎าน จ านวน 60,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําเชําบ๎าน  คําเชําซื้อให๎แกํพนักงานสํวนต าบล  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  วําด๎วยคําเชําบ๎านของข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 
2548 และที่แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559  และด าเนินการตาม
ระเบียบกฎหมายทีเ่กี่ยวข๎อง 
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เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรข๎าราชการ/พนักงาน/ลูกจ๎างประจ า จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําชํวยเหลือการศึกษาบุตรให๎แกํพนักงานสํวนต าบลที่สามารถ
เบิกจํายได๎  เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง  ดํวนที่สุด  ที่  กค  
0422.3/ว  257  ลงวันที่  28  มิถุนายน  2559  เรื่อง  ประเภทและอัตรา
เงินบ ารุงการศึกษาและคําเลําเรียน  และด าเนินการตามระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข๎อง 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 153,000 บาท 

   
รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ       

    
รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ จ านวน 108,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการจัดซื้อแบบพิมพ์ทางราชการ  คําจ๎างเหมาจัดท า
บอร์ดประชาสัมพันธ์ คําใช๎จํายในการจ๎างคนปฏิบัติงานในกองสวัสดิการ
สังคม  ฯลฯ 

      

   
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายงบรายจํายอื่น ๆ       

    
โครงการเดินทางไปราชการ จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําลงทะเบียน  คําเบี้ยเลี้ยง  คําพาหนะ  คําเชําที่พัก  และ
คําใช๎จํายอื่น ๆ  ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของ
พนักงานสํวนต าบล  และพนักงานจ๎าง  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการของ
เจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก๎ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 3) พ.ศ.  2559  
และด าเนินการตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข๎อง 

      

    
โครงการฝึกอบรมสํงเสริมอาชีพแกํผู๎สูงอายุ ผู๎พิการ และผู๎ด๎อยโอกาส จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําจัดท าโครงการสํงเสริมอาชีพแกํผู๎สูงอายุ  ผู๎พิการ และ 
ผู๎ด๎อยโอกาส  โดยมีคําใช๎จํายประกอบด๎วย  คําวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์  
คําสัมมนาคุณวิทยากร คําอาหารวํางพร๎อมเครื่องดื่ม คําอาหาร และ
คําใช๎จํายอื่นที่จ าเป็นในการฝึกอบรม เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวําด๎วย คําใช๎จํายในการฝึกอบรม และการเข๎ารับการ
ฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557 ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่น  
(พ.ศ.  2561-2565)  ของ  อบต.นาคูํ  ฉบับทบทวนครั้งที่  1/2563 หน๎า  
99  ข๎อ  3 

      

    
โครงการสํงเสริมคุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุ ผู๎พิการ ผู๎ด๎อยโอกาสและคนไร๎ที่พ่ึง จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินการโครงการสํงเสริมคุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุ   
ผู๎พิการ ผู๎ด๎อยโอกาส และคนยากไร๎  โดยมีคําใช๎จํายประกอบไปด๎วย 
คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม คําอาหาร คําใช๎จํายที่ประกวดหรือแขํงขัน  คํา
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การแสดง คําใช๎จํายอื่นท่ีจ าเป็นในการจัดงาน  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการจัดงาน การจัดการแขํงขันกีฬา
และการสํงนักกีฬา เข๎ารํวมการแขํงขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559 ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  อบต.นาคูํ  ฉบับทบทวน
ครั้งที่  1/2563 หน๎า 100 ข๎อ 4 

    
โครงการอบรมปูองกันและแก๎ไขปัญหาโรคเอดส์ จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการจัดฝึกอบรมให๎ความรู๎ในการพัฒนาครอบครัวแกํ
ประชาชนในพื้นท่ีตามโครงการอบรมปูองกันและแก๎ไขปัญหาโรคเอดส์ โดย
มีคําใช๎จํายประกอบด๎วย  คําวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์ คําสัมมนาคุณ
วิทยากร คําอาหารวํางพร๎อมเครื่องดื่ม คําอาหาร และคําใช๎จํายอื่นที่จ าเป็น
ในการฝึกอบรม เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วย คําใช๎จํายใน
การฝึกอบรม และการเข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557 
ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  อบต.นาคูํ  ฉบับ
ทบทวนครั้งที่  1/2563 หน๎า 101 ข๎อ 3 

      

   
คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม จ านวน 5,000 บาท 

      
  เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินการซํอมแซม  บ ารุงรักษาทรัพย์สินให๎

สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ 
      

   
ค่าวัสดุ รวม 15,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์และอุปกรณ์ตํางๆ  เชํน  
กระดาษ  ปากกา  ดินสอ  แบบพิมพ์  กระดาษเขียนแบบ  และอุปกรณ์
เขียนแบบ   ฯลฯ 

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 5,000 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุคอมพิวเตอร์  เชํน  หมึก  แปูนพิมพ์  เมนบอร์ด  เมาส์  

UPSCD  ดิสก์เกส  ฯลฯ 
      

  
งบลงทุน รวม 46,200 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 46,200 บาท 

   
ครุภัณฑ์ส านักงาน       

    
เก๎าอ้ีแถวพักคอย  ขาคํู  4  ที่นั่ง  (แบบโพลี) จ านวน 3,500 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อเก๎าอ้ีแถวพักคอย ขาคูํ 4 ที่นั่ง (แบบโพลี) จ านวน 1 

ชุด 
      

    
เก๎าอ้ีส านักงาน  แบบล๎อเลื่อนปรับระดับได๎  ขนาดกลาง จ านวน 5,200 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อเก๎าอ้ีส านักงานแบบล๎อเลื่อน ปรับระดับได๎ ขนาด

กลาง ยาว 64 กว๎าง 65 สูง 100 เซนติเมตร จ านวน 1 ตัว 
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เก๎าอ้ีส านักงาน  แบบล๎อเลื่อนปรับระดับได๎  ขนาดเล็ก จ านวน 5,000 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อเก๎าอ้ีส านักงานแบบล๎อเลื่อน ปรับระดับได๎ ขนาดเล็ก 

ยาว 55 กว๎าง 50 สูง 87 เซนติเมตร จ านวน 2 ตัว 
      

    
โต๏ะท างาน  ระดับ  1-2 จ านวน 3,500 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อโต๏ะท างานระดับ 1-2 แบบลิ้นชักข๎างเดียว ขนาด ยาว 

120 กว๎าง 60 สูง 75 เซนติเมตร จ านวน 1 ตัว 
      

    
โต๏ะท างาน  ระดับ  3-6 จ านวน 7,000 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อโต๏ะท างานระดับ 3-6 ลิ้นซัก 2 ข๎าง ยาว 138 กว๎าง 

67 สูง 75 เซนติเมตร จ านวน 1 ตัว 
      

   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       

    
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๎ตบุ๏ก  ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 22,000 บาท 

      

  คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหนํวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมํน๎อยกวํา 4 แกนหลัก (4 core) 
จ านวน 1 หนํวย โดยมีคุณลักษณะอยํางใดอยํางหนึ่ง หรือดีกวํา ดังนี้ 
1) ในกรณีที่มีหนํวยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกัน ขนาดไมํน๎อยกวํา 4 MB ต๎องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมํ
น๎อยกวํา 2.3 GHz และมีหนํวยประมวลผลด๎านกราฟิก (Graphics 
Processing Unit) ไมํน๎อยกวํา 10 แกน หรือ 
2) ในกรณีที่มีหนํวยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกัน ขนาดไมํน๎อยกวํา 6 MB ต๎องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมํ
น๎อยกวํา 1.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได๎ในกรณีที่ต๎องใช๎
ความสามารถในการประมวลผลสูง 
- มีหนํวยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวํา ขนาดไมํน๎อยกวํา 8 
GB 
- มีหนํวยจัดเก็บข๎อมูล ชนิด SATA หรือดีกวํา ขนาดความจุไมํน๎อยกวํา 1 
TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมํน๎อยกวํา 250 GB 
จ านวน 1 หนํวย 
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมํน๎อยกวํา 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไมํน๎อยกวํา 12 นิ้ว 
- มีชํองเชื่อมตํอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวํา ไมํน๎อยกวํา 3 ชํอง 
- มีชํองเชื่อมตํอแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไมํน๎อยกวํา 1ชํอง 
- มีชํองเชื่อมตํอระบบเครือขําย (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกวํา จ านวนไมํน๎อยกวํา 1 ชํอง 
- สามารถใช๎งานได๎ไมํน๎อยกวํา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ 
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Bluetooth 
ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  อบต.นาคูํ  ฉบับ
ทบทวนครั้งที่  1/2563 หน๎า 144 ข๎อ 1 
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แผนงานเคหะและชุมชน 

 
งานไฟฟ้าและประปา รวม 100,000 บาท 

  
งบลงทุน รวม 100,000 บาท 

   
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 100,000 บาท 

   
คํากํอสร๎างสิ่งสาธารณูปโภค       

    
โครงการขยายเขตประปา หมูํที่ 7 จากบ๎านนางสิงหา – หน๎าบ๎านนายสิทธิ
พงษ์ 

จ านวน 100,000 บาท 

      

  ขยายเขตประปา หมูํที่ 7 จากบ๎านนางสิงหา – หน๎าบ๎านนายสิทธิพงษ์ โดย
วางทํอ PVC แข็ง ทํอประปาชนิดปลายบาน ชั้น 8.5 ความยาว 1,040.00 
เมตร รายละเอียดตามแผนผัง ของ อบต.นาคูํ ก าหนด (แผนพัฒนาท๎องถิ่น 
พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2564 หน๎า 49 

      

 
งานบ าบัดน้ าเสีย รวม 100,000 บาท 

  
งบลงทุน รวม 100,000 บาท 

   
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 100,000 บาท 

   
คํากํอสร๎างสิ่งสาธารณูปโภค       

    
โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ า คสล.ภายในหมูํบ๎าน  หมูํที่ 5 หน๎าบ๎านนาง
ถนอมศิลป์ นันทะพรม – หน๎าบ๎านนางสีนวน เสนาค า 

จ านวน 100,000 บาท 

      

  กํอสร๎างรํองระบายน้ า คสล.ภายในหมูํบ๎าน  หมูํที่ 5 หน๎าบ๎านนางถนอม
ศิลป์ นันทะพรม – หน๎าบ๎านนางสีนวน เสนาค า  ขนาดกว๎าง  0.30  เมตร 
ยาว  60.00  เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน ของ 
อบต.นาคูํ ก าหนด (แผนพัฒนาท๎องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ) ฉบับทบทวน 
ครั้งที่ 1/2564 หน๎า 51 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 105,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 65,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 65,000 บาท 

   
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายงบรายจํายอื่น ๆ       

    
โครงการจิตอาสาท าความดีด๎วยหัวใจ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นคําใช๎จํายตามโครงการจิตอาสาท าความดีด๎วยหัวใจ โดยมีคําใช๎จําย
ประกอบไปด๎วย คําหารวํางและเครื่องดื่ม คําอาหาร คําใช๎จํายอื่นท่ีจ าเป็น
ในการจัดงาน  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายใน
การจัดงาน การจัดการแขํงขันกีฬาและการสํงนักกีฬา เข๎ารํวมการแขํงขัน
กีฬาของ อปท. พ.ศ.  2559 ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.  2561-
2565)  ของ  อบต.นาคูํ  ฉบับทบทวนครั้งที่  1/2563 หน๎า 124 ข๎อ 16 

      

    
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชนต าบลนาคูํ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการฝึกอบรมประกอบด๎วย  คําวัสดุ เครื่องเขียน 
อุปกรณ์ คําสัมมนาคุณวิทยากร คําอาหารวํางพร๎อมเครื่องดื่ม คําอาหาร 
และคําใช๎จํายอ่ืนที่จ าเป็นในการฝึกอบรม เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวําด๎วย คําใช๎จํายในการฝึกอบรม และการเข๎ารับการ
ฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557  ปรากฏในปรากฏในแผนพัฒนา
ท๎องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  อบต.นาคูํ  ฉบับทบทวนครั้งที่  
1/2563 หน๎า  121  ข๎อ  4 

      

    
โครงการสํงเสริมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช๎ในชีวิตและการ
ประกอบอาชีพ 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการฝึกอบรมตามโครงการในการน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช๎ในชีวิตและการประกอบอาชีพ โดยมีคําใช๎จําย
ประกอบด๎วย  คําวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์ คําสัมมนาคุณวิทยากร 
คําอาหารวํางพร๎อมเครื่องดื่ม คําอาหาร และคําใช๎จํายอื่นท่ีจ าเป็นในการ
ฝึกอบรม  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วย คําใช๎จํายในการ
ฝึกอบรม และการเข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557 
และหนังสือหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น  ดํวนที่สุด  ที่  มท  
0891.4/ว  1659  ลงวันที่  24  สิงหาคม  2553  ปรากฏในแผนพัฒนา
ท๎องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  อบต.นาคูํ  ฉบับทบทวนครั้งที่  
1/2563 หน๎า 120 ข๎อ 3 
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โครงการสํงเสริมพัฒนาศักยภาพกลุํมสตรี จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นคําใช๎จํายตามโครงการสํงเสริมพัฒนาศักยภาพกลุํมสตรีต าบลนาคูํ
ในการรํวมกิจกรรมด๎านตํางๆเพ่ือแลกเปลี่ยนและรํวมคิดรํวมท าในกลุํม 
โดยมีคําใช๎จํายประกอบไปด๎วย คําหารวํางและเครื่องดื่ม คําอาหาร 
คําใช๎จํายที่ประกวดหรือแขํงขัน  คําการแสดง คําใช๎จํายอื่นที่จ าเป็นในการ
จัดงาน  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการจัด
งาน การจัดการแขํงขันกีฬาและการสํงนักกีฬา เข๎ารํวมการแขํงขันกีฬาของ 
อปท. พ.ศ.  2559 ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  
ของ  อบต.นาคูํ  ฉบับทบทวนครั้งที่  1/2563 หน๎า 120 ข๎อ 2 

      

    
โครงการสํงเสริมและสนับสนุนการสร๎างความปรองดองและสมานฉันท์ของคน
ในชาติ 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นคําใช๎จํายตามโครงการ เชํน การจัดกิจกรรมกีฬา  นันทนาการ  
เพ่ือสร๎างความรู๎รักสามัคคีของประชาชนในชุมชน  การจัดกิจกรรมอันเป็น
การพิทักษ์รักษาไว๎ซึ่งชาติ ศาสนา  พระมหากษัตริย์  ประชุมชี้แจงท าความ
เข๎าใจ  เพื่อสร๎างทัศนคติและจิตส านึกท่ีดีงามในการอยูํรํวมกันอยําง
สมานฉันท์  การจัดกิจกรรมและโครงการในการปกปูองสถาบันส าคัญของ
ชาติ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการจัดงาน 
การจัดการแขํงขันกีฬาและการสํงนักกีฬา เข๎ารํวมการแขํงขันกีฬาของ 
อปท. พ.ศ.  2559   และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดํวนมาก ที่ มท 
0808.2/ว  3028  ลงวันที่  6  มิถุนายน  2561  เรื่อง  ซักซ๎อมแนวทาง
การจัดท างบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  อบต.นาคูํ  ฉบับทบทวน
ครั้งที่  1/2563 หน๎า 124 ข๎อ 15 

      

    
โครงการอบรมเยาวชนคนรักถิ่น จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินการโครงการอบรมเยาวชนคนรักถิ่น  สร๎าง
จิตส านึกให๎เด็กและเยาวชนมีความรัก  ความสามัคคี  โดยมีคําใช๎จําย
ประกอบด๎วย  คําวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์ คําสัมมนาคุณวิทยากร 
คําอาหารวํางพร๎อมเครื่องดื่ม คําอาหาร และคําใช๎จํายอื่นท่ีจ าเป็นในการ
ฝึกอบรม เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วําด๎วยคําใช๎จํายในการ
ฝึกอบรม และการเข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557 
ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  อบต.นาคูํ  ฉบับ
ทบทวนครั้งที่  1/2563 หน๎า 120 ข๎อ 2 
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งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน       

    
อุดหนุนกลุํมทอผ๎า  หมูํที่  1 จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําอุดหนุนกลุํมทอผ๎า  หมูํที่  1  ต าบลนาคูํ  เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น พ.ศ. 2559 และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติม  และ  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ดํวนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว3616  ลงวันที่ 24  มิถุนายน  2559  ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  อบต.นาคูํ  ฉบับทบทวน
ครั้งที่  1/2563 หน๎า  121  ข๎อ  5 

      

    
อุดหนุนกลุํมทอผ๎า  หมูํที่  10 จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําอุดหนุนกลุํมทอผ๎า  หมูํที่  10  ต าบลนาคูํ  เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น พ.ศ. 2559 และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติม  และ  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ดํวนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว3616  ลงวันที่ 24  มิถุนายน  2559  ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  อบต.นาคูํ  ฉบับทบทวน
ครั้งที่  1/2563 หน๎า  121  ข๎อ  7 

      

    
อุดหนุนกลุํมทอผ๎า  หมูํที่  11 จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําอุดหนุนกลุํมทอผ๎า  หมูํที่  11  ต าบลนาคูํ  เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น พ.ศ. 2559 และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติม  และ  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ดํวนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว3616  ลงวันที่ 24  มิถุนายน  2559  ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  อบต.นาคูํ  ฉบับทบทวน
ครั้งที่  1/2563 หน๎า  122  ข๎อ  9 

      

    
อุดหนุนกลุํมทอผ๎า  หมูํที่  3 จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําอุดหนุนกลุํมทอผ๎า  หมูํที่  3  ต าบลนาคูํ  เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น พ.ศ. 2559 และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติม  และ  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ดํวนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว3616  ลงวันที่ 24  มิถุนายน  2559  ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  อบต.นาคูํ  ฉบับทบทวน
ครั้งที่  1/2563 หน๎า  121  ข๎อ  6 

      

    
อุดหนุนกลุํมวิสาหกิจชุมชนดอกคูณ  หมูํที่  11 จ านวน 5,000 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นคําอุดหนุนกลุํมวิสาหกิจชุมชนดอกคูณ  หมูํที่  11  ต าบลนาคูํ  

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กร
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ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2559 และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติม  และ  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ดํวนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว3616  ลงวันที่ 24  
มิถุนายน  2559  ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  
อบต.นาคูํ  ฉบับทบทวนครั้งที่  1/2563 หน๎า  122  ข๎อ  10 

    
อุดหนุนกลุํมวิสาหกิจชุมชนนาคูํจักสาน  หมูํที่  7 จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําอุดหนุนกลุํมวิสาหกิจชุมชนนาคูํจักสาน  หมูํที่  7  ต าบลนา
คูํ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2559 และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติม  และ  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ดํวนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว3616  ลงวันที่ 24  
มิถุนายน  2559  ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  
อบต.นาคูํ  ฉบับทบทวนครั้งที่  1/2563 หน๎า  123  ข๎อ  13 

      

    
อุดหนุนกลุํมวิสาหกิจชุมชนสตรีผ๎ามัดหมี่ย๎อมคราม  หมูํที่  7 จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําอุดหนุนกลุํมวิสาหกิจชุมชนสตรีผ๎ามัดหมี่ย๎อมคราม  หมูํที่  
7  ต าบลนาคูํ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก๎ไขเพ่ิมเติม  และ  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดํวนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว3616  ลงวันที่ 
24  มิถุนายน  2559  ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  
ของ  อบต.นาคูํ  ฉบับทบทวนครั้งที่  1/2563 หน๎า  123  ข๎อ  12 

      

    
อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนทอผ๎าพ้ืนเมืองบ๎านนาคูํใต๎  หมูํที ่ 7 จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําอุดหนุนวิสาหกิจชุมชนทอผ๎าพ้ืนเมืองบ๎านนาคูํใต๎  หมูํที่  7  
ต าบลนาคูํ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก๎ไขเพ่ิมเติม  และ  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ดํวนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว3616  ลงวันที่ 24  
มิถุนายน  2559  ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  
อบต.นาคูํ  ฉบับทบทวนครั้งที่  1/2563 หน๎า  123  ข๎อ  11 
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

 
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 150,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 150,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท 

   
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายงบรายจํายอื่น ๆ       

    
โครงการแขํงขันกีฬาประชาชนประจ าปี จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดกิจกรรมการแขํงขันกีฬาตํอต๎านยาเสพติด
ต าบลนาคูํ  ระหวํางหมูํบ๎านในเขต อบต.นาคูํ  โดยมีคําใช๎จํายประกอบด๎วย
คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม  คําอาหารและเครื่องดื่มไมํมีแอลกอฮอล์  และ
คําใช๎จํายอื่นที่จ าเป็นและเกี่ยวข๎องในการจัดงาน  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  วําด๎วยคําใช๎จํายในการจัดงาน การจัดการแขํงขันกีฬา
และการสํงนักกีฬา เข๎ารํวมการแขํงขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.  2559  
ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  อบต.นาคูํ  ฉบับ
ทบทวนครั้งที่  1/2563 หน๎า 88 ข๎อ 5 

      

    
โครงการจัดการแขํงขันกีฬานาคูํคัพ จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในโครงการจัดการแขํงขันกีฬานาคูํคัพ  โดยมีคําใช๎จําย
ประกอบด๎วยคําอาหารวํางและเครื่องดื่ม  คําอาหารและเครื่องดื่มไมํมี
แอลกอฮอล์  และคําใช๎จํายอื่นที่จ าเป็นและเกี่ยวข๎องในการจัดงาน  เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วําด๎วยคําใช๎จํายในการจัดงาน การ
จัดการแขํงขันกีฬาและการสํงนักกีฬา เข๎ารํวมการแขํงขันกีฬาของ อปท. 
พ.ศ.  2559  ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  
อบต.นาคูํ  ฉบับทบทวนครั้งที่  1/2563 หน๎า 88 ข๎อ 4 

      

 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 370,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 20,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท 

   
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายงบรายจํายอื่น ๆ       

    
โครงการถวายเทียนพรรษา จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นคําใช๎จํายการจัดงานตามโครงการถวายเทียนพรรษา  โดยมี
คําใช๎จํายประกอบด๎วยคําใช๎จํายพิธีทางศาสนา  คําอาหารและเครื่องดื่มไมํ
มีแอลกอฮอล์  และคําใช๎จํายอ่ืนที่จ าเป็นและเกี่ยวข๎องในการจัดงาน  
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วําด๎วยคําใช๎จํายในการจัดงาน 
การจัดการแขํงขันกีฬาและการสํงนักกีฬา เข๎ารํวมการแขํงขันกีฬาของ 
อปท. พ.ศ.  2559  ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  
ของ  อบต.นาคูํ  ฉบับทบทวนครั้งที่  1/2563 หน๎า 87 ข๎อ 3 
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โครงการสํงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของเด็กและเยาวชน จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นคําใช๎จํายตามโครงการสํงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของเด็กและ
เยาวชน เป็นการสํงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแกํเด็กและเยาวชนต าบล
นาคูํ โดยมีคําใช๎จํายประกอบด๎วยคําอาหารวํางและเครื่องดื่ม  คําอาหาร  
คําปูายโครงการ  คําสมนาคุณวิทยากร  และคําใช๎จํายอื่นที่จ าเป็นในการ
ฝึกอบรม  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วําด๎วยคําใช๎จํายในการ
ฝึกอบรม และการเข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557  
ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  อบต.นาคูํ  ฉบับ
ทบทวนครั้งที่  1/2563 หน๎า 87 ข๎อ 2 

      

  
งบเงินอุดหนุน รวม 350,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 350,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน       

    
อุดหนุนสภาวัฒนธรรมต าบลนาคูํ โครงการจัดงานประเพณีแหํพระเวสสันดร จ านวน 250,000 บาท 

      

  อุดหนุนสภาวัฒนธรรมต าบลนาคูํ  เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการสํงเสริมและ
สนับสนุนการจัดงานประเพณีแหํพระเวสสันดรของประชาชนต าบลนาคูํ  
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ.  2559  และที่แก๎ไขเพ่ิมเติม  และ  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดํวนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว3616  ลงวันที่  
24  มิถุนายน  2559 และระเบียบหนังสือสั่งการที่เก่ียวข๎อง ปรากฏใน
แผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  อบต.นาคูํ  ฉบับทบทวน
ครั้งที่  1/2563  หน๎า  90  ข๎อ 10 

      

    
อุดหนุนสภาวัฒนธรรมต าบลนาคูํ โครงการจัดหมอเหยาของประชาชนต าบล จ านวน 40,000 บาท 

      

  อุดหนุนสภาวัฒนธรรมต าบลนาคูํ  เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการสํงเสริมและ
สนับสนุนการจัดหมอเหยาของประชาชนต าบลนาคูํ  โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น  พ.ศ.  2559  และที่แก๎ไขเพ่ิมเติม  และ  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ดํวนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว  3616  ลงวันที่  24  
มิถุนายน  2559 และระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข๎อง ปรากฏใน
แผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  อบต.นาคูํ  ฉบับทบทวน
ครั้งที่  1/2563  หน๎า  90  ข๎อ 11 

      

    
อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอ าเภอนาแก  โครงการงานประเพณีไหลเรือไฟและงาน
กาชาดจังหวัดนครพนม 

จ านวน 60,000 บาท 

      
  อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอ าเภอนาแก  โครงการงานประเพณีไหลเรือไฟและ

งานกาชาดจังหวัดนครพนม  เพ่ืออุดหนุนเป็นคําใช๎จํายในการจัดสร๎างเรือ
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ไฟ  1  ล า  ในนามอ าเภอนาแก  เพื่อสํงเรือไฟเข๎ารํวมไหลเรือไฟ  ในงาน
ประเพณีไหลเรือไฟประจ าปี  จังหวัดนครพนม   โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  
พ.ศ.  2559  และที่แก๎ไขเพ่ิมเติม  และ  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดํวน
ที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว  3616  ลงวันที่  24  มิถุนายน  2559  และ
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข๎อง ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.  
2561-2565)  ของ  อบต.นาคูํ  ฉบับทบทวนครั้งที่  1/2563  หน๎า  89 ข๎อ 
9 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 1,839,000 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 942,000 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 942,000 บาท 

   
เงินเดือนข๎าราชการ หรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น จ านวน 200,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีและเงินปรับเพิ่มตาม
คุณวุฒิ  จ านวน  12  เดือน  ให๎กับพนักงานสํวนต าบล  กองชําง  จ านวน  
2  อัตรา  ได๎แกํ  ผู๎อ านวยการกองชําง  และ  นายชํางโยธา  ตามแผน
อัตราก าลัง  3  ปี  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564-2566  และที่แก๎ไข
เพ่ิมเติม 

      

   
เงินประจ าต าแหนํง จ านวน 42,000 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นเงินประจ าต าแหนํงผู๎อ านวยกองชําง เดือนละ  3,500  บาท  

จ านวน  12  เดือน 
      

   
คําตอบแทนพนักงานจ๎าง จ านวน 600,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างพนักงานจ๎างตามภารกิจของกองชําง  จ านวน  12  
เดือน  จ านวน  4  อัตรา  ได๎แกํ  ผู๎ชํวยชํางโยธา  ผู๎ชํวยเจา๎พนักงานธุรการ  
พนักงานสูบน้ า  และ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  ตามแผน
อัตราก าลัง  3  ปี  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564-2566  และที่แก๎ไข
เพ่ิมเติม 

      

   
เงินเพ่ิมตําง ๆ ของพนักงานจ๎าง จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นเงินคําครองชีพชั่วคราวของพนักงานตามภารกิจของกองชําง  
จ านวน  12  เดือน  จ านวน  4  อัตรา  ได๎แกํ  ผู๎ชํวยนายชาํงโยธา  ผู๎ชวํย
เจ๎าพนักงานธุรการ  พนักงานสูบน้ า  และ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาด
เบา  ตามแผนอัตราก าลัง  3  ปี  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564-2566  
และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติม 

      

  
งบด าเนินงาน รวม 897,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 117,000 บาท 

   
คําตอบแทนผู๎ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น จ านวน 112,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ให๎กับพนักงานสํวนต าบลและ
พนักงานจ๎างตามภารกิจ  โดยถือปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  วําด๎วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแกํพนักงานสํวนท๎องถิ่นให๎เป็น
รายจํายอื่นขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2557  และด าเนินการ
ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข๎อง 
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คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นเงินคําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให๎แกํพนักงาน

สํวนต าบลและพนักงานจ๎าง 
      

   
ค่าใช้สอย รวม 260,000 บาท 

   
รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ       

    
รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ จ านวน 240,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างเหมาแรงงาน  จ๎างเหมาท าปูายโฆษณาและเผยแพรํ  
คําจ๎างเหมาถํายเอกสารแบบแปลนที่พิมพ์เขียว  คําจ๎างผู๎แสดงแบบ  คําเชํา
ทรัพย์สิน  คําติดตั้งไฟฟูา  ประปา  โทรศัพท์รวมทั้งคําติดตั้งหม๎อแปลง  คํา
ติดตั้งมาตรวัดน้ า,คําจ๎างเหมาตัดหญ๎า  คําจ๎างเหมาบริการท าชั้นวางสิ่งของ  
วางเอกสาร  คําใช๎จํายในการจ๎างคนปฏิบัติงานในกองชําง  คําจ๎างออกแบบ
หรือควบคุมงานกํอสร๎าง  เป็นไปตามกฎกระทรวงก าหนดอัตราคําจ๎างผู๎
ให๎บริการงานจ๎างออกแบบหรือควบคุมงานกํอสร๎าง พ.ศ. 2560  และ
ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข๎อง ฯลฯ 

      

   
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายงบรายจํายอื่น ๆ       

    
โครงการเดินทางไปราชการ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เชํน คําเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คําพาหนะ  คําเชําที่พัก  
คําลงทะเบียน  และคําใช๎จํายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรือคําใช๎จําย
ในการฝึกอบรมและสัมมนาของพนักงานสํวนต าบล  พนักงานจ๎าง  เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก๎ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 3) พ.ศ.  
2559  และด าเนินการตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข๎อง 

      

   
คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม จ านวน 10,000 บาท 

      
  เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินการซํอมแซม  บ ารุงรักษาทรัพย์สินให๎

สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ 
      

   
ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์และอุปกรณ์ตําง  เชํน  กระดาษ  
ปากกา  ดินสอ  แบบพิมพ์  กระดาษเขียนแบบ  อุปกรณ์เขียนแบบ  และ
เก๎าอ้ีผู๎บริหาร  ฯลฯ 

      

   
วัสดุไฟฟูาและวิทยุ จ านวน 50,000 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อหลอดไฟฟูา  ฟิวส์  เข็มขัดรัดสาย  เทปพันสายไฟ  

สายไฟฟูา  ปลั๊ก  สวิตซ์ไฟฟูารวมทั้งสวิตซ์อัตโนมัติ  โซลําสวิตซ์  ฯลฯ  
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ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  อบต.นาคูํ  ฉบับ
ทบทวนครั้งที่  1/2563 หน๎า 43 ข๎อ 1 

   
วัสดุกํอสร๎าง จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุกํอสร๎างตํางๆ  เชํน  ทํอ คสล. ทํอระบายน้ า  
ทราย  ปูนกรวด  หิน  ไม๎แบบ  ยางมะตอย  ยางมะตอยน้ า   หินลูกรัง  อิฐ
หรือซีเมนต์บล็อก  กระเบื้องสังกะสี  สี  แปรงทาสี  สังกะสี  ตะปู  ค๎อน  
ฯลฯ 

      

   
วัสดุการเกษตร จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อพันธุ์ไม๎ยืนต๎น ไม๎ดอกไม๎ประทับ  วัสดุเกษตร  เชํน  
ดินปลูกต๎นไม๎  ปุ๋ย  กระถางดอกไม๎ วัสดุเพาะช า อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์ 
ฯลฯ 

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 5,000 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุคอมพิวเตอร์  เชํน  หมึก  แปูนพิมพ์  เมนบอร์ด  เมาส์  

UPSCD  ดิสก์เกส  ฯลฯ 
      

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 400,000 บาท 

   
คําไฟฟูา จ านวน 400,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําไฟฟูาสถานีสูบน้ าด๎วยไฟฟูาบ๎านหนองหอยในการสูบน้ าให๎
เกษตรกรใช๎ในการเกษตร  คําไฟฟูาระบบประปาหมูํบ๎าน  บ๎านแขนนาง  
และคํากระแสไฟฟูาสายดับ 

      

 
งานก่อสร้าง รวม 940,000 บาท 

  
งบลงทุน รวม 940,000 บาท 

   
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 940,000 บาท 

   
คํากํอสร๎างสิ่งสาธารณูปโภค       

    
โครงการกํอสร๎างถนน คสล. ภายในหมูํบ๎าน หมูํที่ 4 สายบ๎านแขนนาง – บ๎าน
น้ าบํอ 

จ านวน 340,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นคํากํอสร๎างถนน คสล. ภายในหมูํบ๎าน หมูํที่ 4 สายบ๎านแขนนาง – 
บ๎านน้ าบํอ ขนาดผิวจราจรกว๎าง 4.00  เมตร ยาว  150.00  เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไมํน๎อยกวํา 600.00 ตารางเมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลน ของ อบต.นาคูํ ก าหนด (แผนพัฒนาท๎องถิ่น พ.ศ. 2561 – 
2565 ) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2564 หน๎า 62 

      

    
โครงการกํอสร๎างถนน คสล.หมูํที่  10 จากบ๎านนายวาฤทธิ์ ศรีแสน – หนองปูุ
ตา 

จ านวน 100,000 บาท 

      
  เพ่ือเป็นคํากํอสร๎างถนน คสล. หมูํที่  10 จากบ๎านนายวาฤทธิ์ ศรีแสน – 

หนองปูุตา  ขนาดผิวจราจรกว๎าง  4.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร หนา  0.15 
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เมตร หรือมีพ้ืนที่ไมํน๎อยกวํา 180.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนของ อบต.นาคูํ ก าหนด (แผนพัฒนาท๎องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ) 
หน๎า 55 

    
โครงการซํอมแซมถนน  คสล. หมูํที ่ 2  ซอยบ๎านนางบุญเพ็ง พํอชมพู จ านวน 500,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นคําซํอมแซมถนน  คสล. หมูํที่  2  ซอยบ๎านนางบุญเพ็ง พํอชมพู 
ขนาดผิวจราจรกว๎าง  5.00 เมตร ยาว 183.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพ้ืนที่ไมํน๎อยกวํา 915.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน ของ 
อบต.นาคูํ ก าหนด (แผนพัฒนาท๎องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน 
ครั้งที่ 1/2564 หน๎า 58 
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แผนงานการเกษตร 

 
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 20,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 20,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท 

   
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายงบรายจํายอื่น ๆ       

    
โครงการตามรอยพํออยูํแบบพอเพียง จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในโครงการตามรอยพํออยูํแบบพอเพียง   โดยมีคําใช๎จําย
ประกอบด๎วย  คําวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์ คําสัมมนาคุณวิทยากร 
คําอาหารวํางพร๎อมเครื่องดื่ม คําอาหาร และคําใช๎จํายอื่นท่ีจ าเป็นในการ
ฝึกอบรม  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วย คําใช๎จํายในการ
ฝึกอบรม และการเข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557 
ปรากฏในปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  อบต.
นาคูํ  ฉบับทบทวนครั้งที่  1/2563 หน๎า  84  ข๎อ  1 

      

    
โครงการน้ าคือชีวิต  ศาสตร์พระราชาสูํแปลงเกษตรผสมผสานประชารัฐ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในโครงการน้ าคือชีวิต  ศาสตร์พระราชาสูํแปลงเกษตร
ผสมผสานประชารัฐ  โดยมีคําใช๎จํายประกอบด๎วยคําอาหารวํางและ
เครื่องดื่ม  คําอาหาร  คําปูายโครงการ  คําสมนาคุณวิทยากร  และ
คําใช๎จํายอื่นที่จ าเป็นในการฝึกอบรม  ฯลฯ  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  วําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรม และการเข๎ารับการ
ฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
วําด๎วยคําใช๎จํายในการจัดงาน การจัดการแขํงขันกีฬาและการสํงนักกีฬา 
เข๎ารํวมการแขํงขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.  2559  และ  หนังสือกรมสํงเสริม
การปกครองท๎องถิ่น  ดํวนมาก  ที่  มท  0810.6/ว  1281  ลงวันที่  29  
มิถุนายน  2560  เรื่อง  การด าเนินโครงการ  “น้ าคือชีวิต  :  ศาสตร์
พระราชาสูํแปลงเกษตรผสมผสานประชารัฐ”   ปรากฏในแผนพัฒนา
ท๎องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ของ  อบต.นาคูํ  ฉบับทบทวนครั้งที่  
1/2563 หน๎า 86 ข๎อ 8 

      

 


