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อําเภอ นาหว้า   จังหวัดนครพนม

องค์การบริหารส่วนตําบลนางัว

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานส่วนตําบล สังกัด
สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล สังกัดสํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
 - ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
 - รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
 - หัวหน้าสํานักปลัด
 - บุคลากร
 - นักพัฒนาชุมชน
 - เจ้าหน้าทีวิเคราะห์นโยบายและแผน
 - เจ้าพนักงานธุรการ
 - เจ้าหน้าทีบริหารงานทัวไป

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,066,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,539,400 บาท

เพือจ่ายเป็น
- เงินค่าตอบแทนประธานสภา อบต.
- เงินค่าตอบแทนรองประธานสภา อบต.
- เงินค่าตอบแทนเลขานุการสภา อบต.
- เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต.

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,800,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายก อบต.

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพือจ่ายเป็น
- เงินค่าตอบแทนพิเศษสําหรับนายก อบต.
- เงินค่าตอบแทนพิเศษสําหรับรองนายก อบต.

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพือจ่ายเป็น
- เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งสําหรับนายก อบต.
- เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งสําหรับรองนายก อบต.

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพือจ่ายเป็น
- เงินเดือนสําหรับนายก อบต.
- เงินเดือนสําหรับรองนายก อบต.

เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 541,080 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,511,720 บาท
งบบุคลากร รวม 6,051,120 บาท
งานบริหารทัวไป รวม 9,585,320 บาท

แผนงานบริหารงานทัวไป

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 24,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุด
หนุนทัวไป แยกเป็น
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เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล สังกัด
สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล ผู้มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการ
ศึกษาบุตรตามระเบียบ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล สังกัดสํานักงานปลัด
องค์การบริหารส่วนตําบล ผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านในการทีใช้สิทธิเบิกค่า
เช่าบ้านตามระเบียบ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถินและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลนางัว สังกัดสํานักงาน
ปลัด

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 10,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 56,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,830,200 บาท

ค่าตอบแทนรายเดือน
 - เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนสําหรับตําแหน่ง
     ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล ระดับ 8

เงินอืนๆ จํานวน 67,200 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวพนักงานจ้าง สังกัดสําสํานักงาน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
 - ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีบันทึกข้อมูล
 - ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการ
 - ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีพัฒนาชุมชน
 - ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีประชาสัมพันธ์
 - พนักงานขับรถยนต์
 - นักการภารโรง
 - คนงานทัวไป

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 131,760 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สังกัดสําสํานักงานปลัดองค์การ
บริหารส่วนตําบล
 - ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีบันทึกข้อมูล
 - ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการ
 - ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีพัฒนาชุมชน
 - ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีประชาสัมพันธ์
 - พนักงานขับรถยนต์
 - นักการภารโรง
 - คนงานทัวไป

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,072,920 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบล
 - ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
 - รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
 - หัวหน้าสํานักปลัด

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 151,200 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาก่อนวัยอัน
ควร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม ค่าป้าย และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องและจําเป็นในการดําเนิน
งาน ตามรายละเอียดขององค์การบริหารส่วนตําบลนางัว ปรากฎตามแผน
พัฒนาสามปี พ.ศ.(2558-2560)ลําดับที 1 หน้า 63

ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาก่อนวัยอันควร จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการชุมชนประหยัดพลังงานไฟฟ้า ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่า
ป้าย และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องและจําเป็นในการดําเนินงาน ตามราย
ละเอียดขององค์การบริหารส่วนตําบลนางัว ปรากฎตามแผนพัฒนาสาม
ปี พ.ศ.(2558-2560)ลําดับที 2 หน้า 84

ค่าใช้จ่ายในโครงการชุมชนประหยัดพลังงานไฟฟ้า จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสําหรับเป็น ค่าเบีย
เลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นในการเดินทางไป
ราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงาน ส่วนตําบล ลูกจ้าง คณะผู้
บริหารและสมาชิกสภา อบต.

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

- เพือจ่ายเป็นค่ารับรองในการเลียงต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตัง
ไว้ 10,000 บาทเช่น ค่าอาหาร,ค่าเครืองดืม,ค่าของขวัญ, ค่าพิมพ์
เอกสาร, ค่าใช้จ่ายทีเกียวเนืองในการเลียงรับรองรวมทังค่าบริการและค่า
ใช้จ่ายอืน ซึงจําเป็นต้องจ่ายทีเกียวกับการรับรองในการต้อนรับบุคคลหรือ
คณะบุคคลทีไปนิเทศงานตรวจงานหรือเยียมชมหรือศึกษาดูงาน และเจ้า
หน้าทีทีเกียวข้อง ซึงร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
- เพือจ่ายเป็นค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการตังไว้ 10,000 บาท เช่น ค่า
อาหาร ,เครืองดืมต่าง ๆ, เครืองใช้ในการเลียงรับรองและค่าบริการ
อืน ๆ ซึงจําเป็นต้องจ่ายทีเกียวกับการเลียงรับรองในการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลหรือประชุมคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรม
การทีได้รับการแต่งตังตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือสังการ
ของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถินกับองค์กรปกครองส่วนท้องถินหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถินกับรัฐวิ
สาหะกิจหรือเอกชน

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ค่าบอกรับวารสาร ค่าเช่า
ทรัพย์สิน ค่าเบียประกันภัย ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ค่าล้าง
ฟิล์มและอัดขยาย ค่าจัดทําแผ่นป้ายและแผ่นผ้าประชาสัมพันธ์ ค่าแปล
เอกสาร ค่าเช่าบริการเครืองถ่ายเอกสาร ค่าเข้าปกหนังสือและข้อบัญญัติ
ต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าบริการทีจําเป็น
อืนๆ ฯลฯ ตังไว้ 20,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ (ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทํา
การอย่างหนึงอย่างใด ซึงมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์
หรือสิงก่อสร้างอย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง) เช่น ค่า
จ้างเหมาคนงานประจํารถดับเพลิง ค่าจ้างเหมาพนักงานสูบนํา ค่าจ้างแบก
หามสัมภาระ ค่าซักฟอก ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าบริการกําจัดปลวก ค่าจ้างผู้
แสดงแบบและค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ฯลฯ ตังไว้ 180,000 บาท

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 200,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 690,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น เมาส์ ตลับหมึกสําหรับเครือง
พิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นบันทึกข้อมูล แผ่นกรองแสง กระดาษต่อ
เนือง โปรแกรมทีจําเป็นสําหรับคอมพิวเตอร์และอืนๆ ทีเกียวข้องกับ
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซือนํามันเชือเพลิงและหล่อลืนทีใช้สําหรับรถยนต์ รถ
จักรยานยนต์ เครืองตัดหญ้าและครุภัณฑ์อืนขององค์การบริหารส่วนตําบล
ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบล เช่น นํามัน
ดีเซล นํามันเครือง นํามันเบนซิน ก๊าส ฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สําหรับรถยนต์ส่วน
กลาง รถกู้ชีพ และรถดับเพลิงของ อบต.นางัว เช่น แบตเตอรี นํามัน
เบรก กระจกมองข้าง หม้อนํารถยนต์ ยางรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัด
นิรภัย เบาะรถยนต์ ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของเครืองใช้ต่างๆ สําหรับงานบ้านงาน
ครัว เช่น ถ้วย จาน ชาม หม้อ แปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก นํายาล้าง
จาน ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็น
- ค่าซือสิงของเครืองใช้ต่างๆ ทีเป็นวัสดุสํานักงาน (ตัง
ไว้ 50,000) บาท เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ตรา
ยาง โต๊ะ เก้าอี ฯลฯ
- ค่าสิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือจ้าง (ตังไว้ 7,200 บาท) เช่น หนังสือ
พิมพ์ วารสาร นิตยสาร ฯลฯ

วัสดุสํานักงาน จํานวน 57,200 บาท
ค่าวัสดุ รวม 257,200 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษา ครุภัณฑ์ทีดินและสิงก่อสร้าง ค่าบํารุง
รักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอืน เช่น ระบบประปาหมู่บ้าน ท่อ
ประปา หลอดไฟสาธารณะ เครืองถ่ายเอกสาร และครุภัณฑ์อืนๆ ทีอยู่ใน
ความดูแลขององค์การบริหารส่วนตําบล

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอาชีพชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับ
คืน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม ค่าป้าย และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องและจําเป็นในการดําเนิน
งาน ตามรายละเอียดขององค์การบริหารส่วนตําบลนางัว ปรากฎตามแผน
พัฒนาสามปี พ.ศ.(2558-2560)ลําดับที 1 หน้า 63

ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอาชีพชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมและทัศนดูงานศึกษาเพือ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร ของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วน
ตําบล ลูกจ้าง ผู้นําชุมชนและกลุ่มอาชีพ เช่น ค่าวิทยากร ค่าทีพัก ค่า
พาหนะ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียว
ข้องและจําเป็นในการดําเนินงานตามรายละเอียดขององค์การบริหารส่วน
ตําบลนางัว ปรากฎตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.(2558-2560)ลําดับ
ที 11 หน้า 77

ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพือพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรและผู้นําชุมชนกลุ่มต่างๆ

จํานวน 300,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองกรองนํา จํานวน 1 เครือง เพือใช้ในการกรอง
นําดืมภายในองค์การบริหารส่วนตําบล ปรากฎตามแผนพัฒนาสามปี พ.
ศ.(2558-2560) ลําดับที 4 หน้า 75

จัดซือเครืองกรองนํา จํานวน 10,000 บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองปรับอากาศ ชนิดติดผนัง(มีระบบฟอก
อากาศ) จํานวน 2 เครือง
  - เครืองปรับอากาศ ขนาด 12,000 บีทียู มีฉลากประหยัดไฟฟ้า
เบอร์ 5 ตังไว้ 21,000 บาท พร้อมค่าติดตัง
  - เครืองปรับอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู มีฉลากประหยัดไฟฟ้า
เบอร์ 5 ตังไว้ 26,000 บาท พร้อมค่าติดตัง
ตามหนังสือสํานักงบประมาณ ที นร 0719/ว34 ราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ลงวันที 31 มีนาคม 2557 ปรากฎตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.
(2558-2560)ลําดับที 6 หน้า 81

จัดซือเครืองปรับอากาศ จํานวน 47,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองโทรสาร
 - โทรออกและรับสายได้
 - รับ/ส่ง เอกสารผ่านหน่วยความจําไม่น้อยกว่า 24 หน้า
 - ป้อนกระดาษอัตโนมัติไม่น้อยกว่า 10 แผ่น
 - เวลาทีใช้ในการส่ง 15 วินาทีต่อแผ่น
 ปรากฎตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.(2558-2560)ลําดับที 6 หน้า 81

จัดซือเครืองโทรสาร จํานวน 10,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าครุภัณฑ์ รวม 149,000 บาท
งบลงทุน รวม 149,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการได้มาซึงบริการด้านระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
องค์การบริหารส่วนตําบล เช่น ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง(Hi-
Speed Internet) ค่าต่ออายุชือเว็บไซต์(โดเมนเนม) ค่าเช่าพืนทีเว็บไซต์
(โฮสติง) ค่าเช่าบริการวงจร(Leased Line) และค่าบริการอินเตอร์
เน็ตไฟเบอร์ออฟติก(Fiber Optic Internet) ฯลฯ

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 110,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ เช่น ค่าธนาณัติ ค่าซือดวงตราไปรษณียากร ค่า
เช่าตู้ไปรษณีย์ ฯลฯ

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 2,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้บริการโทรศัพท์พืนฐาน และค่าโทรศัพท์เคลือนทีของ
องค์การบริหารส่วนตําบล

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปา และค่านําดืม ขององค์การบริหารส่วนตําบล

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบล หรืออาคาร
สถานทีในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตําบลนางัว รวมถึงค่าไฟฟ้า
ของสถานีสูบนําด้วยไฟฟ้า และค่าไฟฟ้าในความรับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนตําบล

ค่าไฟฟ้า จํานวน 700,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค รวม 827,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตําบลนาหว้า สนับสนุน
โครงการบริหารกิจการภายในของศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซือจัดจ้าง
ของ อบต.ระดับอําเภอประจําปีงบประมาณ 2558 อําเภอนาหว้า จังหวัด
นครพนม ปรากฎตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560)ลําดับ
ที 3 หน้า 75

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 25,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,555,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 1,555,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเต็นท์ผ้าใบ จํานวน 2 หลัง เป็นเต็นท์ทรงจัว ขนาด
กว้าง 5.0 ม. ยาว 8.0 ม. สูง 2.5 ม. หรือสูงถึงยอด
ประมาณ 2.9 ม. ปรากฎตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.(2558-2560) ลําดับ
ที 6 หน้า 73

จัดซือเต็นท์ผ้าใบ หมู่ที 4 บ้านนากะทืม จํานวน 50,000 บาท
ครุภัณฑ์อืน

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์แบบตังโต๊ะ จํานวน 1 เครือง โดย
มีคุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
- ความถีซีพียูไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core)
- มีหน่วยประมวลผลมีหน่วยความจําไม่น้อยกว่า 1 GB
- มีหน่วยความจําหลัก(RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB
- มีจอภาพ LCD หรือดีกว่าและมีขนาดจอภาพไม่น้อยกว่า 18 นิว
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย 10/100/1,000 Mbps จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
- Keyboard 107 Keys Standard
- Mouse optical scroll PS/2
ปรากฎตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.(2558-2560) ลําดับที 7 หน้า 81
คุณลักษณะพืนฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปีพ.ศ.2557 ประกาศ ณ วัน
ที 21 กุมภาพันธ์ 2557 (ICT)

จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 22,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือถังต้มนําร้อนไฟฟ้าสแตนเลส จํานวน 1 เครือง
 - ถังต้มนําร้อนไฟฟ้าสแตนเลส ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 14.5 ลิตร
 - มีการตัดการทํางานอัตโนมัติ เมืออุณหภูมิสูงผิดปกติ ป้องกันฮิตเตอร์
เสียหาย
 - ปรับอุณหภูมิได้ตามต้องการ มีหลอดแก้วแสดงระดับนํา
 - ตัวถังต้มนํามีผ้าหุ้มกันความร้อนเพือความปลอดภัย
เพือใช้ในการกรองนําดืมภายในองค์การบริหารส่วนตําบล ปรากฎตาม
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.(2558-2560) ลําดับที 4 หน้า 75

จัดซือถังต้มนําร้อนไฟฟ้าสแตนเลส จํานวน 10,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล สังกัดส่วนการคลัง
 - ผู้อํานวยการกองคลัง
 - นักวิชาการเงินและบัญชี
 - นักวิชาการพัสดุ
 - เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,138,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,706,800 บาท
งบบุคลากร รวม 1,706,800 บาท
งานบริหารงานคลัง รวม 1,951,800 บาท

- อุดหนุนวัดทุ่งสว่างสุวรรณาราม
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนวัดทุ่งสว่างสุวรรณาราม ตังไว้ 30,000 บาท สนับ
สนุนโครงการจัดสร้างห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อําเภอ
เมือง นครพนม จังหวัดนครพนม ประจําปีงบประมาณ 2558 ปรากฎตาม
แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560)ลําดับที 10 หน้า 92

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 30,000 บาท

อุดหนุนสํานักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครพนม
 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการขยายไฟฟ้าแรงตํา หมู่ที 3 บ้านอู
นนา(ตังไว้ 70,000 บาท)
จุดที 1.จากหน้าบ้านลุงบุญมาถึงโรงสีนายสายันต์ จุดที 2.จากบ้านนาง
เพ็ง ถึงทางแยกหลังโรงเรียน
  - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการขยายไฟฟ้าแรงตํา หมู่ที 3 บ้านอู
นนา(ตังไว้ 80,000 บาท)
จุดที 1.จากโรงเหล้าไฮแกลบถึงนานายบุญทอน ประกิง จุดที 2.จากบ้าน
นายสมเด็จ ประกิงถึงนําประปา จุดที 3.จากทางเข้าโรงเรียนถึงหน้าบ้าน
นายควง ประกิง
  - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการขยายไฟฟ้าแรงตําเพือการ
เกษตร หมู่ที 4 บ้านนากะทืม(ตังไว้ 250,000 บาท)
จากข้างบ้านนายคําเตียง คันโท ถึงนานายอาทิตย์ โกษาแสง
  - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการขยายไฟฟ้าแรงตํา หมู่ที 5 บ้านนา
คอย(ตังไว้ 150,000 บาท)
จุดที 1.จากสีแยกนานายสมดี มังลา ถึงนานาย ทาไชมาโย จุดที 2.จาก
สามแยกบ้านนายนพพร วงศรีชู ถึงบ้านนายชาติชาย วงศรีชู จุดที 3.จาก
บ้านนายยุทธชัย ไชมาโย ถึงนานางสาวกองมา ไชมาโย
  - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่
บ้าน หมู่ที 7 บ้านสามัคคี(ตังไว้ 50,000 บาท)
  - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการขยายไฟฟ้าแรงตํา หมู่ที 10 บ้าน
นาคอยน้อย(ตังไว้ 100,000 บาท)
จากหน้าวัดป่าหนองแหวน ถึงนานาย สมอาจ พิมสาร และนายอ่อน
ศรี วงศ์รัช
  - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการขยายไฟฟ้าแรงตําเพือการ
เกษตร หมู่ที 11 บ้านอูนนา(ตังไว้ 300,000 บาท)
จุดที 1.จากสามแยกบ้านนายชวนชัย ถึงสามแยกนานางรําไพ เลียวขวาถึง
เถียงนานายไพรบูรณ์ แสนบรรณดิษฐ์ จุดที 2.จากสามแยกบ้านคุณ
นิด ไปถึงเถียงนานายติง
  - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการติดตังหม้อแปลงไฟฟ้าภายในสํานัก
งาน อบต.นางัว(ตังไว้ 500,000 บาท)
(รายละเอียดตามประมาณการค่าใช้จ่ายของสํานักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จังหวัดนครพนม)ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. (2558-2560)
หน้า 48

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 1,500,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี
- ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือและข้อบัญญัติต่างๆ ค่าซักฟอก ค่าตักสิง
ปฏิกูล ค่าระวางรถบรรทุก ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่า
บริการรับใช้ ค่าบอกรับวารสารสิงพิมพ์ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน
ต่างๆ ค่าเบียประกันภัย ค่าล้างอัดขยายฟิล์ม ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ(ค่า
จ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างหนึงอย่างใด ซึงมิใช่เป็นการ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความ
รับผิดชอบผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาสูบนํา ค่าแบกหามสัมภาระ ค่าออก
ของ เป็นต้น)

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 85,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล สังกัด
ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตําบล ผู้มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตรตามระเบียบ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล สังกัดส่วนการคลัง
องค์การบริหารส่วนตําบล ผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านในการทีใช้สิทธิเบิกค่า
เช่าบ้านตามระเบียบ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถินเป็นกรณีพิเศษให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็น
กรณีพิเศษ ได้แก่ พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตําบลนางัว สังกัดส่วนการคลัง

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 10,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 56,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 218,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้าง สังกัดส่วนการ
คลัง
 - ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีการเงินและบัญชี
 - ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีพัสดุ
 - ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการ
 - ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีจัดเก็บรายได้

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 72,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สังกัดส่วนการคลัง
 - ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีการเงินและบัญชี
 - ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีพัสดุ
 - ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการ
 - ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีจัดเก็บรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 451,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานส่วนตําบล สังกัด
ส่วนการคลัง

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 3,600 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ เช่น ค่าธนาณัติ ค่าซือดวงตราไปรษณียากร ค่า
เช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS) ฯลฯ

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

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีนังคอย แบบ 3 ทีนัง ทีนังและพนักพิงเป็น
พลาสติกโพลีโพพีลิน

วัสดุอืน จํานวน 4,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล  แผ่นกรอง
แสง กระดาษต่อเนือง หมึกพิมพ์ โปรแกรมต่างๆ  ทีเกียวข้องกับ
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุสํานักงานต่างๆ เช่นกระดาษ
แฟ้ม ปากกา ดินสอ หมึกถ่ายเอกสาร แบบพิมพ์ สมุดบัญชี โต๊ะ เก้าอี ฯลฯ

วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 74,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินต่าง ๆ ใน
การกํากับดูแลของส่วนการคลัง เช่น เครืองคอมพิวเตอร์ เครือง
พิมพ์ดีด ฯลฯ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในการ
เดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบลและพนักงาน
จ้างสังกัดส่วนการคลัง

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

เพือจ่ายเป็นค่ารับรองในการเลียงต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เช่น ค่า
อาหาร ค่าเครืองดืม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายทีเกียวเนืองใน
การเลียงรับรองรวมทังค่าบริการและค่าใช้จ่ายอืนๆ ซึงจําเป็นต้องจ่ายเกียว
กับการรับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลทีไปนิเทศงาน ตรวจ
งานหรือเยียมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องซึงร่วม
ต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล สังกัดสํานักงานปลัด
องค์การบริหารส่วนตําบล ผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านในกรณีทีใช้สิทธิเบิกค่า
เช่าบ้านตามระเบียบ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 23,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 23,400 บาท
งบดําเนินงาน รวม 176,200 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้าง สังกัดสํานักงาน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล
 - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 133,200 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานส่วนตําบล สังกัด
สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล สังกัดสํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
 - เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 165,840 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 334,040 บาท
งบบุคลากร รวม 334,040 บาท
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 510,240 บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองปรินเตอร์เลเซอร์ จํานวน 1 เครือง ความเร็ว
ในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที ปรากฎตามแผนพัฒนาสามปี พ.
ศ.(2558-2560)ลําดับที 9 หน้า 83

จัดซือปรินเตอร์ชนิดเลเซอร์ จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์แบบตังโต๊ะ จํานวน 1 เครือง โดย
มีคุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
- ความถีซีพียูไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core)
- มีหน่วยประมวลผลมีหน่วยความจําไม่น้อยกว่า 1 GB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาด  ไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB
- มีจอภาพ LCD หรือดีกว่าและมีขนาดจอภาพไม่น้อยกว่า 18 นิว
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย 10/100/1,000 Mbps จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
- Keyboard 107 Keys Standard
- Mouse optical scroll PS/2
ปรากฎตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.(2558-2560) ลําดับที 9 หน้า 83
คุณลักษณะพืนฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปีพ.ศ.2557 ประกาศ ณ วัน
ที 21 กุมภาพันธ์ 2557 (ICT)

จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 22,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าครุภัณฑ์ รวม 27,000 บาท
งบลงทุน รวม 27,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้าง สังกัดส่วนการ
ศึกษาฯองค์การบริหารส่วนตําบล

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 25,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง สังกัดส่วนการศึกษาฯองค์การบริหารส่วน
ตําบล

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของหัวหน้าส่วนการศึกษาฯ

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานส่วนตําบล สังกัด
ส่วนการศึกษาฯองค์การบริหารส่วนตําบล

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 18,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล สังกัดส่วนการศึกษาฯองค์การบริหารส่วนตําบล

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 453,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 838,500 บาท
งบบุคลากร รวม 838,500 บาท
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 1,161,000 บาท

แผนงานการศึกษา

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอืน เช่น กรวย แผงกัน ไฟไซเลน รองเท้า
บู๊ท ฯลฯ ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.(2558-2560) ลําดับ
ที 7 หน้า 64

วัสดุอืน จํานวน 20,800 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองดับเพลิง ฯลฯ ปรากฏตามแผนพัฒนาสาม
ปี พ.ศ.(2558-2560) ลําดับที 7 หน้า 64

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองแต่งกายสําหรับ อปพร. กู้
ชีพ ยาม ฯลฯ เช่น เสือ กางเกง รองเท้า เข็มขัด ฯลฯ ปรากฏตามแผน
พัฒนาสามปี พ.ศ.(2558-2560) ลําดับที 15 หน้า 78

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 42,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 92,800 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลวันสงกรานต์ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม และค่าใช้
จ่ายอืน ๆทีเกียวข้องและจําเป็นในการดําเนินงาน ตามรายละเอียดของ
องค์การบริหารส่วนตําบลนางัว ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.(2558
-2560) ลําดับที 9 หน้า 64

ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุเทศกาลวันสงกรานต์ จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลวันปีใหม่ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม และค่าใช้จ่าย
อืน ๆ ทีเกียวข้องและจําเป็นในการดําเนินงานตามรายละเอียดขององค์การ
บริหารส่วนตําบลนางัว ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.(2558-
2560) ลําดับที 9 หน้า 64

ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุเทศกาลวันปีใหม่ จํานวน 30,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษา ครุภัณฑ์ทีดินและสิงก่อสร้าง ค่าบํารุง
รักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอืน เช่น คอมพิวเตอร์ ปรินเตอร์ หลอดไฟ
สาธารณะ เครืองถ่ายเอกสาร และครุภัณฑ์อืนๆ ทีอยู่ในความดูแลของ
องค์การบริหารส่วนตําบล

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมปฐมนิเทศผู้ปกครอง เช่น ค่าจัด
กิจกรรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าป้าย ค่าประชาสัมพันธ์
และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องและจําเป็นในการดําเนินงาน ตามราย
ละเอียดขององค์การบริหารส่วนตําบลนางัว ปรากฏตามแผนพัฒนาสาม
ปี พ.ศ.(2558-2560) ลําดับที 2 หน้า 88

ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมปฐมนิเทศผู้ปกครอง จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก เช่น ค่า
จัดกิจกรรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าป้าย ค่าประชา
สัมพันธ์และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องและจําเป็นในการดําเนินงาน ตาม
รายละเอียดขององค์การบริหารส่วนตําบลนางัว ปรากฏตามแผนพัฒนา
สามปี พ.ศ.(2558-2560) ลําดับที 15 หน้า 90

ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสําหรับเป็นค่าเบียเลียง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นในการเดินทางไป
ราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบลและลูกจ้างทีสังกัด
ส่วนการศึกษาฯ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

เพือจ่ายเป็นค่ารับรองในการเลียงต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เช่น ค่า
อาหาร ค่าเครืองดืม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายทีเกียวเนืองใน
การเลียงรับรองรวมทังค่าบริการและค่าใช้จ่ายอืน ซึงจําเป็นต้องจ่ายทีเกียว
กับการรับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลทีไปนิเทศงาน ตรวจ
งานหรือเยียมชมหรือศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าทีทีเกียวข้อง ซึงร่วมต้อนรับ
บุคคลหรือคณะบุคคล

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ค่าบอกรับวารสาร ค่าเช่า
ทรัพย์สิน ค่าเบียประกันภัย ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ค่าล้าง
ฟิล์มและอัดขยาย ค่าจัดทําแผ่นป้ายและแผ่นผ้าประชาสัมพันธ์ ค่าแปล
เอกสาร ค่าเช่าบริการเครืองถ่ายเอกสาร ค่าแปลเอกสาร ค่าเข้าปก
หนังสือ และข้อบัญญัติต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา ค่าจ้างเหมาแรงงานในการจัดทําของหรือค่าบริการทีจําเป็น
อืนๆ ฯลฯ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 42,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 137,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถินเป็นกรณีพิเศษให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็น
กรณีพิเศษ ได้แก่ พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตําบลนางัว สังกัดส่วนการศึกษาฯ

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 10,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 295,500 บาท



วันทีพิมพ์ : 17/9/2558  09:52:36 หน้า : 13/23

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองปรินเตอร์เลเซอร์ จํานวน 1 เครือง ความเร็ว
ในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที ปรากฎตามแผนพัฒนาสามปี พ.
ศ.(2558-2560)ลําดับที 9 หน้า 83

จัดซือปรินเตอร์ชนิดเลเซอร์ จํานวน 1 เครือง จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์แบบตังโต๊ะ จํานวน 1 เครือง โดย
มีคุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
- ความถีซีพียูไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core)
- มีหน่วยประมวลผลมีหน่วยความจําไม่น้อยกว่า 1 GB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาด  ไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB
- มีจอภาพ LCD  หรือดีกว่าและมีขนาดจอภาพไม่น้อยกว่า 18 นิว
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย 10/100/1,000 Mbps จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
- Keyboard 107 Keys Standard
- Mouse optical scroll PS/2
ปรากฎตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.(2558-2560) ลําดับที 19 หน้า 83
คุณลักษณะพืนฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปีพ.ศ.2557 ประกาศ ณ วัน
ที 21 กุมภาพันธ์ 2557 (ICT)

จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์แบบตังโต๊ะ จํานวน 1 เครือง จํานวน 22,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าครุภัณฑ์ รวม 27,000 บาท
งบลงทุน รวม 27,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่านําประปาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตําบล

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนตําบล

ค่าไฟฟ้า จํานวน 10,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล แผ่นกรอง
แสง กระดาษต่อเนือง โปรแกรมทีจําเป็นสําหรับคอมพิวเตอร์และอืนๆ ที
เกียวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 25,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของเครืองใช้ต่างๆ ทีเป็นวัสดุสํานัก
งาน เช่น  กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ตรายาง  โต๊ะ เก้าอี ฯลฯ

วัสดุสํานักงาน จํานวน 103,500 บาท
ค่าวัสดุ รวม 128,500 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์การบริหารส่วนตําบลนางัว จํานวน 4 แห่ง ระยะเวลา 280 วัน วัน
ละ 20 บาท ดังนี
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอูนนา จํานวน 45 คน
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาคอย จํานวน 48 คน
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามัคคี จํานวน 33 คน
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดนําใส จํานวน 37 คน
ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.(2558-2560) ลําดับที 4 หน้า 88

ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน จํานวน 912,800 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การ
บริหารส่วนตําบลนางัว จํานวน 4 แห่ง และโรงเรียนสังกัด สพฐ. ทีอยู่ใน
ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลนางัว จํานวน 6 แห่งระยะ
เวลา 260 วัน วันละ 7.61 บาท/คน ดังนี
- โรงเรียนบ้านอูนนา จํานวน 131 คน
- โรงเรียนบ้านนากะทืม จํานวน 60 คน
- โรงเรียนบ้านนาคอย จํานวน 139 คน
- โรงเรียนบ้านสามัคคี จํานวน 110 คน
- โรงเรียนบ้านโนนกุง จํานวน 37 คน
- โรงเรียนบ้านกุดนําใส จํานวน 52 คน
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอูนนา จํานวน 45 คน
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาคอย จํานวน 48 คน
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามัคคี จํานวน 33 คน
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดนําใส จํานวน 37 คน
ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.(2558-2560) ลําดับที 3 หน้า 88

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,465,440 บาท
ค่าวัสดุ รวม 2,378,240 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปัจฉิมนิเทศและมอบวุฒิบัตรการศึกษา
ประจําปี 2558 เช่น ค่าจัดกิจกรรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม ค่าป้าย ค่าประชาสัมพันธ์และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องและจําเป็นใน
การดําเนินงาน ตามรายละเอียดขององค์การบริหารส่วนตําบลนา
งัว ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.(2558-2560) ลําดับที 17 หน้า 90

ค่าใช้จ่ายในโครงการปัจฉิมนิเทศและมอบวุฒิบัตรการศึกษาประจําปี 2558 จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าจัด
กิจกรรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าป้าย ค่าประชาสัมพันธ์
และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องและจําเป็นในการดําเนินงาน ตามราย
ละเอียดขององค์การบริหารส่วนตําบลนางัว ปรากฏตามแผนพัฒนาสาม
ปี พ.ศ.(2558-2560) ลําดับที 17 หน้า 90

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 30,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,418,240 บาท
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 4,534,240 บาท
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เพือจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการบริการสาธารณสุขในการดําเนินงานของ
อาสาสมัครสาธารณสุขในพืนทีตําบลนางัว จํานวน 10 หมู่
บ้านๆ ละ 15,000 บาท ปรากฎตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.(2558-
2560)ลําดับที 21 หน้า 70

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 150,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 150,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ได้แก่ เวชภัณฑ์ เคมี
ภัณฑ์และอืนๆ เช่น ค่าซือวัคซีน ทรายอะเบท นํายาพ่นหมอกควันและค่า
ใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องและจําเป็นในการดําเนินงานตามรายละเอียดของ
องค์การบริหารส่วนตําบลนางัว ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.(2558
-2560) ลําดับที 7,8 หน้า 69

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

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและรณรงค์โรคพิษสุนัข
บ้า เช่น ค่าป้าย ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม ค่าซือวัคซีนและค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องและจําเป็นในการดําเนิน
งานตามรายละเอียดขององค์การบริหารส่วนตําบลนางัว ปรากฏตามแผน
พัฒนาสามปี พ.ศ.(2558-2560) ลําดับที 3 หน้า 68

ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและรณรงค์โรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 270,000 บาท

แผนงานสาธารณสุข

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน
สังกัด สพฐ.ทีอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลนา
งัว จํานวน 6 แห่ง ระยะเวลา 200 วัน วันละ 20 บาท/คน ดังนี
- โรงเรียนบ้านอูนนา จํานวน 131 คน
- โรงเรียนบ้านนากะทืม จํานวน 60 คน
- โรงเรียนบ้านนาคอย จํานวน 139 คน
- โรงเรียนบ้านสามัคคี จํานวน 110 คน
- โรงเรียนบ้านโนนกุง จํานวน 37 คน
- โรงเรียนบ้านกุดนําใส จํานวน 52 คน
ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.(2558-2560) ลําดับที 4 หน้า 88

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 2,116,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,116,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 2,116,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล สังกัดส่วนโยธา ผู้มีสิทธิ
เบิกค่าเช่าบ้านในกรณีทีใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านตามระเบียบ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 23,400 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถินเป็นกรณีพิเศษให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็น
กรณีพิเศษ ได้แก่ พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตําบลนางัว สังกัดส่วนโยธา

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 10,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 33,400 บาท
งบดําเนินงาน รวม 333,400 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวพนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล สังกัดส่วนโยธา
- ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
- ผู้ช่วยช่างโยธา
- ผู้ช่างสํารวจ
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการ

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 72,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล สังกัดส่วน
โยธา
- ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
- ผู้ช่วยช่างโยธา
- ผู้ช่างสํารวจ
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการ

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 537,600 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่าง

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล  สังกัดส่วนโยธา
- ผู้อํานวยการกองช่าง
- นายช่างโยธา

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 391,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,043,200 บาท
งบบุคลากร รวม 1,043,200 บาท
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 1,406,600 บาท

แผนงานเคหะและชุมชน

- อุดหนุนศูนย์เฉลิมพระเกียรติเพือช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์ และผู้ติด
เชือ H.I.V. อําเภอนาหว้า
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์เฉลิมพระเกียรติเพือช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ติดเชือ H.I.V. อําเภอนาหว้า ตังไว้ 10,000 บาท สนับสนุนโครงการ
ศูนย์เฉลิมพระเกียรติเพือช่วยเหลือผู้  ป่วยเอดส์ และผู้ติด
เชือ H.I.V. ประจําปีงบประมาณ 2558 อําเภอนาหว้า จังหวัด
นครพนม ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.(2558-2560) ลําดับ
ที 16 หน้า 70

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 10,000 บาท

แผนงานสังคมสงเคราะห์
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เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองเชือมโลหะพร้อมอุประกรณ์ครบชุด สําหรับใช้
ในการก่อสร้างสถานทีในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตําบล ปราก
ฎตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.(2558-2560)ลําดับที 9 หน้า 81

จัดซือเครืองเชือมโลหะ จํานวน 10,000 บาท
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองปรินเตอร์ สามารถปรินขนาด
กระดาษ A3, A4 และอืนๆ สําหรับใช้พิมพ์แบบก่อสร้างหรืองานอืนที
เกียวข้องขององค์การบริหารส่วนตําบล ปรากฎตามแผนพัฒนาสามปี พ.
ศ.(2558-2560)ลําดับที 6 หน้า 81

จัดซือเครืองปรินเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าครุภัณฑ์ รวม 30,000 บาท
งบลงทุน รวม 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล หมึกเครือง
พิมพ์และอืนๆ ทีเกียวข้องกับคอมพิวเตอร์

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ทีใช้ในการก่อสร้าง เช่น อิฐ,หิน, ปูน,ทราย ,
ตะปู, จอบ,เสียม,เลือย,สายยาง,ท่อประปา,ท่อระบายนํา คสล.และเครือง
มือช่างสําหรับก่อสร้างและตกแต่งสถานทีในความดูแลขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ  สําหรับใช้ภายในอาคารที
ทําการหรืออาคารสถานทีในความดูแลขององค์การบริหารส่วน
ตําบล เช่น หลอดไฟ สายไฟ บัลลาร์ท สตาร์ทเตอร์  ตังไว้ 200,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือพร้อมติดตังชุดโคมไฟฟ้าสาธารณะชนิดหลอด
ฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 2 x 36 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด หมูที 3 บ้านอู
นนา ตังไว้ 20,000 บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 220,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุสํานักงานประเภทเครืองเขียน กระดาษเขียนแบบ
และวัสดุสํานักงานอืนๆ

วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 265,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน
ต่างๆ ได้แก่ ถนนลาดยาง ถนนคอนกรีต ถนนลูกรัง อาคารต่างๆ  ระบบ
ไฟฟ้าส่องสว่าง รถจักรยานยนต์ เครืองคอมพิวเตอร์ และทรัพย์สินอืนทีอยู่
ในความดูแลของ อบต.ฯลฯ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการเดิน
ทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบลและพนักงาน
จ้าง สังกัดส่วนโยธา

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 35,000 บาท
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- อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีตําบลนางัว ตังไว้ 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีตําบลนางัว สนับสนุน
โครงการจัดกิจกรรมวันสตรีสากลประจําปี 2558 ปรากฏตามแผนพัฒนา
สามปี พ.ศ.(2558-2560) ลําดับที 11 หน้า 67
- อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน (กองทุนแม่ของแผ่นดิน)ตัง
ไว้ 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการหมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.(2558-2560)ลําดับที 2 หน้า 63

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 95,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 95,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 95,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกียวการบริการ
แพทย์ฉุกเฉิน EMS เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม ค่าป้าย และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องและจําเป็นในการดําเนิน
งาน  ตามรายละเอียดขององค์การบริหารส่วนตําบลนางัว ปรากฏตามแผน
พัฒนาสามปี พ.ศ.(2558-2560) ลําดับที 1 หน้า 75

ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกียวการบริการแพทย์ฉุกเฉิน
EMS

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรองดองสมานฉันท์ เช่น ค่าจัด
กิจกรรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าป้าย ค่าประชาสัมพันธ์
และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องและจําเป็นในการดําเนินงาน ตามราย
ละเอียดขององค์การบริหารส่วนตําบลนางัวปรากฏตามแผนพัฒนาสาม
ปี พ.ศ.(2558-2560) ลําดับที 5 หน้า 63

ค่าใช้จ่ายในโครงการปรองดองสมานฉันท์ จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง, ค่าแรงงาน เพือนําไปสร้างบ้านให้
ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้และยากจนในพืนทีตําบลนางัว ปราก
ฎตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.(2558-2560)ลําดับที 8 หน้า 66

ค่าใช้จ่ายในโครงการบ้านท้องถินไทยเทิดไท้องค์ราชัน จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน EMS
(โครงการต่อเนือง) และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนปฏิบัติงานใน
ศูนย์อาสาสมัครรักษาความสงบตามงานบุญประจําปี ในความดูแลของ
องค์การบริหารส่วนตําบล

ค่าใช้จ่ายในโครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน EMS (โครงการต่อเนือง) จํานวน 531,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 731,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 731,000 บาท
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 826,000 บาท

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันเข้าพรรษา เช่น ค่านําดืมนํา
แข็ง ค่าป้ายค่าประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาตกแต่งรถขบวนแห่ ค่าเครือง
เสียง และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องและจําเป็นในการดําเนินงาน ตามราย
ละเอียดขององค์การบริหารส่วนตําบลนางัว ปรากฏตามแผนพัฒนาสาม
ปี พ.ศ.(2558-2560) ลําดับที 2 หน้า 91

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันเข้าพรรษา จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ เช่น ค่า
อาหาร  ค่านําดืม ค่าป้าย ค่าจัดเตรียมสถานทีและเครืองเสียง และค่าใช้
จ่ายอืน ๆทีเกียวข้องและจําเป็นในการดําเนินงาน ตามรายละเอียดของ
องค์การบริหารส่วนตําบลนางัว ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.(2558
-2560) ลําดับที 4 หน้า 91

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีบุญเดือนสีของดีนา
หว้า ประจําปี 2558 เช่น ค่าอาหาร ค่าจ้างเหมาเครืองเสียง ค่าจ้างเหมาจัด
ทําซุ้ม ค่าประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องและจําเป็นในการ
ดําเนินงาน  ตามรายละเอียดขององค์การบริหารส่วนตําบลนางัว ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.(2558-2560) ลําดับที 6 หน้า 91

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณีบุญเดือนสีของดีนาหว้า จํานวน 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการร่วมงานไหลเรือไฟ ประจําปี 2558 เช่น ค่า
จ้างเหมารถรับ-ส่ง ค่าจ้างเหมาอาหารว่างและค่าอาหาร และเครืองดืมหรือ
ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องและจําเป็นในการดําเนินงาน ตามรายละเอียด
ขององค์การบริหารส่วนตําบลนางัว ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.
(2558-2560) ลําดับที 1 หน้า 91

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 495,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันระดับ
อําเภอ และระดับจังหวัด เช่น ค่าสนับสนุนส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมแข่ง
ขัน ค่าชุดกีฬา ค่าสมัครเข้าแข่งขัน ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกซ้อม และค่า
ใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องและจําเป็นในการแข่งขัน ตามรายละเอียดของ
องค์การบริหารส่วนตําบลงัว ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.(2558-
2560) ลําดับที 7,8 หน้า 72

ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันระดับอําเภอ และ
ระดับจังหวัด

จํานวน 337,800 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน
ตําบลนางัวต้านยาเสพติด ประจําปี 2558 เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม ค่าป้าย ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าถ้วยรางวัล ค่าจัดเตรียมสถาน
ทีและเครืองเสียง และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องและจําเป็นในการดําเนิน
งาน ตามรายละเอียดขององค์การบริหารส่วนตําบลนางัว ปรากฏตามแผน
พัฒนาสามปี พ.ศ.(2558-2560) ลําดับที 1 หน้า 71

ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตําบลนางัวต้านยา
เสพติด ประจําปี 2558

จํานวน 80,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 417,800 บาท
งบดําเนินงาน รวม 417,800 บาท
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 417,800 บาท

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
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เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที 13 บ้านนาคอย ปริมาณ
งาน ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 67 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลงลูกรังกว้าง
เฉลียข้างละ 0.50 ม. จุดเริมต้นโครงการหน้าบ้านนายพิทักพงค์ วงค์ศรี
ชู จุดสินสุดโครงการหน้าบ้านนายวันชัย วงศ์ษาเนาว์ ก่อสร้างตามแบบ
มาตรฐานกรมการปกครอง แบบเลขที ท1-01 พร้อมติดตังป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย  ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.(2558–
2560)ลําดับที 2 หน้า 39

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที 13 บ้านนาคอย จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที 12 บ้านโนนสะอาด ปริมาณ
งาน ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 57 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมหูช้างและไหล่ทาง
ลงลูกรังกว้างเฉลียข้างละ 0.50 ม. เพือเชือมต่อกับถนน คสล.เดิมทีทําไว้
แล้ว ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง แบบเลขที ท1-
01 พร้อมติดตังป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย ปรากฏตามแผนพัฒนาสาม
ปี พ.ศ.(2558–2560)ลําดับที 2 หน้า 39

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที 12 บ้านโนนสะอาด จํานวน 114,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 2,170,000 บาท
งบลงทุน รวม 2,170,000 บาท
งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 2,170,000 บาท

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอนาหว้า
- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอนาหว้า ตัง
ไว้ 30,000 บาท สนับสนุนโครงการจัดทําเรือไฟ เข้าร่วมงานประเพณี
ไหลเรือไฟของจังหวัดนครพนม ประจําปี 2558 ปรากฏตามแผนพัฒนา
สามปี พ.ศ.(2558-2560) ลําดับที 7 หน้า 92
อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลนางัว
- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลนางัว ตัง
ไว้ 265,000 บาท สนับสนุนโครงการจัดงานบุญประเพณีและวันสําคัญ
ต่างๆ ของตําบลนางัว ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.(2558-2560)
ลําดับที 7 หน้า 92

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 295,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 295,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 295,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนันสนุนการจัดกิจกรรมในการออกร้าน
กาชาดจังหวัดนครพนมในงานประเพณีไหลเรือไฟ ประจํา
ปี 2558 ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.(2558-2560) ลําดับ
ที 15 หน้า 70

ค่าใช้จ่ายในโครงการออกร้านกาชาดบูรณาการร่วมกับจังหวัดในงาน
ประเพณีไหลเรือไฟ

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันลอยกระทง เช่น ค่านําดืมนํา
แข็ง ค่าป้ายค่าประชาสัมพันธ์ ค่าของรางวัลประกวดกระทง ค่าเครือง
เสียง และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องและจําเป็นในการดําเนินงาน ตามราย
ละเอียดขององค์การบริหารส่วนตําบลนางัว ปรากฏตามแผนพัฒนาสาม
ปี พ.ศ.(2558-2560) ลําดับที 5 หน้า 91

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันลอยกระทง จํานวน 30,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการตัดถนนสายใหม่เพือการเกษตร หมู่ที หมู่
ที 12 บ้านโนนสะอาด  ปริมาณงานขนาดกว้าง  3 ม.ยาว 1,000 ม. หนา
เฉลีย 0.20 ม. หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 834 ลบ.ม. วางท่อระบาย
นํา คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40x1.00 ม. จํานวน 3 จุด จุดเริมต้น
โครงการหน้าบ้านนายทองใคร แก้วมุกดาและหน้าบ้านโฮม ประกิง จุดสิน
สุดโครงการถนน คสล.ข้างวัด  พร้อมติดตังป้าย
โครงการ  จํานวน 1 ป้าย ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.(2558–
2560) ลําดับที 26  หน้า 44

โครงการตัดถนนสายใหม่เพือการเกษตร หมู่ที 12 บ้านโนนสะอาด จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการตัดถนนสายใหม่เพือการเกษตร หมู่
ที 10 บ้านนาคอยน้อย ปริมาณงานขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 1,300 ม. หนา
เฉลีย 0.20 ม. หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 1,560 ลบ.ม. วางท่อ
ระบายนํา คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40x1.00 ม. จํานวน 3 จุดๆ
ละ 8 ท่อน รวม 24 ท่อน จุดเริมต้นโครงการสวนนางอินธิรา นาโค
วงค์ จุดสินสุดโครงการหน้าบ้านนายธนูคํา ชัยมาโย พร้อมติดตังป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.(2558–
2560)ลําดับที  26 หน้า 44

โครงการตัดถนนสายใหม่เพือการเกษตร หมู่ที 10 บ้านนาคอยน้อย จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที 5 บ้านนาคอย ขนาด
กว้าง 6.00 ม. ยาว 12.00 ม. สูง 3.20 ม.หรือพืนทีใช้สอยไม่น้อย
กว่า 72 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังปรับเกลียแต่งให้เรียบร้อย ปรากฏตามแผน
พัฒนาสามปี พ.ศ.(2558–2560) ลําดับที 4 หน้า 73

โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที 5 บ้านนาคอย จํานวน 160,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที 9 บ้านโนนกุง ปริมาณงาน ขนาด
กว้าง 5 ม. ยาว 110 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลงลูกรังกว้างเฉลียข้าง
ละ 0.50 ม. พร้อมปรับเกลียแต่งให้เรียบร้อย จุดเริมต้นโครงการหน้าบ้าน
นายอุทัย เขียนชัย จุดสินสุดโครงการหน้าบ้านนางอุไรพร นาโควงค์ ก่อ
สร้างตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง แบบเลขที ท1-01 วางท่อ
ระบายนํา คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์
กลาง 0.40x1.00 ม. 1 จุด รวม 7 ท่อน จุดเริมต้นโครงการฝังข้ามไปนา
นายบุญเพ็ง อุสาพรหม  พร้อมติดตังป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.(2558–2560)ลําดับที 2 หน้า 39

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที 9 บ้านโนนกุง จํานวน 260,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที 7 บ้านสามัคคี ปริมาณงาน ขนาด
กว้าง 5 ม. ยาว 36 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลงลูกรังกว้างเฉลียข้าง
ละ 0.50 ม. จุดเริมต้นโครงการข้างโรงเรียนบ้านสามัคคี จุดสินสุด
โครงการสีแยกโรงเรียนบ้านสามัคคี ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานกรมการ
ปกครอง แบบเลขที ท1-01 พร้อมติดตังป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.(2558–
2560)ลําดับที 2 หน้า 39

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที 7 บ้านสามัคคี จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที 6 บ้านกุดนําใส ปริมาณ
งาน ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 54 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลงลูกรังกว้าง
เฉลียข้างละ 0.50 ม. จุดเริมต้นโครงการหน้าวัดวิชัยพัฒนาราม จุดสินสุด
โครงการป่าช้าสาธารณะ ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานกรมการ
ปกครอง แบบเลขที ท1-01 พร้อมติดตังป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.(2558–
2560)ลําดับที 2 หน้า 39

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที 6 บ้านกุดนําใส จํานวน 150,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที 5 บ้านนาคอย มี
ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 417 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลียแต่งให้เรียบร้อย ก่อ
สร้างตามแบบ อบต.นางัวกําหนด ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.
(2558–2560)ลําดับที 31 หน้า 45

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที 5 บ้านนาคอย จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที 3 บ้านอูนนา มีปริมาณลูกรังไม่
น้อยกว่า 834 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลียแต่งให้เรียบร้อย จุดที 1.เริมต้น
โครงการจากนานายลอง ประกิง จุดที 2.เริมต้นโครงการจากข้าง
โรงเรียน จุดสินสุดโครงการนานายกาวิน ก่อสร้างตามแบบ อบต.นางัว
กําหนด ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.(2558–2560)ลําดับ
ที 39 หน้า 46

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที 3 บ้านอูนนา จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที 13 บ้านนาคอย มี
ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 1,167 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลียแต่งให้เรียบ
ร้อย ก่อสร้างตามแบบ อบต.นางัวกําหนด ปรากฏตามแผนพัฒนาสาม
ปี พ.ศ.(2558–2560)ลําดับที 31 หน้า 45

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที 13 บ้านนาคอย จํานวน 140,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที 12 บ้านโนน
สะอาด มีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 717 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลียแต่งให้
เรียบร้อย ก่อสร้างตามแบบ อบต.นางัวกําหนด ปรากฏตามแผนพัฒนา
สามปี พ.ศ.(2558–2560)ลําดับที 31 หน้า 45

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที 12 บ้านโนนสะอาด จํานวน 86,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที 10 บ้านนาคอย
น้อย มีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 834 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลียแต่งให้เรียบ
ร้อย ก่อสร้างตามแบบ อบต.นางัวกําหนด ปรากฏตามแผนพัฒนาสาม
ปี พ.ศ.(2558–2560)ลําดับที 31 หน้า 45

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที 10 บ้านนาคอยน้อย จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนรอบบ่อขยะ หมู่ที 3 บ้านอูนนา ลงลูกรังรอบ
บ่อขยะ พร้อมปรับเกลียแต่งให้เรียบร้อย สามารถสัญจรได้ ก่อสร้างตาม
แบบ อบต.นางัวกําหนด ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.(2558–
2560)ลําดับที 31 หน้า 45

โครงการปรับปรุงถนนรอบบ่อขยะ หมู่ที 3 บ้านอูนนา จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 4 ศูนย์ เช่น การทาสีอาคารใหม่ การซ่อมแซมหลังคา การปูพืนด้วย
กระเบือง ฯลฯ ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.(2558–2560)ลําดับ
ที 7 หน้า 89

โครงการบํารุงรักษาและปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 ศูนย์ จํานวน 160,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษาสถานีสูบนําด้วยไฟฟ้า 3 แห่ง ที
อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตําบล

โครงการซ่อมแซมสถานีสูบนําด้วยไฟฟ้า 3 แห่ง จํานวน 60,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

เพือจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายนํา คสล. หมู่ที 6 บ้านกุดนําใส ปริมาณ
งาน วางท่อระบายนํา คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์
กลาง  0.40 x 1.00 ม. จํานวน 254 ท่อน จุดเริมต้นโครงการจากหน้า
บ้านนานางลี เกษวงศ์ษา จุดสินสุดโครงการหน้าบ้านนางสมเพชร นาโค
วงค์ ก่อสร้างตามแบบ อบต.นางัวกําหนด พร้อมติดตังป้ายโครงการ
จํานวน 1 ป้าย ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.(2558–2560)ลําดับ
ที 3 หน้า 62

โครงการวางท่อระบายนํา คสล. หมู่ที 6 บ้านกุดนําใส จํานวน 150,000 บาท
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 157,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามข้อผูกพันต่างๆ ของ อบต. ได้แก่
 - เงินสมทบกองทุนประกันสุขภาพตําบล (สปสช.) จํานวน 85,000.-
บาท เพือสมทบจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมสุขภาพแห่ง
ชาติ ตามหนังสือสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต
6 ที สปสช.36/ว0292 ลงวันที
5 ตุลาคม 2552
 - เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จํานวน 70,000.-บาท โดยยึดหลัก
การออมของประชาชน 1 ส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 1 ส่วน และ
รัฐบาล 1 ส่วน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0891.4/ว2502 ลง
วันที 20 สิงหาคม 2553

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 155,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีทีฉุกเฉินหรือสาธารณภัยเกิดขึน หรือจําเป็น
เร่งด่วนตามความเหมาะสม

สํารองจ่าย จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเบียยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ ในเขต อบต.

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมตามพระราชบัญญัติประกัน
สังคม พ.ศ.2533 ในอัตราร้อยละ 10 ของค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 200,000 บาท
งบกลาง รวม 662,000 บาท
งบกลาง รวม 662,000 บาท
งบกลาง รวม 662,000 บาท

แผนงานงบกลาง

เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงบํารุงรักษาศูนย์ อปพร.อบต.นางัว เช่น การทาสี
อาคารใหม่ การซ่อมแซมหลังคา การปูพืนด้วยกระเบือง ฯลฯ ทีอยู่ใน
ความดูแลขององค์การบริหารส่วนตําบล ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี  พ.
ศ.(2558–2560)ลําดับที 3 หน้า 80

โครงการปรับปรุงบํารุงรักษาศูนย์ อปพร. อบต.นางัว จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที 9 บ้านโนนกุง มีปริมาณลูกรังไม่
น้อยกว่า 334 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลียแต่งให้เรียบร้อย จุดเริมต้นโครงการ
นานางวรรณภา พลดงนอก จุดสินสุดโครงการฝายห้วยแฮ้ ก่อสร้างตาม
แบบ อบต.นางัวกําหนด ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.(2558–
2560)ลําดับที 2 หน้า 39

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที 9 บ้านโนนกุง จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็น
- ค่าปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน(ตังไว้ 50,000 บาท) มีปริมาณ
ลูกรังไม่น้อยกว่า 417 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลียแต่งให้เรียบร้อย ก่อสร้าง
ตามแบบ อบต.นางัวกําหนด ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.(2558–
2560) ลําดับที 39 หน้า 46
- ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง(ตังไว้ 100,000 บาท) มีปริมาณลูกรังไม่น้อย
กว่า 834 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลียแต่งให้เรียบร้อย จุดเริมต้นโครงการ
ถนนบ้านสามัคคี จุดสินสุดโครงการคุ้มกลางรุ่งเรือง ก่อสร้างตามแบบ อบ
ต.นางัวกําหนด ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.(2558–2560)ลําดับ
ที 39 หน้า 46

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที 7 บ้านสามัคคี จํานวน 150,000 บาท


