
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
เรื่อง  ประกาศใช้แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

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

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  
๒๕๔๘  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ข้อ  ๒๗  แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายใน
สามสิบวัน  นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  งบประมาณจาก
เงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานหรือโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอ่ืนๆ  ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  องค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาคู่  ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕  เมื่อวันที่  ๑๕  
กันยายน  ๒๕๖๔  ไปแล้วนั้น 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่  ได้จัดท าแผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.   ๒๕๖๕
เรียบร้อยแล้ว  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๘  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 
 
 
 

(นายพิมะ  แสงมณี) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 

 

 



แผนการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

 



ค าน า 
 
 การจัดท าแผนการด าเนินงาน  ได้จัดท าขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  แผนการด าเนินงานเป็น
เอกสารที่แสดงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา  และกิจกรรมต่างๆ  ที่จะด าเนินการจริงในพ้ืนที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕  เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่  
รวมถึงหน่วยงานอ่ืนได้ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินวานทั้งทางด้านการจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน  ด้าน
เศรษฐกิจ  การพัฒนาคนและสังคม  การเมืองการบริหาร  การศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมประเพณี  ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  ตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่  
ภายใตแ้ผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่  รวมทั้งเป็นเอกสารที่จะใช้
เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่  ต่อไป 
 
     
        งานนโยบายและแผน 
            องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
           กันยายน  ๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สารบัญ 

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



  
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕  ของ  อบต.นาคู ่ ๑ 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
๑.  ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร 
๑.๑  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ รายละเอียดโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

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

ประชาคม 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดเวทีประชาคมท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ แผนชุมชน  โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วยคา่อาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  
ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  และค่าใช้จ่ายอื่นท่ี
จ าเป็นในการฝึกอบรม   เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  
๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  อบต.นาคู่  ฉบับทบทวนครั้งที่  ๑/๒๕๖๓ หน้า 
๔๕ ข้อ ๑ 

๕,๐๐๐ อบต.นาคู ่ ส านักปลดั             

๒ โครงการจดัเก็บ
ข้อมูลพื้นฐานชุมชน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่า
พิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นในการฝึกอบรม  
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น  พ.ศ. 
๒๕๕๗  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  
อบต.นาคู่  ฉบับทบทวนครั้งที่  ๑/๒๕๖๓ หน้า ๔๕ ข้อ ๒ 

๕,๐๐๐ อบต.นาคู ่ ส านักปลดั             

 

แบบ  ผด.๐๒ 



  
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕  ของ  อบต.นาคู ่ ๒ 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
๑.  ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร 
๑.๑  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ รายละเอียดโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

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

ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  
ค่าลงทะเบียนต่างๆ  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรือ
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสมัมนาของพนักงานส่วนต าบล  พนักงาน
จ้าง  คณะผู้บริหารและสมาชิก  อบต. เป็นไปตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับท่ี ๓)  พ.ศ.  
๒๕๕๙  และด าเนินการตามระเบยีบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  อบต.นาคู่  ฉบับ
ทบทวนครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๓  หน้า ๔๕ ข้อ ๓ 

๕๐,๐๐๐ อบต.นาคู ่ ส านักปลดั 
 

           

๔ โครงการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริหารงานของ  
อบต.นาคู ่

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารงาน ของคณะผู้บรหิาร พนกังาน สมาชิก อบต. และบุคคลที่
เกี่ยวข้อง  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าของสมนาคุณในการดูงาน  ค่าสมนาคุณ
วิทยากร  ค่าเช่าที่พัก  ค่ายานพาหนะ  และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นในการ
ฝึกอบรม  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝกึอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๕๗  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  
อบต.นาคู่  ฉบับทบทวนครั้งที่  ๑/๒๕๖๓ หน้า ๔๖ ข้อ ๔ 

๒๐๐,๐๐๐ อบต.นาคู ่ ส านักปลดั             

แบบ  ผด.๐๒ 



  
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕  ของ  อบต.นาคู ่ ๓ 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
๑.  ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร 
๑.๑  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ รายละเอียดโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

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

อินเตอร์เนต็ต าบล 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าเช่าคู่สายโทรศัพท์ ค่าบริการส าหรับโครงการ
อินเตอร์เนต็ความเร็วสูง  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบอินเตอรเ์น็ต 
ค่าบริการโทรคมนาคมของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก  ค่าเช่าพื้นที่โดเมนเนม  
และให้รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ  ฯลฯ  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  อบต.นาคู่  ฉบับทบทวนครั้งที่  ๑/
๒๕๖๓  หน้า  ๔๖  ข้อ  ๕ 

๑๐๐,๐๐๐ อบต.นาคู ่ ส านักปลดั 
 

           

๖ โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได ้

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ
ภาษี  โดยมีคา่ใช้จ่ายประกอบด้วยค่าป้าย  ค่าสิ่งพิมพ์  ค่าอาหารวา่ง
และเครื่องดื่ม  ค่าอาหาร  และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นในการฝึกอบรม  
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๕๗  และ  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว ๔๕๒๒ 
ลงวันท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  
๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  อบต.นาคู่  ฉบับทบทวนครั้งที่  ๑/๒๕๖๓  
หน้า  ๔๖  ข้อ  ๖ 

๑๕,๐๐๐ อบต.นาคู ่ กองคลัง             

 

แบบ  ผด.๐๒ 



  
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕  ของ  อบต.นาคู ่ ๔ 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
๑.  ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร 
๑.๑  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ รายละเอียดโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

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

ปลูกป่าและอนุรักษ์
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสรมิการปลูกป่าและ
อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีคา่ใช้จ่ายประกอบด้วย
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าปา้ยโครงการ  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.  
๒๕๕๙  และหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น  ด่วนท่ีสุด ที่  
มท  ๐๘๐๑.๒/ว  ๑๐๖๐  ลงวันท่ี  ๓๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๙  ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  อบต.นาคู่  ฉบับ
ทบทวนครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๓ หน้า ๔๖ ข้อ ๗ 

๑๐,๐๐๐ อบต.นาคู ่ ส านักปลดั             

๘ โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม  
อบต.นาคู ่

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอบรมคณุธรรมจริยธรรมใหแ้ก่
พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. และ
ประชาชนต าบลนาคู่  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าของสมนาคุณในการดูงาน  
ค่าสมนาคณุวิทยากร  และค่าใช้จา่ยอื่นท่ีจ าเป็นในการฝึกอบรม  
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๕๗  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  
อบต.นาคู่  ฉบับทบทวนครั้งที่  ๑/๒๕๖๓  หน้า  ๔๗  ข้อ  ๘ 

๑๐,๐๐๐ อบต.นาคู ่ ส านักปลดั             

 

แบบ  ผด.๐๒ 



  
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕  ของ  อบต.นาคู ่ ๕ 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
๑.  ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร 
๑.๑  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ รายละเอียดโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

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

พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพฯ (อพ.สธ.)  

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด ารสิมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.)  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าสมนาคณุวิทยากร  และ
ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นในการฝึกอบรม  เป็นไปตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารบั
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗  ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  อบต.นาคู่  ฉบับ
ทบทวนครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๓ หน้า ๔๗ ข้อ ๙ 

๕๐,๐๐๐ อบต.นาคู ่ ส านักปลดั 
 

           

๑๐ โครงการอุดหนุนท่ี
ท าการปกครอง
อ าเภอนาแก   

อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอนาแก  เพื่อด าเนินโครงการจัด
กิจกรรมวันส าคัญของชาติในส่วนภูมิภาค  โดยถือปฏิบตัิตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.  ๒๕๕๙  และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดว่น
ที่สุด  ที่  มท  ๐๘๐๘.๒/ว  ๓๖๑๖  ลงวันท่ี  ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๙  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  อบต.นา
คู่  ฉบับทบทวนครั้งที่  ๑/๒๕๖๓  หน้า  ๔๗  ข้อ  ๑๐ 

๒๐,๐๐๐ อ าเภอนาแก ส านักปลดั             

  

แบบ  ผด.๐๒ 



  
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕  ของ  อบต.นาคู ่ ๖ 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
๑.  ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร 
๑.๑  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ รายละเอียดโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

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

ศูนย์ปฏิบัติการ
ช่วยเหลือประชาชน
ตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นระดับ
อ าเภอ 

เพื่ออุดหนุนให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสังข์   ตามโครงการ
อุดหนุนศูนย์ปฏิบตัิการช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าท่ีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอ  โดยถือปฏิบตัิตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.  ๒๕๕๙  และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดว่น
ที่สุด  ที่  มท  ๐๘๐๘.๒/ว  ๓๖๑๖  ลงวันท่ี  ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๙  
และหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่  มท  
๐๘๐๘.๒/ว  ๕๑๖  ลงวันท่ี  ๒๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑  เรื่อง  ซักซ้อม
แนวทางการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และตามระเบียบ  กฎหมาย  หนังสือสัง่
การที่เกี่ยวข้อง  ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
ของ  อบต.นาคู่  ฉบับทบทวนครั้งที่  ๑/๒๕๖๓ หน้า ๔๘ ข้อ ๑๑ 

๒๖,๐๐๐ อบต.นาคู ่ ส านักปลดั 
 

           

 
 
 
 

แบบ  ผด.๐๒ 



  
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕  ของ  อบต.นาคู ่ ๗ 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
๑.  ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร 
๑.๒  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ รายละเอียดโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

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

ทางการแพทย์
ฉุกเฉิน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่นค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  
ค่าลงทะเบียนต่างๆ  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ในการเดินทางไปราชการหรือ
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสมัมนาของพนักงานส่วนต าบล  พนักงาน
จ้าง  การด าเนินงานระบบการแพทย์ฉุกเฉินและผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ไป
ปฏิบัติราชการ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ และแก้ไข
เพิ่มเตมิถึง  (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.  ๒๕๕๙  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  
มท  ๐๘๙๑.๓/ว  ๒๘๒๖  ลงวันท่ี  ๑๗  กันยายน  ๒๕๕๓  ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  อบต.นาคู่  ฉบับ
ทบทวนครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๓  หน้า  ๕๑  ข้อ ๒ 

๒๐,๐๐๐ อบต.นาคู ่ ส านักปลดั 
 

           

๒ โครงการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุ
บนทางถนน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ และแกไ้ขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.  
๒๕๕๙  และหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น ท่ี  มท  ๐๘๐๔.๕/ว  
๑๖๓๔  ลงวันท่ี  ๒๒  กันยายน  ๒๕๕๗  และระเบียบหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  
อบต.นาคู่  ฉบับทบทวนครั้งที่  ๑/๒๕๖๓ หน้า ๕๒ ข้อ ๔ 

๑๐,๐๐๐ อบต.นาคู ่ ส านักปลดั             

 

แบบ  ผด.๐๒ 



  
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕  ของ  อบต.นาคู ่ ๘ 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
๑.  ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร 
๑.๒  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ รายละเอียดโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

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

ความรู้ด้านการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสรมิความรู้ด้านการป้องกันและแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิในเขตพื้นที่ อบต.นาคู่  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่า
สมนาคณุวิทยากร  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการฝึกอบรม  เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจา้หน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗  และ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก  ที่  มท  
๐๘๑๖.๕/ว  ๒๗๒๖  ลงวันท่ี  ๔  ธันวาคม  ๒๕๖๐  ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  อบต.นาคู่  ฉบับ
ทบทวนครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๓  หน้า  ๕๒  ข้อ  ๖ 

๑๐,๐๐๐ อบต.นาคู ่ ส านักปลดั             

๔ โครงการฝึกอบรม
วินัยจราจร 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิงานโครงการฝึกอบรมวินัยจราจร
ให้กับประชาชน  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าสมนาคณุวิทยากร  และ
ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นในการฝึกอบรม  เป็นไปตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารบั
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗  ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  อบต.นาคู่  ฉบับ
ทบทวนครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๓  หน้า ๕๓ ข้อ ๘ 

๕,๐๐๐ อบต.นาคู ่ ส านักปลดั             

แบบ  ผด.๐๒ 



  
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕  ของ  อบต.นาคู ่ ๙ 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
๑.  ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร 
๑.๒  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ รายละเอียดโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

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

แผนป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภยั

ต าบลนาคู ่

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิงานโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน
และระงับอัคคีภัยต าบลนาคู่  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าสมนาคุณวิทยากร  
และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นในการฝกึอบรม  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารบั
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗  ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  อบต.นาคู่  ฉบับ
ทบทวนครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๓ หน้า ๕๓ ข้อ ๙ 

๒๐,๐๐๐ อบต.นาคู ่ ส านักปลดั             

๖ โครงการปรับปรุง

ซ่อมแซมศูนย์  อป.

พร.  อบต.นาคู ่

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อบต.นา
คู่ รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.นาคู่  ก าหนด  ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  อบต.นาคู่  ฉบับ
ทบทวนครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๔  หน้า  ๔๖  ข้อ  ๒   

๑๐๐,๐๐๐ อบต.นาคู ่ ส านักปลดั             

 
 

 
  

แบบ  ผด.๐๒ 



  
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕  ของ  อบต.นาคู ่ ๑๐ 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
๒.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๒.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ รายละเอียดโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

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

ประปา  หมู่ที่  ๗  
หน้าบ้านนางสิงหา
ถึงบ้านนายสิทธิพงษ ์

ขยายเขตประปา หมู่ท่ี ๗ จากบ้านนางสิงหา – หน้าบ้านนายสิทธิพงษ์ 
โดยวางท่อ PVC แข็ง ท่อประปาชนิดปลายบาน ช้ัน ๘.๕ ความยาว 
๑,๐๔๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแผนผัง ของ อบต.นาคู่ ก าหนด 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ฉบับทบทวน ครั้งท่ี ๑/
๒๕๖๔ หนา้ ๔๙  ข้อ  ๗ 

๑๐๐,๐๐๐ หมู่ที่  ๗   
ต.นาคู ่

กองช่าง             

๒ โครงการก่อสร้าง
ร่องระบายน้ า  คสล.  
ภายในหมู่บ้าน  หมู่
ที่  ๕  หน้าบ้านนาง
ถนอมศิลป์  นันทะ
พรม  ถึงหน้าบ้าน
นางสีนวน  เสนาค า 

ก่อสร้างร่องระบายน้ า คสล.ภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่ ๕ หน้าบ้านนาง
ถนอมศิลป์ นันทะพรม – หน้าบ้านนางสีนวน เสนาค า  ขนาดกว้าง  
๐.๓๐  เมตร ยาว  ๖๐.๐๐  เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลน ของ อบต.นาคู่ ก าหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ) ฉบับทบทวน ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ หนา้ ๕๑  ข้อ  ๑๓ 

๑๐๐,๐๐๐ หมู่ที่  ๕   
ต.นาคู ่

กองช่าง             

 
  

แบบ  ผด.๐๒ 



  
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕  ของ  อบต.นาคู ่ ๑๑ 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 

๒.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๒.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ รายละเอียดโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

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

๑ โครงการซ่อมแซม
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  หมู่ที่  ๒  
ซอยบ้านนางบุญเพ็ง  
พ่อชมภู 

เพื่อเป็นค่าซ่อมแซมถนน  คสล. หมู่ที่  ๒  ซอยบ้านนางบุญเพ็ง พ่อ
ชมพู ขนาดผิวจราจรกว้าง  ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๓.๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า ๙๑๕.๐๐ ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลน ของ อบต.นาคู่ ก าหนด (แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ฉบับทบทวน ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ หน้า 
๕๘  ข้อ  ๑๑ 

๕๐๐,๐๐๐ หมู่ที่  ๒   
ต.นาคู ่

กองช่าง             

๒ โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
ภายในหมู่บ้าน  หมู่
ที่  ๔  บ้านแขนนาง  
ถึง บ้านน้ าบ่อ 

เพื่อเป็นค่าก่อสรา้งถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ สายบ้านแขน
นาง – บ้านน้ าบ่อ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐  เมตร ยาว  ๑๕๐.๐๐  
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลน ของ อบต.นาคู่ ก าหนด (แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ) ฉบับทบทวน ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ หนา้ 
๖๒  ข้อ  ๑๙ 

๓๔๐,๐๐๐ หมู่ที่  ๔   
ต.นาคู ่

กองช่าง             

๓ โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่  ๑๐  
บ้านนายวาฤทธิ ์ ศรี
แสน  ถึงหนองปู่ตา   

เพื่อเป็นค่าก่อสรา้งถนน คสล. หมูท่ี่  ๑๐ จากบ้านนายวาฤทธิ์ ศรีแสน 
– หนองปู่ตา  ขนาดผิวจราจรกว้าง  ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๕.๐๐ เมตร 
หนา  ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่นอ้ยกว่า ๑๘๐.๐๐ ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.นาคู่ ก าหนด (แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ) หน้า ๕๕  ข้อ  ๑๖ 

๑๐๐,๐๐๐ หมู่ที่  ๑๐   
ต.นาคู ่

กองช่าง             

 

แบบ  ผด.๐๒ 



  
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕  ของ  อบต.นาคู ่ ๑๒ 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
๓.  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 
๓.๑  แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ รายละเอียดโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

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

พ่ออยู่แบบพอเพียง 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการตามรอยพ่ออยู่แบบพอเพียง   โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์ ค่าสัมมนาคณุ
วิทยากร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นท่ี
จ าเป็นในการฝึกอบรม  เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ย 
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ี
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ปรากฏในปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  
๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  อบต.นาคู่  ฉบับทบทวนครั้งที่  ๑/๒๕๖๓ หน้า  
๘๔  ข้อ  ๑ 

๑๐,๐๐๐ อบต.นาคู ่ ส านักปลดั             

๒ โครงการน้ าคือชีวิต 
: ศาสตร์พระราชาสู่
แปลงเกษตร
ผสมผสานประชารัฐ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการน้ าคอืชีวิต  ศาสตร์พระราชาสู่แปลง
เกษตรผสมผสานประชารัฐ  โดยมคี่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าสมนาคณุวิทยากร  
และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นในการฝกึอบรม  ฯลฯ  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารบั
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.  
๒๕๕๙  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  
อบต.นาคู่  ฉบับทบทวนครั้งที่  ๑/๒๕๖๓ หน้า ๘๖ ข้อ ๘ 

๑๐,๐๐๐ อบต.นาคู ่ ส านักปลดั             

 

แบบ  ผด.๐๒ 



  
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕  ของ  อบต.นาคู ่ ๑๓ 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 

๔.  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
๔.๑  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ รายละเอียดโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

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

๑ โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จรยิธรรม
ของเด็กและเยาวชน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมคณุธรรมและจริยธรรมของเดก็
และเยาวชน เป็นการส่งเสรมิคณุธรรมและจริยธรรมแก่เด็กและ
เยาวชนต าบลนาคู่ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยคา่อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าสมนาคณุวิทยากร  และ
ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นในการฝึกอบรม  เป็นไปตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารบั
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗  ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  อบต.นาคู่  ฉบับ
ทบทวนครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๓ หน้า ๘๗ ข้อ ๒ 

๑๐,๐๐๐ อบต.นาคู ่ กอง
การศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

๒ โครงการถวายเทียน
พรรษา 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการจดังานตามโครงการถวายเทียนพรรษา  โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าใช้จ่ายพธิีทางศาสนา  ค่าอาหารและ
เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์  และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นและเกี่ยวข้องใน
การจัดงาน  เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจดัการแข่งขันกฬีาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.  ๒๕๕๙  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  อบต.นาคู่  ฉบับทบทวนครั้งที่  ๑/
๒๕๖๓ หนา้ ๘๗ ข้อ ๓ 

๑๐,๐๐๐ อบต.นาคู ่ กอง
การศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

 
 

แบบ  ผด.๐๒ 



  
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕  ของ  อบต.นาคู ่ ๑๔ 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
๔.  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
๔.๑  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ รายละเอียดโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

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

คู่คัพ   
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการแข่งขันกีฬานาคู่คัพ  โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าอาหารและ
เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์  และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นและเกี่ยวข้องใน
การจัดงาน  เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจดัการแข่งขันกฬีาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการ
แขง่ขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.  ๒๕๕๙  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  อบต.นาคู่  ฉบับทบทวนครั้งที่  ๑/
๒๕๖๓ หนา้ ๘๘ ข้อ ๔ 

๕๐,๐๐๐ อบต.นาคู ่ กอง
การศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

๔ โครงการกีฬา
ประชาชนต่อต้านยา
เสพติด 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพ
ติดต าบลนาคู่  ระหว่างหมู่บ้านในเขต อบต.นาคู่  โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วยคา่อาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มี
แอลกอฮอล์  และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน  
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาของ อปท. พ.ศ.  ๒๕๕๙  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  
๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  อบต.นาคู่  ฉบับทบทวนครั้งที่  ๑/๒๕๖๓ หน้า 
๘๘ ข้อ ๕ 

๑๐๐,๐๐๐ อบต.นาคู ่ กอง
การศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

 
 

แบบ  ผด.๐๒ 



  
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕  ของ  อบต.นาคู ่ ๑๕ 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
๔.  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
๔.๑  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ รายละเอียดโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

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

การจัดท าเรือไฟ
อ าเภอนาแก 

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอ าเภอนาแก  โครงการงานประเพณไีหลเรือไฟ
และงานกาชาดจังหวัดนครพนม  เพื่ออุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดสร้างเรือไฟ  ๑  ล า  ในนามอ าเภอนาแก  เพื่อส่งเรือไฟเข้าร่วมไหล
เรือไฟ  ในงานประเพณีไหลเรือไฟประจ าปี  จังหวัดนครพนม   โดย
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๕๙  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  และ  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด  ท่ี  มท  ๐๘๐๘.๒/ว  ๓๖๑๖  
ลงวันท่ี  ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๙  และระเบียบหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนพัฒนาทอ้งถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  
อบต.นาคู่  ฉบับทบทวนครั้งที่  ๑/๒๕๖๓  หน้า  ๘๙ ข้อ ๙ 

๖๐,๐๐๐ อบต.นาคู ่ กอง
การศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

๖ โครงการอุดหนุนแห่

พระเวสสันดรของ

สภาวัฒนธรรม

ต าบลนาคู ่

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมต าบลนาคู่  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสรมิ
และสนบัสนุนการจัดงานประเพณแีห่พระเวสสันดรของประชาชน
ต าบลนาคู่  โดยถือปฏิบตัิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๕๙  และที่แก้ไข
เพิ่มเตมิ  และ  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  
๐๘๐๘.๒/ว๓๖๑๖  ลงวันท่ี  ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๙ และระเบยีบ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  
๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  อบต.นาคู่  ฉบับทบทวนครั้งที่  ๑/๒๕๖๓  
หน้า  ๙๐  ข้อ ๑๐ 

๒๕๐,๐๐๐ อบต.นาคู ่ กอง
การศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

แบบ  ผด.๐๒ 



  
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕  ของ  อบต.นาคู ่ ๑๖ 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 

๔.  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
๔.๑  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ รายละเอียดโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

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

๗ โครงการอุดหนุน

กิจกรรมหมอเหยา

ของสภาวัฒนธรรม

ต าบลนาคู ่

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมต าบลนาคู่  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสรมิ

และสนบัสนุนการจัดหมอเหยาของประชาชนต าบลนาคู่  โดยถือ

ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๕๙  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  และ  

หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  ๐๘๐๘.๒/ว  ๓๖๑๖  

ลงวันท่ี  ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๙ และระเบียบหนังสือสั่งการที่

เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนพัฒนาทอ้งถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  

อบต.นาคู่  ฉบับทบทวนครั้งที่  ๑/๒๕๖๓  หน้า  ๙๐  ข้อ ๑๑ 

๔๐,๐๐๐ อบต.นาคู ่ กอง
การศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

 
 
 
 

 
  

 
  

แบบ  ผด.๐๒ 



  
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕  ของ  อบต.นาคู ่ ๑๗ 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 

๔.  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
๔.๒  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ รายละเอียดโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

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

๑ โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาค่า
สนับสนุนอาหาร
กลางวันศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบรหิารสถานศึกษาค่าสนับสนุนอาหารกลางวนั
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดซื้อจัดจ้างเหมาท าอาหารกลางวัน  จัดสรรให้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  อบต.นาคู่  จ านวนเด็ก  ๘๓  คน  จ านวน  ๒๔๕  
วันๆ ละ  ๒๐ บาท ต่อคน  (ฐานข้อมูล  ๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๓)  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  อบต.นา
คู่  ฉบับทบทวนครั้งที่  ๑/๒๕๖๓ หน้า ๙๑ ข้อ ๑ 

๔๒๗,๐๓๕ อบต.นาคู ่ กอง
การศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

           

๒ โครงการอาหาร
เสรมิ (นม) ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  
อบต.นาคู ่ และ
โรงเรียนในต าบลนา
คู ่

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้ออาหารเสริม (นม) ส าหรับโรงเรยีนในสังกัด
ส านักงานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) ในต าบลนาคู่ จัดสรรใหเ้ด็กเล็ก 
เด็กอนุบาลและเด็ก ป.๑ – ป.๖  จ านวน ๓๙๐ คน (ฐานข้อมูล ๑  
กรกฎาคม  ๒๕๖๔) อัตรา ๗.๓๗  บาท  จ านวน  ๒๖๐  วัน  และ
ค่าอาหารเสรมิ (นม)  ให้กับเด็กเลก็ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลนาคู่  
จ านวนเด็ก  ๘๓ คน (ฐานข้อมูล ๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๔) อัตราคนละ  
๗.๓๗  บาท  จ านวน  ๒๖๐  วัน  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  
๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  อบต.นาคู่  ฉบับทบทวนครั้งที่  ๑/๒๕๖๔ หน้า 
๙๑ ข้อ ๒ 

๙๐๖,๓๖๒ อบต.นาคู ่ กอง
การศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

 
 

 
  

แบบ  ผด.๐๒ 



  
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕  ของ  อบต.นาคู ่ ๑๘ 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
๔.  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
๔.๒  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ รายละเอียดโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

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

เด็กแห่งชาต ิ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจดังานวันเด็ก  งานแสดงบนเวทีของเด็ก  การ
ประกวดตา่งๆ  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  ค่าอาหารและเครื่องดื่มไมม่ีแอลกอฮอล์  และคา่ใช้จ่ายอื่น
ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.  
๒๕๕๙  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  
อบต.นาคู่  ฉบับทบทวนครั้งที่  ๑/๒๕๖๓  หน้า  ๙๒  ข้อ  ๔ 

๖๐,๐๐๐ อบต.นาคู ่ กอง
การศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

๔ โครงการประชุม
ผู้ปกครองและ
คณะกรรมการ
บริหารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชมุผู้ปกครองและคณะกรรมการ
บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  โดยมคี่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม  ค่าอาหารและเครือ่งดื่มไม่มีแอลกอฮอล์  และ
ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.  
๒๕๕๙  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  
อบต.นาคู่  ฉบับทบทวนครั้งที่  ๑/๒๕๖๓ หน้า ๙๓  ข้อ  ๘ 

๕,๐๐๐ อบต.นาคู ่ กอง
การศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

 
 

  

แบบ  ผด.๐๒ 



  
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕  ของ  อบต.นาคู ่ ๑๙ 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
๔.  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
๔.๒  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ รายละเอียดโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

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

อาหารกลางวัน
โรงเรียนในต าบล
นาคู ่

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน ส าหรับโรงเรียนในสังกัดส านักงาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  (สพฐ.)  ในต าบลนาคู่  จดัสรรให้เด็กเล็ก  เดก็
อนุบาลและเด็ก ป.๑ – ป.๖  จ านวนเด็ก  ๓๙๐  คน (ฐานข้อมูล ๑  
กรกฎาคม  ๒๕๖๔)  จ านวน  ๒๐๐  วัน  อัตราคนละ ๒๑ บาทต่อวนั 
(๑๐๐ % ) เป็นเงิน  ๑,๖๓๘,๐๐๐  บาท  ประกอบด้วยโรงเรียน   
ดังนี ้
-  โรงเรียนบ้านนาคู่   
-  โรงเรียนบ้านน้ าบ่อ  
-  โรงเรียนบ้านแขนนาง  
-  โรงเรียนบ้านหนองหอย 

โดยถือปฏิบตัิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๕๙  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด  ท่ี  มท  ๐๘๐๘.๒/ว  ๓๖๑๖  
ลงวันท่ี  ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๙  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  
๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  อบต.นาคู่  ฉบับทบทวนครั้งที่  ๑/๒๕๖๓ หน้า 
๙๓ ข้อ ๗ 

๑,๖๓๘,๐๐๐ อบต.นาคู ่ กอง
การศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

           

 
 

แบบ  ผด.๐๒ 



  
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕  ของ  อบต.นาคู ่ ๒๐ 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
๔.  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
๔.๒  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ รายละเอียดโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

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

ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา  
(เงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนค่าจัดการ
เรียนการสอนของ  
ศพด.  รายหัว) 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบรหิารสถานศึกษาค่าจัดการเรยีนการสอน  
(รายหัว)  จัดสรรให้ศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก   จ านวนเด็ก  ๘๓  คน  
จ านวน  ๑,๗๐๐  บาท ต่อคน  (ฐานข้อมูล  ๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๔)  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  อบต.นา
คู่  ฉบับทบทวนครั้งที่  ๑/๒๕๖๓  หน้า ๙๖ ข้อ ๑๕ 

๑๔๑,๑๐๐ อบต.นาคู ่ กอง
การศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

           

๗ โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา
ค่าหนังสือเรยีน 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาค่าหนังสือเรยีน  จัดสรร
ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   จ านวนเดก็  ๘๓  คน  จ านวน  ๒๐๐  บาท 
ต่อคน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  
อบต.นาคู่  ฉบับทบทวนครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๓ หน้า ๙๖ ข้อ ๑๖ 

๑๖,๖๐๐ อบต.นาคู ่ กอง
การศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

๘ โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา
ค่าอุปกรณ์การเรียน 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาค่าอุปกรณ์การเรียน  
จัดสรรให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   จ านวนเด็ก  ๘๓  คน  จ านวน  ๒๐๐  
บาท ต่อคน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
ของ  อบต.นาคู่  ฉบับทบทวนครั้งที่  ๑/๒๕๖๓ หน้า ๙๗ ข้อ ๑๗ 

๑๖,๖๐๐ อบต.นาคู ่ กอง
การศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

 
 

แบบ  ผด.๐๒ 



  
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕  ของ  อบต.นาคู ่ ๒๑ 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 

๔.  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
๔.๒  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ รายละเอียดโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

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

๙ โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา
ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาค่าเครื่องแบบนักเรียน  
จัดสรรให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   จ านวนเด็ก  ๘๓  คน  จ านวน  ๓๐๐  
บาท ต่อคน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
ของ  อบต.นาคู่  ฉบับทบทวนครั้งที่  ๑/๒๕๖๓ หน้า ๙๗ ข้อ ๑๘ 

๒๔,๙๐๐ อบต.นาคู ่ กอง
การศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

           

๑๐ โครงการสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายในการ

บริหารสถานศึกษา

ค่ากิจกรรมพัฒนา

ผู้เรยีน 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาค่ากิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน  

จัดสรรให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   จ านวนเด็ก  ๘๓  คน  จ านวน  ๔๓๐  

บาท ต่อคน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  

ของ  อบต.นาคู่  ฉบับทบทวนครั้งที่  ๑/๒๕๖๓ หน้า ๙๗ ข้อ ๑๙ 

๓๕,๖๙๐ อบต.นาคู ่ กอง
การศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

 
 

 
  

แบบ  ผด.๐๒ 



  
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕  ของ  อบต.นาคู ่ ๒๒ 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
๕.๑  แผนงานสังคมสงเคราะห ์

ที ่ โครงการ รายละเอียดโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

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

ส่งเสริมอาชีพแก่
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัท าโครงการส่งเสริมอาชีพแก่ผูสู้งอายุ  ผู้พิการ และ 
ผู้ด้อยโอกาส  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าวัสดุ เครื่องเขียน 
อุปกรณ์  ค่าสมัมนาคณุวิทยากร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม 
ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเปน็ในการฝึกอบรม เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  อบต.นาคู่  ฉบับ
ทบทวนครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๓ หน้า  ๙๙  ข้อ  ๓ 

๕,๐๐๐ อบต.นาคู ่ กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

๒ โครงการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  
ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส
และคนไร้ที่พึ่ง   

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ   ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และคนยากไร้  โดยมีคา่ใช้จ่าย
ประกอบไปด้วย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม คา่อาหาร ค่าใช้จ่ายที่
ประกวดหรือแข่งขัน  ค่าการแสดง ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นในการจัดงาน  
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจดังาน 
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ 
อปท. พ.ศ. ๒๕๕๙ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-
๒๕๖๕)  ของ  อบต.นาคู่  ฉบับทบทวนครั้งที่  ๑/๒๕๖๓ หน้า ๑๐๐ 
ข้อ ๔ 

๑๐,๐๐๐ อบต.นาคู ่ กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

 
 

แบบ  ผด.๐๒ 



  
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕  ของ  อบต.นาคู ่ ๒๓ 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 

๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
๕.๒  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ รายละเอียดโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

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

๑ โครงการจดัซื้อวัสดุ
วิทยาศาสตร์ทาง
การแพทย์ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อทรายอะเบท  น้ ายาก าจดัยุงลาย  
น้ ามันเชื้อเพลิงหรือสารเคมีที่ใช้เปน็ส่วนผสม  ฯลฯ   ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  อบต.นาคู่  ฉบับ
ทบทวนครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๓ หน้า ๑๐๑ ข้อ ๑ 

๕๐,๐๐๐ อบต.นาคู ่ ส านักปลดั 
 

           

๒ โครงการป้องกัน
และรณรงค์การแพร่
ระบาดของ
โรคตดิต่อและโรคไม่
ติดต่อ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและรณรงค์การแพรร่ะบาด
ของโรคติดต่อและโรคไม่ตดิต่อ เชน่  ไข้เลือดออก  ไวรสัโคโรนา  
(Covid -๑๙)  เป็นต้น  โดยมีค่าใช้จา่ยประกอบด้วยค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าสมนาคณุวิทยากร  และ
ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นในการฝึกอบรม  เป็นไปตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารบั
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗  ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  อบต.นาคู่  ฉบับ
ทบทวนครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๓  หน้า ๑๐๑  ข้อ  ๒ 

๕,๐๐๐ อบต.นาคู ่ ส านักปลดั             

แบบ  ผด.๐๒ 



  
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕  ของ  อบต.นาคู ่ ๒๔ 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 

๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
๕.๒  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ รายละเอียดโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

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

๓ โครงการอบรม
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโรคเอดส ์

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจดัฝึกอบรมให้ความรู้ในการพัฒนาครอบครัว
แก่ประชาชนในพ้ืนท่ีตามโครงการอบรมป้องกันและแกไ้ขปัญหาโรค
เอดส์ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์ คา่
สัมมนาคณุวิทยากร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดืม่ ค่าอาหาร และ
ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นในการฝึกอบรม เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  อบต.นาคู่  ฉบับทบทวนครั้งที ่ 
๑/๒๕๖๓ หน้า ๑๐๑ ข้อ ๓ 

๕,๐๐๐ อบต.นาคู ่ กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

๔ โครงการอบรมการ
บริหารจดัการขยะ
แบบยั่งยืน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการโครงการบริหารจัดการขยะแบบ
ยั่งยืน  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบไปด้วย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายที่ประกวดหรอืแข่งขัน  ค่าการแสดง ค่าใช้จ่ายอื่น
ที่จ าเป็นในการจัดงาน  เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจดัการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. ๒๕๕๙ ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  อบต.นาคู่  ฉบับทบทวนครั้งที่  
๑/๒๕๖๓ หน้า ๑๐๒ ข้อ ๕ 

๑๐,๐๐๐ อบต.นาคู ่ ส านักปลดั             

 

แบบ  ผด.๐๒ 



  
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕  ของ  อบต.นาคู ่ ๒๕ 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
๕.๒  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ รายละเอียดโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

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

ป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและควบคมุโรคพิษสุนัขบา้  
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า  ตาม
ปณิธานศาสตราจารย์  ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ  เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษ์  อัครราชกุมารี  กรมพระศรีสวางควัฒน  วรขัตตยิราช
นารี  โดยถือปฏิบตัิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดสวสัดภิาพสตัว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  
๒๕๖๒  และระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  อบต.นาคู่  ฉบับทบทวนครั้งที่  
๑/๒๕๖๓  หน้า ๑๐๒ ข้อ ๖ 

๔๐,๐๐๐ อบต.นาคู ่ ส านักปลดั             

๖ โครงการสืบสาน
พระราชปณิธาน
สมเด็จย่า ต้าน
มะเร็งเต้านม 
อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน บ้านหนอง
หอยน้อย หมู่ที่ ๑ 

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา่  ต้านมะเร็งเต้านม  
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  บา้นหนองหอยน้อย หมู่ที่ ๑ โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๕๙  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  และ  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด  ท่ี  มท  ๐๘๐๘.๒/ว  ๓๖๑๖  
ลงวันท่ี  ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๙  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  
๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  อบต.นาคู่  ฉบับทบทวนครั้งที่  ๑/๒๕๖๓ หน้า 
๑๐๓ ข้อ ๘ 

๖,๐๐๐ อบต.นาคู ่ ส านักปลดั             

 
 

แบบ  ผด.๐๒ 



  
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕  ของ  อบต.นาคู ่ ๒๖ 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
๕.๒  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ รายละเอียดโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

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

โภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็กของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี อุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บา้น 
บ้านหนองหอยน้อย หมู่ที่ 
๑ 

โครงการส่งเสริมโภชนาการและสขุภาพอนามัยแม่และเด็กของ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  บ้านหนอง
หอยน้อย หมู่ที่ ๑  โดยถือปฏิบัตติามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๕๙  
และที่แก้ไขเพิม่เตมิ  และ  หนังสอืกระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสดุ  
ที่  มท  ๐๘๐๘.๒/ว  ๓๖๑๖  ลงวันท่ี  ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๙  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  อบต.
นาคู่  ฉบับทบทวนครั้งที่  ๑/๒๕๖๓ หน้า ๑๐๓ ข้อ ๙ 

๗,๐๐๐ อบต.นาคู ่ ส านักปลดั 
 

           

๘ โครงการรณรงค์และแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิ To be 

number one (ศูนย์เพื่อนใจ
วัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัต
นราชกัญญาสิริวัฒนา
พรรณวดี อุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บา้น 
บ้านหนองหอยน้อย หมู่ที่ 
๑ 

โครงการรณรงค์และแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ  To  be  number  one  

(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บา้น)  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัต
นราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  
บ้านหนองหอยน้อย หมู่ที่ ๑  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๕๙  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  และ  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุ่ด  ท่ี  มท  ๐๘๐๘.๒/ว  ๓๖๑๖  ลง
วันท่ี  ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๙  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  อบต.นาคู่  ฉบับทบทวนครั้งที่  ๑/
๒๕๖๓ หนา้ ๑๐๔ ข้อ ๑๐ 

๗,๐๐๐ อบต.นาคู ่ ส านักปลดั             

แบบ  ผด.๐๒ 



  
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕  ของ  อบต.นาคู ่ ๒๗ 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
๕.๒  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ รายละเอียดโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

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

ราชปณิธานสมเด็จย่า 
ต้านมะเร็งเต้านม 
อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน บ้านนาคู่
กลาง หมู่ที่ ๒ 

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา่  ต้านมะเร็งเต้านม  
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  บา้นนาคู่กลาง หมู่ที่ ๒ โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๕๙  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
และ  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  ๐๘๐๘.๒/ว  
๓๖๑๖  ลงวันท่ี  ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๙  ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  อบต.นาคู่  ฉบับทบทวนครั้ง
ที่  ๑/๒๕๖๓ หน้า ๑๐๔ ข้อ ๑๑ 

๖,๐๐๐ อบต.นาคู ่ ส านักปลดั 
 

           

๑๐ โครงการส่งเสริม
โภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และ
เด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุา
ฯ สยามบรมราชกุมารี 
อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน บ้านนาคู่
กลาง หมู่ที่ ๒ 

โครงการส่งเสริมโภชนาการและสขุภาพอนามัยแม่และเด็กของ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  บ้านนาคู่กลาง 
หมู่ที่ ๒  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๕๙  และที่แก้ไข
เพิ่มเตมิ  และ  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  
๐๘๐๘.๒/ว  ๓๖๑๖  ลงวันท่ี  ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๙  ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  อบต.นาคู่  ฉบับ
ทบทวนครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๓ หน้า ๑๐๕ ข้อ ๑๒ 

๗,๐๐๐ อบต.นาคู ่ ส านักปลดั             

 

แบบ  ผด.๐๒ 



  
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕  ของ  อบต.นาคู ่ ๒๘ 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
๕.๒  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ รายละเอียดโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

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

แก้ไขปัญหายาเสพติด 
To be number one 
(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นใน
ชุมชน/หมู่บ้าน) 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบล
รัตนราชกัญญาสิริวัฒนา
พรรณวดี อุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บา้น 
บ้านนาคู่กลาง หมู่ที่ ๒ 

โครงการรณรงค์และแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ  To  be  number  
one  (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)  ทูลกระหม่อมหญิง
อุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี  อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน  บ้านนาคู่กลาง หมู่ที่ ๒  โดยถือปฏิบตัิตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๕๙  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  และ  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุ่ด  ท่ี  มท  ๐๘๐๘.๒/ว  ๓๖๑๖  ลง
วันท่ี  ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๙  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  อบต.นาคู่  ฉบับทบทวนครั้งที่  ๑/
๒๕๖๓ หนา้ ๑๐๕ ข้อ ๑๓ 

๗,๐๐๐ อบต.นาคู ่ ส านักปลดั 
 

           

๑๒ โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่า 
ต้านมะเร็งเต้านม 
อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน บ้านค าอ้อม หมู่
ที่ ๓ 

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา่  ต้านมะเร็งเต้านม  
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  บา้นค าอ้อม หมู่ที่ ๓ โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๕๙  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
และ  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  ๐๘๐๘.๒/ว  
๓๖๑๖  ลงวันท่ี  ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๙  ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  อบต.นาคู่  ฉบับทบทวน
ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๓ หน้า ๑๐๖ ข้อ ๑๔ 

๖,๐๐๐ อบต.นาคู ่ ส านักปลดั             

 

แบบ  ผด.๐๒ 



  
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕  ของ  อบต.นาคู ่ ๒๙ 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
๕.๒  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ รายละเอียดโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

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

โภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็กของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี อุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บา้น 
บ้านค าอ้อม หมู่ที่ ๓ 

โครงการส่งเสริมโภชนาการและสขุภาพอนามัยแม่และเด็กของ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  บ้านค าอ้อม 
หมู่ที่ ๓  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๕๙  และที่
แก้ไขเพิ่มเติม  และ  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด  ท่ี  
มท  ๐๘๐๘.๒/ว  ๓๖๑๖  ลงวันท่ี  ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๙  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  อบต.
นาคู่  ฉบับทบทวนครั้งที่  ๑/๒๕๖๓ หน้า ๑๐๖ ข้อ ๑๕ 

๗,๐๐๐ อบต.นาคู ่ ส านักปลดั 
 

           

๑๔ โครงการรณรงค์และ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
To be number one 
(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นใน
ชุมชน/หมู่บ้าน) 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบล
รัตนราชกัญญาสิริวัฒนา
พรรณวดี อุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บา้น 
บ้านค าอ้อม หมู่ที่ ๓ 

โครงการรณรงค์และแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ  To  be  number  
one  (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)  ทูลกระหม่อมหญิง
อุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี  อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน  บ้านค าอ้อม หมู่ที่ ๓  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๕๙  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  และ  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุ่ด  ท่ี  มท  ๐๘๐๘.๒/ว  ๓๖๑๖  ลง
วันท่ี  ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๙  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  อบต.นาคู่  ฉบับทบทวนครั้งที่  ๑/
๒๕๖๓ หนา้ ๑๐๗ ข้อ ๑๖ 

๗,๐๐๐ อบต.นาคู ่ ส านักปลดั             

แบบ  ผด.๐๒ 



  
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕  ของ  อบต.นาคู ่ ๓๐ 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
๕.๒  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ รายละเอียดโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

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

ราชปณิธานสมเด็จย่า 
ต้านมะเร็งเต้านม 
อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน บ้านแขนนาง 
หมู่ที่ ๔ 

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา่  ต้านมะเร็งเต้านม  
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  บา้นแขนนาง หมู่ที่ ๔ โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๕๙  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
และ  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  ๐๘๐๘.๒/ว  
๓๖๑๖  ลงวันท่ี  ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๙  ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  อบต.นาคู่  ฉบับทบทวน
ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๓ หน้า ๑๐๗ ข้อ ๑๘ 

๖,๐๐๐ อบต.นาคู ่ ส านักปลดั 
 

           

๑๖ โครงการส่งเสริม
โภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และ
เด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุา
ฯ สยามบรมราชกุมารี 
อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน บ้านแขนนาง 
หมู่ที่ ๔ 

โครงการส่งเสริมโภชนาการและสขุภาพอนามัยแม่และเด็กของ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  บ้านแขน
นาง หมู่ที่ ๔  โดยถือปฏิบตัิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๕๙  
และที่แก้ไขเพิม่เตมิ  และ  หนังสอืกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สดุ  
ที่  มท  ๐๘๐๘.๒/ว  ๓๖๑๖  ลงวันท่ี  ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๙  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  อบต.
นาคู่  ฉบับทบทวนครั้งที่  ๑/๒๕๖๓ หน้า ๑๐๘ ข้อ ๑๘ 

๗,๐๐๐ อบต.นาคู ่ ส านักปลดั             

 

แบบ  ผด.๐๒ 



  
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕  ของ  อบต.นาคู ่ ๓๑ 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
๕.๒  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ รายละเอียดโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

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

แก้ไขปัญหายาเสพติด 
To be number one 
(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นใน
ชุมชน/หมู่บ้าน) 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบล
รัตนราชกัญญาสิริวัฒนา
พรรณวดี อุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บา้น 
บ้านแขนนาง หมู่ที่ ๔ 

โครงการรณรงค์และแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ  To  be  number  
one  (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)  ทูลกระหม่อมหญิง
อุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี  อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน  บ้านแขนนาง หมู่ที่ ๔  โดยถือปฏิบัตติามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๕๙  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  และ  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุ่ด  ท่ี  มท  ๐๘๐๘.๒/ว  ๓๖๑๖  ลง
วันท่ี  ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๙  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  อบต.นาคู่  ฉบับทบทวนครั้งที่  ๑/
๒๕๖๓ หนา้ ๑๐๘ ข้อ ๑๙ 

๗,๐๐๐ อบต.นาคู ่ ส านักปลดั 
 

           

๑๘ โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่า 
ต้านมะเร็งเต้านม 
อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน บ้านนาฉันทะ 
หมู่ที่ ๕ 

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา่  ต้านมะเร็งเต้านม  
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  บา้นนาฉันทะ หมู่ที่ ๕ โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๕๙  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
และ  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ท่ี  มท  ๐๘๐๘.๒/ว  
๓๖๑๖  ลงวันท่ี  ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๙  ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  อบต.นาคู่  ฉบับทบทวน
ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๓ หน้า ๑๐๙ ข้อ ๒๐ 

๖,๐๐๐ อบต.นาคู ่ ส านักปลดั             

 

แบบ  ผด.๐๒ 



  
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕  ของ  อบต.นาคู ่ ๓๒ 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
๕.๒  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ รายละเอียดโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

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

โภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็กของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี อุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บา้น 
บ้านนาฉันทะ หมู่ที่ ๕ 

โครงการส่งเสริมโภชนาการและสขุภาพอนามัยแม่และเด็กของ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  บ้านนา
ฉันทะ หมู่ที่ ๕  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๕๙  
และที่แก้ไขเพิม่เตมิ  และ  หนังสอืกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สดุ  
ที่  มท  ๐๘๐๘.๒/ว  ๓๖๑๖  ลงวันท่ี  ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๙  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  อบต.
นาคู่  ฉบับทบทวนครั้งที่  ๑/๒๕๖๓ หน้า ๑๐๙ ข้อ ๒๑ 

๗,๐๐๐ อบต.นาคู ่ ส านักปลดั 
 

           

๒๐ โครงการรณรงค์และ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
To be number one 
(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นใน
ชุมชน/หมู่บ้าน) 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบล
รัตนราชกัญญาสิริวัฒนา
พรรณวดี อุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บา้น 
บ้านนาฉันทะ หมู่ที่ ๕ 

โครงการรณรงค์และแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ  To  be  number  
one  (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)  ทูลกระหม่อมหญิง
อุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี  อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน  บ้านนาฉันทะ หมู่ที่ ๕  โดยถือปฏิบัตติามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๕๙  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  และ  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุ่ด  ท่ี  มท  ๐๘๐๘.๒/ว  ๓๖๑๖  ลง
วันท่ี  ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๙  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  อบต.นาคู่  ฉบับทบทวนครั้งที่  ๑/
๒๕๖๓ หนา้ ๑๑๐ ข้อ ๒๒ 

๗,๐๐๐ อบต.นาคู ่ ส านักปลดั             

แบบ  ผด.๐๒ 



  
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕  ของ  อบต.นาคู ่ ๓๓ 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
๕.๒  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ รายละเอียดโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

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

พระราชปณิธาน
สมเด็จย่า ต้าน
มะเร็งเต้านม 
อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน บ้านน้ าบ่อ 
หมู่ที่ ๖ 

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา่  ต้านมะเร็งเต้านม  
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  บา้นน้ าบ่อ หมู่ที่ ๖ โดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๕๙  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  และ  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด  ท่ี  มท  ๐๘๐๘.๒/ว  
๓๖๑๖  ลงวันท่ี  ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๙  ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  อบต.นาคู่  ฉบับทบทวนครั้ง
ที่  ๑/๒๕๖๓ หน้า ๑๑๐ ข้อ ๒๓ 

๖,๐๐๐ อบต.นาคู ่ ส านักปลดั 
 

           

๒๒ โครงการส่งเสริม
โภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่
และเด็กของสมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน บ้านน้ าบ่อ 
หมู่ที่ ๖ 

โครงการส่งเสริมโภชนาการและสขุภาพอนามัยแม่และเด็กของ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  บ้านน้ าบ่อ 
หมู่ที่ ๖  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๕๙  และที่แก้ไข
เพิ่มเตมิ  และ  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ท่ี  มท  
๐๘๐๘.๒/ว  ๓๖๑๖  ลงวันท่ี  ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๙  ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  อบต.นาคู่  ฉบับ
ทบทวนครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๓ หน้า ๑๑๑ ข้อ ๒๔ 

๗,๐๐๐ อบต.นาคู ่ ส านักปลดั             

แบบ  ผด.๐๒ 



  
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕  ของ  อบต.นาคู ่ ๓๔ 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
๕.๒  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ รายละเอียดโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

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

แก้ไขปัญหายาเสพติด 
To be number one 
(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นใน
ชุมชน/หมู่บ้าน) 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบล
รัตนราชกัญญาสิริวัฒนา
พรรณวดี อุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บา้น 
บ้านน้ าบ่อ หมู่ที่ ๖ 

โครงการรณรงค์และแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ  To  be  number  
one  (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)  ทูลกระหม่อมหญิง
อุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี  อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน  บ้านน้ าบ่อ หมู่ที่ ๖  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๕๙  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  และ  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุ่ด  ท่ี  มท  ๐๘๐๘.๒/ว  ๓๖๑๖  ลง
วันท่ี  ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๙  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  อบต.นาคู่  ฉบับทบทวนครั้งที่  ๑/
๒๕๖๓ หนา้ ๑๑๑ ข้อ ๒๕ 

๗,๐๐๐ อบต.นาคู ่ ส านักปลดั 
 

           

๒๔ โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่า 
ต้านมะเร็งเต้านม 
อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน บ้านนาคู่ใต้ หมู่
ที่ ๗ 

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา่  ต้านมะเร็งเต้านม  
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  บา้นนาคู่ใต้ หมู่ที่ ๗ โดยถือปฏิบตัิ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๕๙  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  และ  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด  ท่ี  มท  ๐๘๐๘.๒/ว  
๓๖๑๖  ลงวันท่ี  ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๙  ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  อบต.นาคู่  ฉบับทบทวน
ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๓ หน้า ๑๑๒ ข้อ ๒๖ 

๖,๐๐๐ อบต.นาคู ่ ส านักปลดั             

 

แบบ  ผด.๐๒ 



  
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕  ของ  อบต.นาคู ่ ๓๕ 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
๕.๒  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ รายละเอียดโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

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

โภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็กของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี อุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บา้น 
บ้านนาคู่ใต้ หมู่ที่ ๗ 

โครงการส่งเสริมโภชนาการและสขุภาพอนามัยแม่และเด็กของ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  บ้านนาคู่ใต้ 
หมู่ที่ ๗  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๕๙  และที่
แก้ไขเพิ่มเติม  และ  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด  ท่ี  
มท  ๐๘๐๘.๒/ว  ๓๖๑๖  ลงวันท่ี  ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๙  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  อบต.
นาคู่  ฉบับทบทวนครั้งที่  ๑/๒๕๖๓ หน้า ๑๑๒ ข้อ ๑๗ 

๗,๐๐๐ อบต.นาคู ่ ส านักปลดั 
 

           

๒๖ โครงการรณรงค์และ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
To be number one 
(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นใน
ชุมชน/หมู่บ้าน) 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบล
รัตนราชกัญญาสิริวัฒนา
พรรณวดี อุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บา้น 
บ้านนาคู่ใต้ หมู่ที่ ๗ 

โครงการรณรงค์และแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ  To  be  number  
one  (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)  ทูลกระหม่อมหญิง
อุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี  อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน  บ้านนาคู่ใต้ หมู่ที่ ๗  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๕๙  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  และ  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุ่ด  ท่ี  มท  ๐๘๐๘.๒/ว  ๓๖๑๖  ลง
วันท่ี  ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๙  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  อบต.นาคู่  ฉบับทบทวนครั้งที่  ๑/
๒๕๖๓ หนา้ ๑๑๓ ข้อ ๒๘ 

๗,๐๐๐ อบต.นาคู ่ ส านักปลดั             

แบบ  ผด.๐๒ 



  
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕  ของ  อบต.นาคู ่ ๓๖ 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
๕.๒  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ รายละเอียดโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๒๗ โครงการสืบสานพระ

ราชปณิธานสมเด็จย่า 
ต้านมะเร็งเต้านม 
อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน บ้านนาคู่
เหนือ หมู่ที่ ๘ 

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา่  ต้านมะเร็งเต้านม  
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  บา้นนาคู่เหนือ หมู่ที่ ๘ โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๕๙  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
และ  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  ๐๘๐๘.๒/ว  
๓๖๑๖  ลงวันท่ี  ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๙  ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  อบต.นาคู่  ฉบับทบทวนครั้ง
ที่  ๑/๒๕๖๓ หน้า ๑๑๓ ข้อ ๒๙ 

๖,๐๐๐ อบต.นาคู ่ ส านักปลดั 
 

           

๒๘ โครงการส่งเสริม
โภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และ
เด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุา
ฯ สยามบรมราชกุมารี 
อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน บ้านนาคู่
เหนือ หมู่ที่ ๘ 

โครงการส่งเสริมโภชนาการและสขุภาพอนามัยแม่และเด็กของ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  บ้านนาคู่เหนอื 
หมู่ที่ ๘  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๕๙  และที่แก้ไข
เพิ่มเตมิ  และ  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  
๐๘๐๘.๒/ว  ๓๖๑๖  ลงวันท่ี  ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๙  ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  อบต.นาคู่  ฉบับ
ทบทวนครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๓ หน้า ๑๑๔ ข้อ ๓๐ 

๗,๐๐๐ อบต.นาคู ่ ส านักปลดั             

 

แบบ  ผด.๐๒ 



  
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕  ของ  อบต.นาคู ่ ๓๗ 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
๕.๒  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ รายละเอียดโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

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

แก้ไขปัญหายาเสพติด 
To be number one 
(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นใน
ชุมชน/หมู่บ้าน) 
ทูลกระหม่อมหญิง
อุบลรัตนราชกัญญาสิริ
วัฒนาพรรณวดี 
อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน บ้านนาคู่
เหนือ หมู่ที่ ๘ 

โครงการรณรงค์และแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ  To  be  number  
one  (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)  ทูลกระหม่อมหญิง
อุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี  อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน  บ้านนาคู่เหนือ หมู่ที่ ๘  โดยถือปฏิบตัิตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๕๙  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  และ  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุ่ด  ท่ี  มท  ๐๘๐๘.๒/ว  ๓๖๑๖  ลง
วันท่ี  ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๙  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  อบต.นาคู่  ฉบับทบทวนครั้งที่  ๑/
๒๕๖๓ หนา้ ๑๑๔ ข้อ ๓๑ 

๗,๐๐๐ อบต.นาคู ่ ส านักปลดั 
 

           

๓๐ โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่า 
ต้านมะเร็งเต้านม 
อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน บ้านนาคู่น้อย 
หมู่ที่ ๙ 

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา่  ต้านมะเร็งเต้านม  
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  บา้นนาคู่น้อย หมู่ที่ ๙ โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๕๙  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
และ  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  ๐๘๐๘.๒/ว  
๓๖๑๖  ลงวันท่ี  ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๙  ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  อบต.นาคู่  ฉบับทบทวน
ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๓ หน้า ๑๑๕ ข้อ ๓๒ 

๖,๐๐๐ อบต.นาคู ่ ส านักปลดั             

แบบ  ผด.๐๒ 



  
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕  ของ  อบต.นาคู ่ ๓๘ 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
๕.๒  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ รายละเอียดโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

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

โภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็กของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี อุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บา้น 
บ้านนาคู่น้อย หมู่ที่ ๙ 

โครงการส่งเสริมโภชนาการและสขุภาพอนามัยแม่และเด็กของ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  บ้านนาคู่
น้อย หมู่ที่ ๙  โดยถือปฏบิัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๕๙  
และที่แก้ไขเพิม่เตมิ  และ  หนังสอืกระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสดุ  
ที่  มท  ๐๘๐๘.๒/ว  ๓๖๑๖  ลงวันท่ี  ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๙  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  อบต.
นาคู่  ฉบับทบทวนครั้งที่  ๑/๒๕๖๓ หน้า ๑๑๕ ข้อ ๓๓ 

๗,๐๐๐ อบต.นาคู ่ ส านักปลดั 
 

           

๓๒ โครงการรณรงค์และ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
To be number one 
(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นใน
ชุมชน/หมู่บ้าน) 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบล
รัตนราชกัญญาสิริวัฒนา
พรรณวดี อุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บา้น 
บ้านนาคู่น้อย หมู่ที่ ๙ 

โครงการรณรงค์และแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ  To  be  number  
one  (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)  ทูลกระหม่อมหญิง
อุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี  อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน  บ้านนาคู่น้อย หมู่ที่ ๙  โดยถือปฏิบัตติามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๕๙  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  และ  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุ่ด  ท่ี  มท  ๐๘๐๘.๒/ว  ๓๖๑๖  ลง
วันท่ี  ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๙  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  อบต.นาคู่  ฉบับทบทวนครั้งที่  ๑/
๒๕๖๓ หนา้ ๑๑๖ ข้อ ๓๔ 

๗,๐๐๐ อบต.นาคู ่ ส านักปลดั             

แบบ  ผด.๐๒ 



  
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕  ของ  อบต.นาคู ่ ๓๙ 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
๕.๒  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ รายละเอียดโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๓๓ โครงการสืบสานพระ

ราชปณิธานสมเด็จย่า 
ต้านมะเร็งเต้านม 
อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน บ้านหนอง
หอยน้อย หมู่ที่ ๑๐ 

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา่  ต้านมะเร็งเต้านม  
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  บา้นหนองหอยน้อย หมู่ที่ ๑๐ 
โดยถือปฏิบตัิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๕๙  และที่แก้ไข
เพิ่มเตมิ  และ  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  
๐๘๐๘.๒/ว  ๓๖๑๖  ลงวันท่ี  ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๙  ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  อบต.นาคู่  
ฉบับทบทวนครั้งที่  ๑/๒๕๖๓ หนา้ ๑๑๖ ข้อ ๓๕ 

๖,๐๐๐ อบต.นาคู ่ ส านักปลดั 
 

           

๓๔ โครงการส่งเสริม
โภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และ
เด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุา
ฯ สยามบรมราชกุมารี 
อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน บ้านหนอง
หอยน้อย หมู่ที่ ๑๐ 

โครงการส่งเสริมโภชนาการและสขุภาพอนามัยแม่และเด็กของ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  บ้านหนอง
หอยน้อย หมู่ที่ ๑๐  โดยถือปฏิบตัิตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๕๙  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  และ  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุ่ด  ท่ี  มท  ๐๘๐๘.๒/ว  ๓๖๑๖  ลง
วันท่ี  ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๙  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  อบต.นาคู่  ฉบับทบทวนครั้งที่  ๑/
๒๕๖๓ หนา้ ๑๑๗ ข้อ ๓๖ 

๗,๐๐๐ อบต.นาคู ่ ส านักปลดั             

 

แบบ  ผด.๐๒ 



  
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕  ของ  อบต.นาคู ่ ๔๐ 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
๕.๒  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ รายละเอียดโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

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

แก้ไขปัญหายาเสพติด 
To be number one 
(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นใน
ชุมชน/หมู่บ้าน) 
ทูลกระหม่อมหญิง
อุบลรัตนราชกัญญาสิริ
วัฒนาพรรณวดี 
อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน บ้านหนอง
หอยน้อย หมู่ที่ ๑๐ 

โครงการรณรงค์และแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ  To  be  number  
one  (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)  ทูลกระหม่อมหญิง
อุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี  อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน  บ้านหนองหอยน้อย หมูท่ี่ ๑๐  โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๕๙  และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ  และ  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุ่ด  ท่ี  มท  ๐๘๐๘.๒/ว  ๓๖๑๖  ลง
วันท่ี  ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๙  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  อบต.นาคู่  ฉบับทบทวนครั้งที่  ๑/
๒๕๖๓ หนา้ ๑๑๗ ข้อ ๓๗ 

๗,๐๐๐ อบต.นาคู ่ ส านักปลดั 
 

           

๓๖ โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่า 
ต้านมะเร็งเต้านม 
อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน บ้านค าอ้อม 
หมู่ที่ ๑๑ 

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา่  ต้านมะเร็งเต้านม  
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  บา้นค าอ้อม หมู่ที่ ๑๑ โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๕๙  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
และ  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  ๐๘๐๘.๒/ว  
๓๖๑๖  ลงวันท่ี  ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๙  ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  อบต.นาคู่  ฉบับทบทวน
ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๓ หน้า ๑๑๘ ข้อ ๓๘ 

๖,๐๐๐ อบต.นาคู ่ ส านักปลดั             

แบบ  ผด.๐๒ 



  
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕  ของ  อบต.นาคู ่ ๔๑ 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
๕.๒  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ รายละเอียดโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

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

โภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็กของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี อุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บา้น 
บ้านค าอ้อม หมู่ที่ ๑๑ 

โครงการส่งเสริมโภชนาการและสขุภาพอนามัยแม่และเด็กของ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  บ้านค าอ้อม 
หมู่ที่ ๑๑  โดยถือปฏิบตัิตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๕๙  และที่
แก้ไขเพิ่มเติม  และ  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด  ท่ี  
มท  ๐๘๐๘.๒/ว  ๓๖๑๖  ลงวันท่ี  ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๙  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  อบต.
นาคู่  ฉบับทบทวนครั้งที่  ๑/๒๕๖๓ หน้า ๑๑๘ ข้อ ๓๙ 

๗,๐๐๐ อบต.นาคู ่ ส านักปลดั 
 

           

๓๘ โครงการรณรงค์และ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
To be number one 
(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นใน
ชุมชน/หมู่บ้าน) 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบล
รัตนราชกัญญาสิริวัฒนา
พรรณวดี อุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บา้น 
บ้านค าอ้อม หมู่ที่ ๑๑ 

โครงการรณรงค์และแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ  To  be  number  
one  (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)  ทูลกระหม่อมหญิง
อุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี  อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน  บ้านค าอ้อม หมู่ที่ ๑๑  โดยถือปฏิบัตติามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๕๙  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  และ  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุ่ด  ท่ี  มท  ๐๘๐๘.๒/ว  ๓๖๑๖  ลง
วันท่ี  ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๙  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  อบต.นาคู่  ฉบับทบทวนครั้งที่  ๑/
๒๕๖๓ หนา้ ๑๑๙ ข้อ ๔๐ 

๗,๐๐๐ อบต.นาคู ่ ส านักปลดั             

แบบ  ผด.๐๒ 



  
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕  ของ  อบต.นาคู ่ ๔๒ 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 

๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
๕.๓  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ รายละเอียดโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

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

๑ โครงการเยาวชนคน
รักถิ่น 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการโครงการอบรมเยาวชนคนรักถิ่น  
สร้างจิตส านึกให้เด็กและเยาวชนมคีวามรัก  ความสามัคคี  โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์ ค่าสัมมนาคณุ
วิทยากร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นท่ี
จ าเป็นในการฝึกอบรม เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  
๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  อบต.นาคู่  ฉบับทบทวนครั้งที่  ๑/๒๕๖๓ หน้า 
๑๒๐ ข้อ ๒ 

๒๐,๐๐๐ อบต.นาคู ่ กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

๒ โครงการส่งเสริม
พัฒนาศักยภาพกลุ่ม
สตรตี าบลนาคู ่

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกลุม่สตรตี าบล
นาคู่ในการร่วมกิจกรรมด้านตา่งๆเพื่อแลกเปลีย่นและร่วมคดิร่วมท า
ในกลุ่ม โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบไปด้วย ค่าหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายที่ประกวดหรอืแข่งขัน  ค่าการแสดง ค่าใช้จ่ายอื่น
ที่จ าเป็นในการจัดงาน  เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจดัการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.  ๒๕๕๙ ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  อบต.นาคู่  ฉบับทบทวนครั้งที่  
๑/๒๕๖๓ หน้า ๑๒๐ ข้อ ๒ 

๕,๐๐๐ อบต.นาคู ่ กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

 

แบบ  ผด.๐๒ 



  
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕  ของ  อบต.นาคู ่ ๔๓ 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
๑.  ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร 
๑.๑  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ รายละเอียดโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

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

ด าเนินงานตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามโครงการในการน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตและการประกอบอาชีพ โดยมีค่าใช้จา่ย
ประกอบด้วย  ค่าวสัดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์ ค่าสมัมนาคณุวิทยากร 
ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นใน
การฝึกอบรม  เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ี
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ และหนังสือหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น  ด่วนท่ีสุด  ท่ี  มท  ๐๘๙๑.๔/ว  ๑๖๕๙  ลงวันท่ี  ๒๔  
สิงหาคม  ๒๕๕๓  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-
๒๕๖๕)  ของ  อบต.นาคู่  ฉบับทบทวนครั้งที่  ๑/๒๕๖๓ หน้า ๑๒๐ 
ข้อ ๓ 

๑๐,๐๐๐ อบต.นาคู ่ ส านักปลดั             

๔ โครงการพัฒนา
ศักยภาพคณะ
บริหารสภาเด็กและ
เยาวชนต าบลนาคู ่

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมประกอบด้วย  ค่าวสัดุ เครื่องเขียน 
อุปกรณ์ ค่าสัมมนาคุณวิทยากร คา่อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม 
ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเปน็ในการฝึกอบรม เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗  ปรากฏใน
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  อบต.นา
คู่  ฉบับทบทวนครั้งที่  ๑/๒๕๖๓ หน้า  ๑๒๑  ข้อ  ๔ 

๑๐,๐๐๐ อบต.นาคู ่ กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

 

แบบ  ผด.๐๒ 



  
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕  ของ  อบต.นาคู ่ ๔๔ 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
๕.๓  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ รายละเอียดโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

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

กลุ่มทอผ้า  หมู่ที่  ๑ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนกลุ่มทอผ้า  หมู่ที่  ๑  ต าบลนาคู่  เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม  และ  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุ่ด  ท่ี  มท  ๐๘๐๘.๒/ว๓๖๑๖  ลงวันท่ี 
๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๙  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-
๒๕๖๕)  ของ  อบต.นาคู่  ฉบับทบทวนครั้งที่  ๑/๒๕๖๓ หน้า  ๑๒๑  
ข้อ  ๕ 

๕,๐๐๐ อบต.นาคู ่ กอง
สวัสดิการ

สังคม 

 

           

๖ โครงการอุดหนุน
กลุ่มทอผ้า  หมู่ที่  ๓ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนกลุ่มทอผ้า  หมู่ที่  ๓  ต าบลนาคู่  เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม  และ  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุ่ด  ท่ี  มท  ๐๘๐๘.๒/ว๓๖๑๖  ลงวันท่ี 
๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๙  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-
๒๕๖๕)  ของ  อบต.นาคู่  ฉบับทบทวนครั้งที่  ๑/๒๕๖๓ หน้า  ๑๒๑  
ข้อ  ๖ 

๕,๐๐๐ อบต.นาคู ่ กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

 
 
 

  

แบบ  ผด.๐๒ 



  
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕  ของ  อบต.นาคู ่ ๔๕ 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
๕.๓  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ รายละเอียดโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

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

กลุ่มทอผ้า  หมู่ที่  
๑๐ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนกลุ่มทอผ้า  หมู่ที่  ๑๐  ต าบลนาคู่  เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม  และ  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุ่ด  ท่ี  มท  ๐๘๐๘.๒/ว๓๖๑๖  ลงวันท่ี 
๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๙  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-
๒๕๖๕)  ของ  อบต.นาคู่  ฉบับทบทวนครั้งที่  ๑/๒๕๖๓ หน้า  ๑๒๑  
ข้อ  ๗ 

๕,๐๐๐ อบต.นาคู ่ กอง
สวัสดิการ

สังคม 

 

           

๘ โครงการอุดหนุน
กลุ่มทอผ้า  หมู่ที่  
๑๑ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนกลุ่มทอผ้า  หมู่ที่  ๑๑  ต าบลนาคู่  เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม  และ  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุ่ด  ท่ี  มท  ๐๘๐๘.๒/ว๓๖๑๖  ลงวันท่ี 
๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๙  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-
๒๕๖๕)  ของ  อบต.นาคู่  ฉบับทบทวนครั้งที่  ๑/๒๕๖๓ หน้า  ๑๒๒  
ข้อ  ๙ 

๕,๐๐๐ อบต.นาคู ่ กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

 
 
  

แบบ  ผด.๐๒ 



  
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕  ของ  อบต.นาคู ่ ๔๖ 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
๕.๓  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ รายละเอียดโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

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

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ดอกคูณ  หมู่ที่  ๑๑ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนกลุ่มวสิาหกิจชุมชนดอกคูณ  หมู่ที่  ๑๑  
ต าบลนาคู่  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่แกไ้ข
เพิ่มเตมิ  และ  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  
๐๘๐๘.๒/ว๓๖๑๖  ลงวันท่ี ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๙  ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  อบต.นาคู่  ฉบับ
ทบทวนครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๓ หน้า  ๑๒๒  ข้อ  ๑๐ 

๕,๐๐๐ อบต.นาคู ่ กอง
สวัสดิการ

สังคม 

 

           

๑๐ โครงการอุดหนุน
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ทอผ้าพื้นเมืองบ้าน
นาคู่ใต้  หมู่ท่ี  ๗ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนวิสาหกจิชุมชนทอผ้าพื้นเมืองบ้านนาคู่ใต้  
หมู่ที่  ๗  ต าบลนาคู่  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่
แก้ไขเพิ่มเติม  และ  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด  ท่ี  มท  
๐๘๐๘.๒/ว๓๖๑๖  ลงวันท่ี ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๙  ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  อบต.นาคู่  ฉบับ
ทบทวนครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๓ หน้า  ๑๒๓  ข้อ  ๑๑ 

๕,๐๐๐ อบต.นาคู ่ กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

 
 

  

แบบ  ผด.๐๒ 



  
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕  ของ  อบต.นาคู ่ ๔๗ 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
๕.๓  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ รายละเอียดโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

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

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
สตรผี้ามดัหมีย่้อม
คราม หมู่ที ่๗  

เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนกลุ่มวสิาหกิจชุมชนสตรผี้ามดัหมี่ย้อมคราม  
หมู่ที่  ๗  ต าบลนาคู่  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่
แก้ไขเพิ่มเติม  และ  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด  ท่ี  มท  
๐๘๐๘.๒/ว๓๖๑๖  ลงวันท่ี ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๙  ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  อบต.นาคู่  ฉบับ
ทบทวนครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๓ หน้า  ๑๒๓  ข้อ  ๑๒ 

๕,๐๐๐ อบต.นาคู ่ กอง
สวัสดิการ

สังคม 

 

           

๑๒ โครงการอุดหนุนกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนนาคู่
จักสาน  หมู่ที ่๗ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนกลุ่มวสิาหกิจชุมชนนาคู่จักสาน  หมู่ที่  ๗  
ต าบลนาคู่  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่แกไ้ข
เพิ่มเตมิ  และ  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  
๐๘๐๘.๒/ว๓๖๑๖  ลงวันท่ี ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๙  ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  อบต.นาคู่  ฉบับ
ทบทวนครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๓ หน้า  ๑๒๓  ข้อ  ๑๓ 

๕,๐๐๐ อบต.นาคู ่ กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

 
  

แบบ  ผด.๐๒ 



  
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕  ของ  อบต.นาคู ่ ๔๘ 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
๑.  ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร 
๑.๑  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ รายละเอียดโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

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

ความปรองดองและ
สมานฉันท์ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น การจัดกิจกรรมกีฬา  
นันทนาการ  เพื่อสร้างความรู้รักสามัคคีของประชาชนในชุมชน  
การจัดกิจกรรมอันเป็นการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา  
พระมหากษตัริย์  ประชุมช้ีแจงท าความเข้าใจ  เพื่อสรา้งทัศนคติ
และจิตส านึกท่ีดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์  การจัด
กิจกรรมและโครงการในการปกปอ้งสถาบันส าคัญของชาติ  เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจดังาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ 
อปท. พ.ศ.  ๒๕๕๙   ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-
๒๕๖๕)  ของ  อบต.นาคู่  ฉบับทบทวนครั้งที่  ๑/๒๕๖๓ หน้า ๑๒๔ 
ข้อ ๑๕ 

๑๐,๐๐๐ อบต.นาคู ่ ส านักปลดั             

๑๔ โครงการจติอาสาท า
ความดีด้วยหัวใจ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจิตอาสาท าความดีด้วยหัวใจ โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบไปด้วย ค่าหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร 
ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นในการจัดงาน  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ยในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. 
พ.ศ.  ๒๕๕๙ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
ของ  อบต.นาคู่  ฉบับทบทวนครั้งที่  ๑/๒๕๖๓ หน้า ๑๒๔ ข้อ ๑๖ 

๑๐,๐๐๐ อบต.นาคู ่ ส านักปลดั             

  

แบบ  ผด.๐๒ 



  
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕  ของ  อบต.นาคู ่ ๔๙ 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 

๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
๕.๔  แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ รายละเอียดโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

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

๑ โครงการจดั
สวัสดิการ
ผู้ประสบภยัพิบัติ
ทางธรรมชาต ิ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพียงพอต่อการเผชิญเหตสุาธารณภัยตลอด
ทั้งปี  และให้น าเงินส ารองจ่ายไปใช้จ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีสา
ธารณภัยเกิดขึ้น  หรือการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
เป็นส่วนรวมเท่าน้ัน  เช่น  การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย  
ภัยแล้ง  ภัยหนาว  วาตภัย  อัคคภีัย  ไฟป่าและหมอกควัน  และ
โรคตดิต่อ  เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  อบต.นาคู่  ฉบับทบทวนครั้งที่  ๑/
๒๕๖๓ หนา้  ๑๒๕  ข้อ ๑ 

๑๐๔,๐๒๗ อบต.นาคู ่ ส านักปลดั 
 

           

๒ โครงการจ่ายเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอาย ุ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกัน
รายได้ให้แก่ผูสู้งอายุ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐  ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  อบต.นาคู่  ฉบับทบทวน
ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๓  หน้า  ๑๒๕  ข้อ  ๒ 

๖,๐๐๐,๐๐๐ อบต.นาคู ่ กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

 

  

แบบ  ผด.๐๒ 



  
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕  ของ  อบต.นาคู ่ ๕๐ 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
๕.๔  แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ รายละเอียดโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

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

ชีพคนพิการ 
เพื่อจ่ายเป็นใช้จ่ายส าหรับสนับสนนุสวัสดิการทางสังคมให้แกผู่้
พิการหรือทุพพลภาพ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้คนพิการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ปรากฏในปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  อบต.นาคู่  
ฉบับทบทวนครั้งที่  ๑/๒๕๖๓ หนา้  ๑๒๕  ข้อ  ๓ 

๓,๒๙๐,๐๐๐ อบต.นาคู ่ กอง
สวัสดิการ

สังคม 

 

           

๔ โครงการจ่ายเบี้ยยัง
ชีพผู้ป่วยเอดส ์

เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนการสงเคราะห์เบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์  
จ านวน ๕ คน  คนละ  ๕๐๐ บาท/เดือน จ านวน ๑๒  เดือน  
เป็นไปตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงิน
สงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
ของ  อบต.นาคู่  ฉบับทบทวนครั้งที่  ๑/๒๕๖๓ หน้า  ๑๒๕  ข้อ  
๔ 

๑๘,๐๐๐ อบต.นาคู ่ กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

 
  

แบบ  ผด.๐๒ 



  
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕  ของ  อบต.นาคู ่ ๕๑ 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
๕.๔  แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ รายละเอียดโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

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

กองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับ
ท้องถิ่น 

เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบรายหัว สปสช. ๔๐ บาท/หัว*จ านวนประชากร 
(อบต.สมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ ของค่าบริการสาธารณสุขท่ีไดร้บั
จากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ)  เป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เรื่อง  การก าหนด
หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ด าเนินงาน
และบรหิารจดัการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที่  พ.ศ.  ๒๕๕๗  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับท่ี  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๙  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ  อบต.นา
คู่  ฉบับทบทวนครั้งที่  ๑/๒๕๖๓ หน้า  ๑๒๖  ข้อ  ๕ 

๑๐๐,๐๐๐ อบต.นาคู ่ ส านักปลดั 
 

           

๖ โครงการสมทบ
กองทุนสวัสดิการ
ชุมชน 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน โดยยึดหลักการ
ประชาชนออม  ๑  ส่วน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมบท  ๑  สว่น  
และรัฐบาล  ๑  ส่วน  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น  ที่  มท  ๐๘๐๘.๒/ว  ๕๖๐  ลงวันท่ี  ๒๗  กุมภาพันธ์  
๒๕๖๑  ปรากฏในปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-
๒๕๖๕)  ของ  อบต.นาคู่  ฉบับทบทวนครั้งที่  ๑/๒๕๖๓ หน้า  ๑๒๖  
ข้อ  ๖ 

๕๐,๐๐๐ อบต.นาคู ่ กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

 

แบบ  ผด.๐๒ 


