
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตําบลนางัว

อําเภอ นาหว้า   จังหวัดนครพนม

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 33,287,870 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 7,961,880 บาท

งบบุคลากร รวม 6,644,880 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,225,520 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล และรองนายกนายก
องค์การบริหารส่วนตําบลนายก         

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล และรองนายกนายกองค์การบริหารส่วนตําบล

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนตําบล และรอง
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล     

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการ หรือที่ปรึกษานายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,540,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
ค่าตอบแทนรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ค่าตอบแทน
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล และค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล     

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,419,360 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,825,160 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน และค่าปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล                      

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 168,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของผู้บริหารตําแหน่งปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตําบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล และหัวหน้าสํานักปลัด

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,174,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง          

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 168,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้าง            

เงินอื่นๆ จํานวน 84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนสําหรับตําแหน่งปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตําบล
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งบดําเนินงาน รวม 1,222,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 196,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 156,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล ผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านใน
กรณีที่ใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านตามระเบียบ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบลตามสิทธิที่
ควรจะได้รับ ตามระเบียบและหนังสื่อสั่งการ

ค่าใช้สอย รวม 350,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

(1) เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ
หรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่า
ทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับ
การจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์
โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่า
ทํา พรบ.รถยนต์ รถจักรยานยนต์  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างแรงงานค่าติดตั้งไฟฟ้า ฯลฯ ตั้ง
ไว้ 18,000.- บาท 
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 234 ลําดับที่ 7)
(2) เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการเว็บไซต์พร้อมโดเมน ตั้งไว้ 10,000.-  บาท
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 235 ลําดับที่ 9)
(3) เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณด้าน
หน้าอบต.นางัว ตั้งไว้ 30,000.- บาท(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี หน้า  195 ลําดับที่ 2)
(4) เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ตั้งไว้ 42,000.-บาท
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 234 ลําดับที่ 8)

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท
(1) เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการเลี้ยงต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
ที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่น ซึ่งจําเป็น
ต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไป
นิเทศงานตรวจงานหรือเยี่ยมชมหรือศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยว
ข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งไว้ 15,000.- บาท 
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 235 ลําดับที่ 10)
(2) เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบลหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม
ต่างๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรองและค่าบริการอื่นๆ ซึ่งจําเป็นต้องจ่ายที่
เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหรือ
ประชุมคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตาม
กฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือ
การประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชนตั้ง
ไว้ 15,000.- บาท(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 235 ลําดับ
ที่ 10)
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสําหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง 
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นในการเดินทางไป
ราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้าง คณะผู้
บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล และบุคคลที่ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์สําหรับ อบต.(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี หน้า 236 ลําดับที่ 11)

ค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย
กําหนด

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้
บริหารท้องถิ่น (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตําแหน่งที่ว่าง และกรณี
คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่) รวมทั้งการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนทราบถึงสิทธิและ
หน้าที่ของการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฏร 
และหรือสมาชิกวุฒิสภา (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 244 
ลําดับที่ 34)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ ในการกํากับดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 236 ลําดับที่ 12)

ค่าวัสดุ รวม 210,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ที่เป็นวัสดุสํานักงาน เช่น 
กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ตรายาง หมึก คลิป แฟ้ม ซอง ธงชาติ ฯลฯ
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 237 ลําดับที่ 13)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ สําหรับงานบ้านงานครัว
เช่น ถ้วย จาน แก้ว ช้อน ชาม หม้อ แปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก
นํ้ายาล้างจาน ฯลฯ (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 237 ลําดับ
ที่ 15)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สําหรับรถยนต์ส่วน
กลาง รถกู้ชีพ และรถดับเพลิงขององค์การบริหารส่วนตําบล เช่น
แบตเตอรี่ หัวเทียน กระจกมองข้าม หม้อนํ้ารถยนต์ ยางรถยนต์
ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี หน้า 238 ลําดับที่ 17)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่ใช้สําหรับรถยนต์ 
รถจักรยานยนต์ เครื่องตัดหญ้าและครุภัณฑ์อื่นขององค์การบริหารส่วน
ตําบลในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบล เช่น นํ้ามัน
ดีเซล นํ้ามันเครื่อง นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันแก๊สโซฮอล ฯลฯ(ปรากฏตามแผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 238 ลําดับที่ 18)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เช่น เมาส์ ตลับหมึก แผ่นบันทึก
ข้อมูล แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง โปรแกรมที่จําเป็นสําหรับ
คอมพิวเตอร์และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ (ปรากฏตามแผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 240 ลําดับที่ 22)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 466,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบล หรืออาคาร
สถานที่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตําบลนางัว รวมถึงค่าไฟฟ้า
ของสถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้าในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน
ตําบล(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 240 ลําดับที่ 24) 

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้าประปา และค่านํ้าดื่ม ขององค์การบริหารส่วนตําบล 
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 241 ลําดับที่ 25)

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ และให้หมาย
ความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบํา
รุงรักษาสาย  ฯลฯ(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 241 ลําดับ
ที่ 26)

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร
ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ และค่าธรรมเนียมบริการไปรษณีย์ ฯลฯ (ปรากฏตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 241 ลําดับที่ 27)

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรภาพ(โทร
สาร) ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตรวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ด ค่าบริการ
ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง และค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่า
ช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้
ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ(ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 242 ลําดับที่ 28)

งบลงทุน รวม 58,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 58,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน จํานวน 17,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนจํานวน 1 เครื่องชนิดติด
ผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 12,000 บีทียู โดยจัดตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบ
ประมาณ หรือตามหนังสือสั่งการและระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 297 ลําดับที่ 1)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 21,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวล
ผล จํานวน 1 เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(ICT) (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 298 ลําดับที่ 4)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่า
ซ่อมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี หน้า 244 ลําดับที่ 35)
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งบเงินอุดหนุน รวม 37,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 37,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 37,000 บาท

อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตําบลนาคูณใหญ่ เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
องค์การบริหารส่วนตําบลนาคูณใหญ่ โครงการจัดหาบุคลากรปฏิบัติงาน
และสนับสนุนค่าสาธารณูปโภค ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ณ ศูนย์รวม
ข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ปรากฏตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 291 ลําดับที่ 1)

งานบริหารงานคลัง รวม 2,142,608 บาท
งบบุคลากร รวม 1,903,608 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,903,608 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,223,928 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน และค่าปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล
เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของผู้อํานวยการกองคลัง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 541,680 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 96,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้าง
งบดําเนินงาน รวม 222,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 94,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล ผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านใน
กรณีที่ใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านตามระเบียบ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบลตามสิทธิที่
ควรจะได้รับ ตามระเบียบและหนังสื่อสั่งการ 

ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการเลี้ยงต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เช่น ค่า
อาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร,ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องใน
การเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่น ซึ่งจําเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยว
กับการรับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศงานตรวจ
งานหรือเยี่ยมชมหรือศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมต้อน
รับบุคคลหรือคณะบุคคล (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 250
 ลําดับที่ 8)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสําหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นในการเดินทางไป
ราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงาน และพนักงานจ้างส่วน
ตําบล(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 250 ลําดับที่ 9)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ ในการกํากับดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 250 ลําดับที่ 10)

ค่าวัสดุ รวม 45,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ที่เป็นวัสดุสํานักงาน เช่น
กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ตรายาง  หมึก  คลิป แฟ้ม ซอง ธงชาติ ฯลฯ
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 253 ลําดับที่ 17)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆที่เป็นวัสดุโฆษณาและเผย
แพร่ เช่นขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ พู่กัน สี กระดาษเขียน
โปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด ฟิล์มสไลด์  ฯลฯ(ปรากฏตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี หน้า 253 ลําดับที่ 19)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เช่น เมาส์ ตลับหมึก แผ่นบันทึก
ข้อมูล แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง โปรแกรมที่จําเป็นสําหรับ
คอมพิวเตอร์และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ(ปรากฏตามแผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 254 ลําดับที่ 21)

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร
ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ และค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการ
เงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ฯลฯ (ปรากฏตามแผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 256 ลําดับที่ 26)

งบลงทุน รวม 17,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 17,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี จํานวน 17,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED
สีจํานวน 1 เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT)
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 306 ลําดับที่ 3)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 1,101,740 บาท

งบบุคลากร รวม 413,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 413,640 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 239,640 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน และค่าปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้าง
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งบดําเนินงาน รวม 638,100 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน อปพร. ที่ได้รับคําสั่งจากผู้อํานวยการเพื่อการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่หรือนอกเขตพื้นที่ หรือหนังสือ
สั่งการและระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล ผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านใน
กรณีที่ใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านตามระเบียบ 

ค่าใช้สอย รวม 554,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 504,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน EMS
(โครงการต่อเนื่อง) และอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือนที่ปฏิบัติงานใน
ศูนย์อาสาสมัครรักษาความสงบขององค์การบริหารส่วนตําบล และค่าจ้าง
เหมาบริการต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างหนึ่งอย่าง
ใด ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่าง
ใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาคนงานประจํา
รถดับเพลิงและรถกู้ชีพ ค่าจ้างคนสวน ค่าซักฟอก ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล ค่า
ออกของ ค่าบริการกําจัดปลวก ค่าจ้างผู้แสดงแบบ ค่าเปลี่ยนไส้กรอง
เครื่องกรองนํ้า และค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ฯลฯ (ปรากฏตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี หน้า 215 ลําดับที่ 1)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสําหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นในการเดินทางไป
ราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงาน และพนักงานจ้างส่วน
ตําบล(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 259 ลําดับที่ 6)

โครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล สําคัญ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลวันปีใหม่และสงกรานต์ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องและจําเป็นในการดําเนินงาน(ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 215 ลําดับที่ 2)

ค่าวัสดุ รวม 34,100 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ที่เป็นวัสดุสํานักงาน เช่น
กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ตรายาง หมึก  คลิป แฟ้ม ซอง ธงชาติ 
ฯลฯ(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 260 ลําดับที่ 8)

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 9,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแบบ เสื้อ เสื้อกั๊ก
สะท้อนแสง เสื้อชูชีพ กางเกง ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูก
คอ เครื่องหมายยศและสังกัด ฯลฯ(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี หน้า 262 ลําดับที่ 16)

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 8,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น สายดับเพลิง ถังดับเพลิง
ลูกบอลดับเพลิง นํ้ายาดับเพลิง ชนิดผงเคมีแห้ง ฯลฯ(ปรากฏตามแผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 263 ลําดับที่ 17)
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วัสดุอื่น จํานวน 4,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธาณภัยวัสดุ
อื่นๆ เช่นไฟฉาย กรวยสะท้อนแสง กระบองไฟกระพริบ กระบองไฟ
จราจร ฯลฯ(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 263 ลําดับที่ 19)

งบลงทุน รวม 50,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 50,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงศูนย์ อปพร. จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นโครงการ ปรับปรุงศูนย์ อปพร.รายละเอียดตามแบบและ
ประมาณราคาจากกองช่าง อบต.นางัว (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี หน้า 159 ลําดับที่ 82)

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,027,460 บาท

งบบุคลากร รวม 710,460 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 710,460 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 329,760 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน และค่าปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล
เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของผู้อํานวยการกองการศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 290,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้าง
งบดําเนินงาน รวม 300,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหาร พนักงานส่วนตําบล
ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ ตามระเบียบและหนังสื่อสั่งการ

ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ
หรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่า
ทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับ
การจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์
โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้
จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างแรงงาน
ค่าติดตั้งไฟฟ้า ฯลฯ (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 266 ลําดับ
ที่ 7)
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสําหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นในการเดินทางไป
ราชการไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างและค่า
พัฒนาศักยภาพครู/ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความดูเเลของ
อบต.นางัว (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 267 ลําดับที่ 9)

โครงการส่งเสริมทักษะการแข่งขันเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมทักษะการแข่งขันเพื่อความ
เป็นเลิศทางวิชาการ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง เครื่อง
ดื่ม ค่าป้าย ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าตกแต่งสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้องและจําเป็นในการดําเนินงาน ตามรายละเอียดขององค์การบริหารส่วน
ตําบลนางัว(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 267 ลําดับที่ 8)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ ในการกํากับดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 268 ลําดับที่ 13)

ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ที่เป็นวัสดุสํานักงาน เช่น
กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ตรายาง  หมึก  คลิป แฟ้ม ซอง ธงชาติ ฯลฯ
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 269 ลําดับที่ 15)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เช่น เมาส์ ตลับหมึก แผ่นบันทึก
ข้อมูล แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง โปรแกรมที่จําเป็นสําหรับ
คอมพิวเตอร์และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ (ปรากฏตามแผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 272 ลําดับที่ 23)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 30,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบล หรืออาคาร
สถานที่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตําบลนางัว รวมถึงค่าไฟฟ้า
ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบล(ปรากฏตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี หน้า 273 ลําดับที่ 27)

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้าประปา และค่านํ้าดื่ม ขององค์การบริหารส่วนตําบล
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 273 ลําดับที่ 28)

งบลงทุน รวม 17,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 17,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี จํานวน 17,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED 
สีจํานวน 1 เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT)
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 308 ลําดับที่ 4)
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 6,523,647 บาท
งบบุคลากร รวม 1,828,080 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,828,080 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,199,160 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน และค่าปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 533,520 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 95,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้าง
งบดําเนินงาน รวม 2,453,567 บาท

ค่าใช้สอย รวม 251,800 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 24,000 บาท

(1)เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ
หรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่า
ทรัพย์สิน (ยกเว้น  ค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับ
การจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ  กระจายเสียง โทรทัศน์ 
โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้
จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างแรงงาน
ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งอินเตอร์เน็ต ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ฯลฯ
ตั้งไว้ 4,000.- บาท (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 266 ลําดับ
ที่ 7)
(2)เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการโครงการทาสีอาคาร และวาดภาพบน
ผนังห้องเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดนํ้าใส ม.6 ตั้งไว้ 10,000.-
บาท (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีหน้า 269 ลําดับที่ 14)
(3)เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการโครงการทาสีอาคาร และวาดภาพบน
ผนังห้องเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอูนนา ม.3 ตั้งไว้ 10,000.- 
บาท (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีหน้า 269 ลําดับที่ 14)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 227,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา รายหัวๆ
ละ 1,700 บาท ในการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษาและ
เครื่่องเล่นสนาม ฯลฯตามหนังสือสั่งการและระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง(ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 278 ลําดับที่ 38)
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ค่าวัสดุ รวม 2,168,167 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,417,767 บาท

(1) ค่าอาหารเสริม(นม) สําหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ที่อยู่ในความรับผิด
ชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลนางัว จํานวน 6 แห่งระยะเวลา 260
 วันๆละ 7.82 บาท/คน ดังนี้
     โรงเรียนบ้านอูนนา     จํานวน  120 คน
     โรงเรียนบ้านนากระทืมโนนสะอาด จํานวน 45 คน
     โรงเรียนบ้านนาคอย   จํานวน 165 คน
     โรงเรียนบ้านสามัคคี   จํานวน 124 คน
     โรงเรียนบ้านโนนกุง   จํานวน 45 คน
     โรงเรียนบ้านกุดนํ้าใส จํานวน 54 คน
(2) ค่าอาหารเสริม(นม) สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลนางัว จํานวน 4 แห่ง ระยะเวลา 280 วันๆละ 7.82 บาท/คน 
ดังนี้
     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอูนนา     จํานวน 35 คน
     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาคอย   จํานวน 38 คน
     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามัคคี   จํานวน 30 คน
     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดนํ้าใส จํานวน 31 คน
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 276 ลําดับที่ 35)

ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน จํานวน 750,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์การบริหารส่วนตําบลนางัว จํานวน 4 แห่ง ระยะเวลา 280 วันๆ
ละ 20 บาท ดังนี้
     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอูนนา     จํานวน 35 คน
     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาคอย   จํานวน 38 คน
     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามัคคี   จํานวน 30 คน
     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดนํ้าใส จํานวน 31 คน
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 277 ลําดับที่ 36)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 33,600 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 33,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรภาพ(โทร
สาร) ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตรวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ด ค่าบริการ
ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง และค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่า
ช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้
ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ (ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 273 ลําดับที่ 26)

งบลงทุน รวม 30,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 20,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) จํานวน 4 เครื่องตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร(ICT)(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 309 ลําดับ
ที่ 5)
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 10,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างอ่างล้านจานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาคอย ม.13 จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอ่างล้านจานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาคอย
 ม.13 รายละเอียดตามแบบและประมาณราคาจากกองช่าง อบต.นางัว
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 280 ลําดับที่ 46)

งบเงินอุดหนุน รวม 2,212,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,212,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 2,212,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน
สังกัด สพฐ.ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบล
นางัว จํานวน 6 แห่ง ระยะเวลา 200 วันๆละ 20 บาท/คน ดังนี้
     โรงเรียนบ้านอูนนา     จํานวน  120 คน
     โรงเรียนบ้านนากระทืมโนนสะอาด จํานวน 45 คน
     โรงเรียนบ้านนาคอย   จํานวน 165 คน
     โรงเรียนบ้านสามัคคี   จํานวน 124 คน
     โรงเรียนบ้านโนนกุง   จํานวน 45 คน
     โรงเรียนบ้านกุดนํ้าใส จํานวน 54 คน
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 292 ลําดับที่ 1)

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 110,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เช่นค่าวิทยากรค่าอาหารค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าป้าย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็นในการ
ดําเนินงานตามรายละเอียดขององค์การบริหารส่วนตําบลนางัว(ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 227 ลําดับที่ 13)

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ได้แก่เวชภัณฑ์
ยา เคมีภัณฑ์และอื่นๆ เช่น ค่าวัคซีน ทรายอะเบท นํ้ายาพ่นหมากควัน
ฯลฯ(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 223 ลําดับที่ 1)

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 110,000 บาท

งบลงทุน รวม 100,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 100,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างห้องนํ้าผู้พิการ จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างห้องนํ้าผู้พิการ รายละเอียดตามแบบและประมาณ
ราคาจากกองช่าง อบต.นางัว (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 
212 ลําดับที่ 11)
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งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 10,000 บาท

อุดหนุนศูนย์เฉลิมพระเกียรติเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์ และผู้ติดเชื้อ 
H.I.V. อําเภอนาหว้า เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนโครงการศูนย์เฉลิม
พระเกียรติเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์ และผู้ติดเชื้อ H.I.V.(ปรากฏตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 209 ลําดับที่ 3)

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,961,160 บาท

งบบุคลากร รวม 1,327,560 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,327,560 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 579,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน และค่าปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล
เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของผู้อํานวยการกองช่าง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 609,960 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 96,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้าง
งบดําเนินงาน รวม 491,600 บาท

ค่าตอบแทน รวม 37,600 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 27,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล ผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านใน
กรณีที่ใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านตามระเบียบ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบลตามสิทธิที่
ควรจะได้รับ ตามระเบียบและหนังสื่อสั่งการ 

ค่าใช้สอย รวม 204,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 144,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการพนักงานสูบนํ้าด้วยไฟฟ้า บ้านอูนนา  
ม.3และพนักงานสูบนํ้าด้วยไฟฟ้าบ้านสามัคคี ม.7 ในอัตราคน
ละ 6,000บาท/เดือน ตั้งไว้ 144,000.-บาท(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่นสี่ปี หน้า 283 ลําดับที่ 7)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสําหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นในการเดินทางไป
ราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล และพนักงาน
จ้าง(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 284 ลําดับที่ 9)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ ในการกํากับดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 284 ลําดับที่ 10)
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ค่าวัสดุ รวม 250,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ที่เป็นวัสดุสํานักงาน เช่น
กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ตรายาง หมึก คลิป แฟ้ม ซอง ธงชาติ 
ฯลฯ(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 285 ลําดับที่ 14)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ สําหรับใช้ภายในอาคารที่ทํา
การหรืออาคารสถานที่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตําบล เช่น 
หลอดไฟ สายไฟ บัลลาร์ท สตาร์ทเตอร์ ฯลฯ(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่นสี่ปี หน้า 285 ลําดับที่ 15)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ยางมะตอยสําเร็จรูป ปูน
ซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ฯลฯ(ปรากฏตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 286 ลําดับที่ 17)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เช่น เมาส์ ตลับหมึก แผ่นบันทึก
ข้อมูล แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง โปรแกรมที่จําเป็นสําหรับ
คอมพิวเตอร์และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ (ปรากฏตามแผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 288 ลําดับที่ 23)

งบลงทุน รวม 30,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 30,000 บาท
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

เครื่องตบดิน จํานวน 21,000 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องตบดินจํานวน 1 เครื่อง ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของสํานักมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ หรือตามหนังสือสั่ง
การและระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 
316 ลําดับที่ 14)

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล จํานวน 9,000 บาท

เพื่อจัดซื้อกล้องภาพนิ่ง ระบบดิจิตอลจํานวน 1 ตัว ตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบ
ประมาณ หรือตามหนังสือสั่งการและระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง 
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 314 ลําดับที่ 7)

งบเงินอุดหนุน รวม 112,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 112,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 112,000 บาท

อุดหนุนสํานักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครพนม
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ่า บ้านนาคอย
ม.5 จากสวนยางนายจิรวิท ไปทางนานายทา ไชยมาโย จํานวน 9 ต้น
รายละเอียดตามประมาณการค่าใช้จ่ายของสํานักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จังหวัดนครพนม(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 293 ลําดับที่ 1)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 147,500 บาท

งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง จํานวน 200 ตัว โดยจัดหา
ทั่วไปและสํารวจราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ
หรือตามหนังสือสั่งการและระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี หน้า 204 ลําดับที่ 7)

งบลงทุน รวม 107,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 107,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เต็นท์ผ้าใบ จํานวน 23,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเต็นท์ผ้าใบ จํานวน 1 หลัง โดยจัดหาทั่วไปและ
สํารวจราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของสํานักมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ หรือตามหนังสือสั่ง
การและระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี หน้า 204 ลําดับที่ 7)

พัดลมอุตสาหกรรม จํานวน 12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม จํานวน 4 ตัว โดยจัดหาทั่ว
ไปและสํารวจราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสํานักมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ หรือตาม
หนังสือสั่งการและระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี หน้า 204 ลําดับที่ 7)

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
เครื่องกําเนิดไฟฟ้า จํานวน 57,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องกําเนิดไฟฟ้า
จํานวน 1 เครื่อง ขนาด 5 กิโลวัตต์ เป็นเครื่องยนต์ดีเซลโดยจัดซื้อตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบ
ประมาณ หรือตามหนังสือสั่งการและระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง(ปรากฏตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 298 ลําดับที่ 6)

เครื่องขยายเสียง แบบลากจูง จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องขยายเสียง แบบรากจูง จํานวน 2 เครื่อง โดยจัดหา
ทั่วไปและสํารวจราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตร
ฐานครุภัณฑ์ของสํานักมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ หรือ
ตามหนังสือสั่งการและระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่นสี่ปี หน้า 298 ลําดับที่ 6)

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 5,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 5,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 5,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการ "รักนํ้า รักป่า รักษาแผ่นดิน" จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ "รักนํ้า รักป่า รักษาแผ่นดิน" เช่น
ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้าย และค่าใช้จ่า
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็นในการดําเนินงาน ตามรายละเอียดของ
องค์การบริหารส่วนตําบลนางัว(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี หน้า 197 ลําดับที่ 9)
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 2,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 2,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 2,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ จํานวน 2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ระดับอําเภอ เช่น ค่าสนับสนุนส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน ค่าชุดกีฬาค่า
สมัครเข้าแข่งขันและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องและจําเป็นในการแข่ง
ขัน(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 190 ลําดับที่ 28)

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 60,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการบุญเดือนสี่ของดีนาหว้า จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการบุญเดือนสี่ของดีนาหว้า เช่น ค่า
อาหาร ค่านํ้าดื่ม ค่าป้าย ค่าจัดเตรียมสถานที่และเครื่องเสียง ค่าจ้างเหมา
จัดทําซุ้ม ค่าประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องและจําเป็นใน
การดําเนินงาน ตามรายละเอียดขององค์การบริหารส่วนตําบลนา
งัว(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 183 ลําดับที่ 7)

งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 40,000 บาท

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอนาหว้า
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอนาหว้า สนับสนุนโครงการ
จัดทําเรือไฟ เข้าร่วมงานประเพณีไหลเรือไฟของจังหวัดนครพนมประจํา
ปี 2561(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 185 ลําดับที่ 14)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 3,590,500 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,417,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,417,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 1,417,000 บาท

(1)โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านนาอูนนา ม.3 
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านอูนนาม.3จากข้างโรงเรียนบ้านอู
นนา ไปทางหน้าสวนยางนายตุลา ประกิ่ง  มีปริมาณลูกรังไม่น้อย
กว่า 635 ลบ.ม.พร้อมปรับเกลี่ยแต่งให้เรียบร้อย รายละเอียดตามแบบ
และประมาณราคาจากกองช่าง อบต.นางัว ตั้งไว้ 80,000.- บาท(ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 146 ลําดับที่ 43)

(2)โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านนากระทืม ม.4 
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านนากระทืม ม.4 จากหนองนะเขน
ไปทางนาหนองโพน มีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 556 ลบ.ม.พร้อมปรับ
เกลี่ยแต่งให้เรียบร้อยรายละเอียดตามแบบและประมาณราคาจากกอง
ช่าง อบต.นางัว ตั้งไว้ 70,000.- บาท(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี หน้า 146 ลําดับที่ 44)

(3)โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านนาคอย ม.5 
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านนาคอย ม.5 จุดที่ 1 จากสี่แยกนา
นายสมดี มังลา ไปทางนานายทา  ไชยมาโย จุดที่ 2 จากสี่แยกบ้านนางธิติ
การ อาพรหม  ไปทางหน้าบ้านนายสมัย สุทธิอาจ มีปริมาณลูกรังไม่น้อย
กว่า 952 ลบ.ม.พร้อมปรับเกลี่ยแต่งให้เรียบร้อยรายละเอียดตามแบบและ
ประมาณราคาจากกองช่าง อบต.นางัว ตั้งไว้ 120,000.- บาท(ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 147 ลําดับที่ 45)

(4)โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านกุดนํ้าใส ม.6 
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านกุดนํ้าใส ม.6 จากนานายลําไพ 
บุนนท์ ไปถึงป้ายหนองย่างชิ้น มีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 1,111ลบ.ม.
พร้อมปรับเกลี่ยแต่งให้เรียบร้อยรายละเอียดตามแบบและประมาณราคา
จากกองช่าง อบต.นางัว ตั้งไว้ 140,000.- บาท(ปรากฏตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี หน้า 147 ลําดับที่ 46)

(5)โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านกุดนํ้าใส ม.6 
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง จากบ้านกุดนํ้าใส ม.6  ไปถึงบ้านนางัว
มีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 1,000 ลบ.ม.พร้อมปรับเกลี่ยแต่งให้เรียบร้อย
รายละเอียดตามแบบและประมาณราคาจากกองช่าง อบต.นางัว
ตั้งไว้ 125,000.- บาท(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 147
 ลําดับที่ 47)

(6)โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านกุดนํ้าใส ม.6 
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรังจากนานายวิไล นาโควงค์  ไปถึงห้วย
ไผ่ มีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 794 ลบ.ม.พร้อมปรับเกลี่ยแต่งให้เรียบ
ร้อยรายละเอียดตามแบบและประมาณราคาจากกองช่าง อบต.นางัว
ตั้งไว้ 100,000.-บาท(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 148 ลําดับ
ที่ 48)

(7)โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านสามัคคี ม.7 
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านสามัคคี ม.7
จุดที่ 1 จากหน้าสวนยางนางหนูพิณ  โคตรพรม ไปทางหนองตาซ้าย
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จุดที่ 2 จากสามแยกนานางจุฬาลักษณ์ โคตรพรม ไปทางหนองตาซ้าย
จุดที่ 3 จากสามแยกนานายสังวร อมรเจริญพงศ์ ถึงหนองตาซ้าย
มีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 1,587ลบ.ม.พร้อมปรับเกลี่ยแต่งให้เรียบร้อย
รายละเอียดตามแบบและประมาณราคาจากกองช่าง อบต.นางัว
ตั้งไว้ 200,000.- บาท(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 148
 ลําดับที่ 49)

(8)โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านนาคอย ม.10 
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านนาคอย ม.10  จากหน้าบ้าน นาย
วีรชัยไปทางห้วยนาคอย มีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า2,397ลบ.ม.
พร้อมปรับเกลี่ยแต่งให้เรียบร้อยรายละเอียดตามแบบและประมาณราคา
จากกองช่าง อบต.นางัว ตั้งไว้ 302,000.- บาท(ปรากฏตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี หน้า 149 ลําดับที่ 50)

(9)โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโนนสะอาด ม.12 
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโนนสะอาด ม.12
จุดที่ 1 จากบ้านโนนสะอาด ไปทางบ้านงิ้ว 
มีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 714 ลบ.ม.พร้อมปรับเกลี่ยแต่งให้เรียบร้อย
รายละเอียดตามแบบและประมาณราคาจากกองช่าง อบต.นางัว
ตั้งไว้ 90,000.- บาท(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 149 ลําดับ
ที่ 51)
จุดที่ 2 จากบ้านโนนสะอาด ไปทางบ้านนาคอยน้อย
มีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 714 ลบ.ม.พร้อมปรับเกลี่ยแต่งให้เรียบร้อย
รายละเอียดตามแบบและประมาณราคาจากกองช่าง อบต.นางัว
ตั้งไว้ 90,000.- บาท(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 149 ลําดับ
ที่ 52)

(10)โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านนาคอย ม.13 
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านนาคอย ม.13
จุดที่ 1 จากนานายลาน  โคตรพรม  ไปทางนานายทองหล่อ โคตรมิตร
จุดที่ 2 จากนานายจตุรพัฒน์  เศรษสุขทรัพอนันต์ ไปทางนานาย
นวล  โคตรมิตรมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 794 ลบ.ม.พร้อมปรับเกลี่ย
แต่งให้เรียบร้อยรายละเอียดตามแบบและประมาณราคาจากกองช่าง
อบต.นางัว ตั้งไว้ 100,000.- บาท(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี หน้า 150 ลําดับที่ 53)

งบลงทุน รวม 2,173,500 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,173,500 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้า อบต.นางัว จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้า อบต.นางัว ปริมาณงานขนาด
ผิวจราจรกว้าง 4 ม. ยาว 12.40 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมหูช้างและดิน
ลูกรังไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม. รายละเอียดตามแบบและ
ประมาณราคาจากกองช่าง อบต.นางัวพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 145 ลําดับที่ 41)
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โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาคอย ม.13 จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาคอย ม.13  ก่อสร้างจากแยก
บ้านนายหนู ผึ้งศรี  ไปทางบ้านนางฮ่ม อุ่มอาษา ปริมาณงานขนาดผิว
จราจรกว้าง 4 ม. ยาว 50 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้าง
ละ 0.50 ม.พร้อมปรับเกลี่ยแต่งให้เรียบร้อย รายละเอียดตามแบบและ
ประมาณราคาจากกองช่าง อบต.นางัวพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ(ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 145 ลําดับที่ 39)

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสามัคคี ม.7 จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. บ้านสามัคคี ม.7 ก่อสร้างจากหน้าบ้าน
นางจุฬารัตน์ โคตรพรม ไปทางสามแยกหน้าบ้านนางแหวน วดีศิริ
ศักดิ์  ปริมาณงานขนาดผิวจราจรกว้าง4 ม. ยาว70 ม. หนา0.15 ม.ไหล่
ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม.พร้อมปรับเกลี่ยแต่งให้เรียบร้อย ราย
ละเอียดตามแบบและประมาณราคาจากกองช่าง อบต.นางัวพร้อมติดตั้ง
ป้ายโครงการ(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 141 ลําดับที่ 27)

โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนาคอย ม.10 จํานวน 55,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาคอย ม.10 ก่อสร้างจากสามแยก
ทางเข้าบ้านนาคอย ม.10 ไปทางคอกควายนายเตียง โกษาแสง  ปริมาณ
งานขนาดผิวจราจรกว้าง 4 ม. ยาว 24 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรัง
กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม. พร้อมลงท่อขนาด 0.30X1.00 ม. 
จํานวน 8 ท่อน พร้อมปรับเกลี่ยแต่งให้เรียบร้อย รายละเอียดตามแบบและ
ประมาณราคาจากกองช่าง อบต.นางัวพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ(ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 142 ลําดับที่ 31)

โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนาคอย ม.13 จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.บ้านนาคอย ม.13  ก่อสร้างจากหน้า
บ้านนายสง่า  อุ่มอาษา  ไปทางทางเข้าบ้านนางเพ็ง กัลยา  ปริมาณงาน
ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 ม. ยาว 65 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังกว้าง
เฉลี่ยข้างละ 0.50 ม.พร้อมปรับเกลี่ยแต่งให้เรียบร้อย รายละเอียดตาม
แบบและประมาณราคาจากกองช่าง อบต.นางัวพร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 145 ลําดับที่ 39)

โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านสามัคคี ม.7 จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.บ้านสามัคคี ม.7 ก่อสร้างจากหน้าบ้าน
นายไมตรี วงศรีชู ไปทางสามแยกบ้านนางดอกฟ้า ราชชมภู ปริมาณงาน
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 ม. ยาว 10.3 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังกว้าง
เฉลี่ยข้างละ 0.50 ม.พร้อมปรับเกลี่ยแต่งให้เรียบร้อย รายละเอียดตาม
แบบและประมาณราคาจากกองช่าง อบต.นางัวพร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 140 ลําดับที่ 26)

โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านอูนนา ม.11 จํานวน 380,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.บ้านอูนนา ม.11 ก่อสร้างทางไปนาทุ่ง
ใหญ่ เริ่มจากเชื่อมจากจุดเดิม ไปทางหน้าสวนยางนายนงชัย  ประ
กิ่ง ปริมาณงานขนาดผิวจราจรกว้าง 5 ม. ยาว 150 ม. หนา 0.15 ม
. ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม.พร้อมปรับเกลี่ยแต่งให้เรียบ
ร้อย รายละเอียดตามแบบและประมาณราคาจากกองช่าง อบต.นางัวพร้อม
ติดตั้งป้ายโครงการ(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 143 ลําดับ
ที่ 35)
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โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านอูนนา ม.3 จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.บ้านอูนนา ม.3 ก่อสร้างจากหน้าโรง
เหล้าไห้แกลบ ไปทางสามแยกโรงสีนายสีนวล ประกิ่ง ปริมาณงานขนาด
ผิวจราจรกว้าง 3 ม. ยาว 100 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ย
ข้างละ 0.50 ม.พร้อมปรับเกลี่ยแต่งให้เรียบร้อย รายละเอียดตามแบบและ
ประมาณราคาจากกองช่าง อบต.นางัวพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ(ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 137 ลําดับที่ 15)

โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านนากระทืม ม.4 จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. บ้านนากระทืม ม.4 ก่อสร้างจากศาลา
ไทยแยกป่าช้า ไปทางสามแยกนาหนองโพน ปริมาณงานขนาดผิวจราจร
กว้าง 5 ม. ยาว 80 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้าง
ละ 0.50 ม.พร้อมปรับเกลี่ยแต่งให้เรียบร้อย รายละเอียดตามแบบและ
ประมาณราคาจากกองช่าง อบต.นางัวพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ(ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 137 ลําดับที่ 16)

โครงการก่อสร้างถนนดินสายใหม่ผิวจราจรลูกรัง บ้านนากระทืม ม.4 จํานวน 110,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนดินสายใหม่ผิวจราจรลูกรังบดอัด บ้านนากระ
ทืม ม.4รอบที่สาธารณะ จากสามแยกหนองขอนแก่น ไปทางบ้านโนน
สะอาด กว้าง 6 ม. ยาว 1 ก.ม. พร้อมลงท่อ 2 จุด จุดที่ 1 ท่อ
ขนาด 1.00x1.00 ม.จํานวน 8 ท่อนจุดที่ 2 ท่อขนาด 0.60x1.00
 จํานวน 8 ท่อน ลงลูกรังไม่น้อยกว่า 600 ลบ.ม.พร้อมปรับเกลี่ยแต่งให้
เรียบร้อย รายละเอียดตามแบบและประมาณราคาจากกองช่าง อบต.นางัว
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 132
 ลําดับที่ 2)

โครงการก่อสร้างถนนดินสายใหม่ผิวจราจรลูกรัง บ้านโนนสะอาด ม.12 จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนดินสายใหม่ผิวจราจรลูกรังบดอัดบ้านโนนสะ
อาด ม.12 จากถนนบ้านโนนสะอาด ม.12 – บ้านนาคอย ม.5 ระหว่างที่
นานางคราม โกษาแสง กับ ที่นานายอัมรินทร์ โกษาแสง ไปถึงถนน
สาธารณะบ้านนากระทืม ยาวประมาณ 1 กม. พร้อมลงท่อ
คู่ ขนาด 80x100จํานวน16 ท่อน ลงลูกรังไม่น้อยกว่า 820 ลบ.ม. พร้อม
ปรับเกลี่ยแต่งให้เรียบร้อย รายละเอียดตามแบบและประมาณราคาจาก
กองช่าง อบต.นางัวพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่นสี่ปี หน้า 132 ลําดับที่ 3)

โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า คสล. บ้านอูนนา ม.3 จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า คสล.บ้านอูนนา
ม.3  ก่อสร้างจากหน้าบ้านนายบุญมา  ประกิ่ง ไปทางหน้าบ้านครูคํา
บาง  ประกิ่ง ปริมาณงานสร้างรางระบายนํ้ารูปตัว U พร้อมฝาปิด คสล
.ขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 ม. ยาว 38 ม. พร้อมปรับเกลี่ยแต่ง
ให้เรียบร้อย รายละเอียดตามแบบและประมาณราคาจากกองช่าง อบต.นา
งัวพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 157
 ลําดับที่ 76)
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โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า คสล.บ้านนาคอย ม.5 จํานวน 148,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า คสล.บ้านนาคอย
ม.5  ก่อสร้างจากหน้าบ้านนางสนาไพร  อุสาพรหม ไปทางหน้าวัดอุ่มษา
พลปริมาณงานสร้างรางระบายนํ้ารูปตัว U พร้อมฝาปิด คสล.ขนาด
กว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 ม. ยาว 80 ม. พร้อมปรับเกลี่ยแต่งให้เรียบ
ร้อย รายละเอียดตามแบบและประมาณราคาจากกองช่าง อบต.นางัวพร้อม
ติดตั้งป้ายโครงการ(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 157 ลําดับ
ที่ 77)

โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บ้านโนนกุง ม.9 จํานวน 322,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บ้านโนนกุง ม.9 จํานวน1หลัง
พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าและพัดลมติดผนัง จํานวน 4 ตัว รายละเอียดตาม
แบบและประมาณราคาจากกองช่าง อบต.นางัวพร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 158 ลําดับที่ 79)

โครงการขยายเขตเสียงตามสาย บ้านนาคอย ม.13 จํานวน 28,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการขยายเขตเสียงตามสาย บ้านนาคอย ม.13 จาก
หน้าบ้านนายชู  ศรีจันทร์ ไปทางสามแยกบ้านนายหนู ผึ้งศรีรายละเอียด
ตามแบบและประมาณราคาจากกองช่าง อบต.นางัว(ปรากฏตามแผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 130 ลําดับที่ 37)

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 8,544,375 บาท

งบกลาง รวม 8,544,375 บาท
งบกลาง รวม 8,544,375 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง ตามพระราช
บัญัติประกันสังคม ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง(ปรากฏตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 229 ลําดับที่ 1)

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 5,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ข้อง(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 229 ลําดับที่ 2)

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 2,100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพคนพิการ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ข้อง(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 229 ลําดับที่ 3)
 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสําหรับสนันสนุนการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทําการวินิจฉัยแล้ว ตามระเบียบและหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้อง(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 230 ลําดับที่ 4)
 

สํารองจ่าย จํานวน 300,000 บาท
เพื่อจ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น และบรรเทาปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนเป็นการส่วนรวม หรือเหตุจําเป็นที่ไม่สามารถ
คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 230 ลําดับ
ที่ 5)
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 230,000 บาท
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสุขภาพตําบล(สปสช.) เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ
กองทุนหลักประกันสุขภาพในท้องถิ่น ตั้งไว้ 130,000 บาท
(2) เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลนางัว โดยยึดหลักการออมของ
ประชาชน 1 ส่วน และรัฐบาล 1 ส่วน ตั้งไว้ 100,000 บาท
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 231 ลําดับที่ 6)

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 154,375 บาท
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 
ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 231 ลําดับที่ 7)
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