
 ผด 02

 

 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

งานบริหารงานท่ัวไป

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

1 เงินเดือนนายก/รองนายก เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนนายก/รองนายกเทศมนตรี 725,760     ทต.นาคู ส านักปลัด

2 เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง 180,000     ทต.นาคู ส านักปลัด

นายก/รองนายก นายก/รองนายกเทศมนตรี

3 เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/ เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษต าแหน่ง 180,000     ทต.นาคู ส านักปลัด

รองนายก นายก/รองนายกเทศมนตรี

4 เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนต าแหน่งเลขานุการ/ 207,360     ทต.นาคู ส านักปลัด

ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี

5 เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา 1,434,240  ทต.นาคู ส านักปลัด

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

6 เงินเดือนพนักงาน เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล 3,268,260  ทต.นาคู ส านักปลัด

7 เงินเพ่ิม ๆ ของพนักงาน เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน 8,400        ทต.นาคู ส านักปลัด

ต าแหน่ง ปลัดเทศบาล

8 เงินประจ าต าแหน่ง เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของพนักงานเทศบาล 204,000     ทต.นาคู ส านักปลัด

สายงานบริหาร

พ.ศ. 2561
หน่วยด าเนินการ

พ.ศ. 2560
ล าดับท่ี

                                                                              บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                          

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561

เทศบาลต าบลนาคู

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานท่ี

ด าเนินการ



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

9 ค่าจ้างลูกจ้างประจ า เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างและเงินเพ่ิมค่าจ้างประจ าปีของ 193,000     ทต.นาคู ส านักปลัด

ลูกจ้างประจ า

10 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ 558,000     ทต.นาคู ส านักปลัด

11 เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพแก่พนักงานจ้างตาม 5,000        ทต.นาคู ส านักปลัด

ภารกิจ

12 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน 1)เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติ 3,000        ทต.นาคู ส านักปลัด

เป็นประโยชน์แก่องค์กร- งานตามความเหมาะสมจ าเป็น

ปกครองส่วนท้องถ่ิน 2)เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเป็นกรณีพิเศษ 20,000      ทต.นาคู ส านักปลัด

13 ค่าเบ้ียประชุม เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบ้ียประชุมหรือค่าตอบแทนให้ 35,000      ทต.นาคู ส านักปลัด

แก่คณะกรรมการท่ีเทศบาลแต่งต้ังตามระเบียบฯ

14 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของ 5,000        ทต.นาคู ส านักปลัด

พนักงาน ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง

15 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 459,000     ทต.นาคู ส านักปลัด

ค่าจ้างเหมาในการด าเนินงาน ค่าเช่าทรัพย์สิน

ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ค่ารับหนังสือ

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเข้า

ลักษณะรายประเภทน้ีและค่าจ้างเหมาท าความ

สะอาดส านักงาน

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานท่ี

ด าเนินการ
หน่วยด าเนินการ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
ล าดับท่ี



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

16 รายจ่ายเก่ียวกับการรับรอง 1)ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคหรือคณะบุคคล 20,000      ทต.นาคู ส านักปลัด

และพิธีการ 2)ค่าเล้ียงรับรองในการประชุมสภาท้องถ่ินหรือ 15,000      

คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการท่ีได้รับการ

แต่งต้ังตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือส่ังการ

17 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราช- เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบ้ียเล้ียงค่าท่ีพักและค่ายานพาหนะ 100,000     ทต.นาคู ส านักปลัด

การในและนอกราชอาณาจักร ในการเดินทางไปราชการ

18 โครงการวันเทศบาล ส าหรับใช้ในพิธีการทางศาสนา ค่าวัสดุต่างๆ 10,000      ทต.นาคู ส านักปลัด

วันท่ี  24 เมษายน หรือค่าจ้างเหมาบริการ

19 โครงการเลือกต้ังผู้บริหารและ ค่าตอบแทนวิทยากรค่าวัสดุค่าพาหนะค่าเบ้ียเล้ียง 200,000     ทต.นาคู ส านักปลัด

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาคู รวมท้ังค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสมจ าเป็น

20 โครงการท้องถ่ินไทยน้อมร าลึก เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ จ้างเหมาโฆษณาและ 50,000      ทต.นาคู ส านักปลัด

ในพระมหากรุณาธิคุณ เทิดทูน เผยแพร่ รวมท้ังค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จ าเป็น ส าหรับโครงการ

รัชกาล ท่ี 9 ตราบนิรันดร์

21 โครงการเทศบาลต าบลนาคู เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ จ้างเหมาโฆษณาและ 8,000        ทต.นาคู ส านักปลัด

เคล่ือนท่ี เผยแพร่ รวมท้ังค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม

จ าเป็น ส าหรับโครงการ

หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

ล าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานท่ี

ด าเนินการ



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

22 โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ จ้างเหมาโฆษณาและ 20,000      ทต.นาคู ส านักปลัด

พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ เผยแพร่ รวมท้ังค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม

บดินทรเทพยวรางกูร จ าเป็น ส าหรับโครงการ

23 โครงการจัดงานวันคล้ายวัน เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ จ้างเหมาโฆษณาและ 20,000      ทต.นาคู ส านักปลัด

พระราชสมภพของ "พระบาท เผยแพร่ รวมท้ังค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล จ าเป็น ส าหรับโครงการ

อดุลยเดช รัชกาลท่ี 9"

24 โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ จ้างเหมาโฆษณาและ 10,000      ทต.นาคู ส านักปลัด

พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เผยแพร่ รวมท้ังค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม

12 สิงหาคม จ าเป็น ส าหรับโครงการ

25 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมมรัพย์สิน 60,000      ทต.นาคู ส านักปลัด

ครุภัณฑ์ท่ีช ารุดเสียหาย

26 วัสดุงานบ้านงานครัว เพ่ือใช้จ่ายในการจัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ 15,000      ทต.นาคู ส านักปลัด

และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเข้าลักษณะรายจ่ายประเภท

น้ีตามความจ าเป็น

27 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพ่ือใช้จ่ายในการจัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 30,000      ทต.นาคู ส านักปลัด

และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเข้าลักษณะรายจ่ายประเภท

น้ีตามความจ าเป็น

ล าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานท่ี

ด าเนินการ
หน่วยด าเนินการ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561



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

28 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน เพ่ือใช้จ่ายในการจัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 100,000     ทต.นาคู ส านักปลัด

และเคร่ืองกลอ่ืน ๆตามความจ าเป็น

29 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพ่ือใชช้จ่ายในการจัดซ้ือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 60,000      ทต.นาคู ส านักปลัด

ต่าง ๆ และอ่ืน ๆ ตามความจ าเป็น

30 วัสดุสนาม เพ่ือจ่ายเต็นท์ ถุงนอน เข็มทิศ เปล เตียงสนาม 20,000      ทต.นาคู ส านักปลัด

และอ่ืน ๆ ตามความจ าเป็นในเทศบาลต าบลนาคู

31 ค่าไฟฟ้า เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าเสียงไร้สายค่าไฟฟ้าส านักงาน 250,000     ทต.นาคู ส านักปลัด

และค่าไฟฟ้าอ่ืน ๆตามความจ าเป็น

32 ค่าบริการโทรศัพท์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ประจ าเทศบาลของหน่วย 15,000      ทต.นาคู ส านักปลัด

งานในสังกัดส านักปลัดเทศบาลต าบลนาคู

33 ค่าบริการไปรษณีย์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าดวงตราไปรษณีย์ ค่าลงทะเบียน 10,000      ทต.นาคู ส านักปลัด

พัสดุ ค่าธนาณัติ และอ่ืน ๆ 

34 ค่าบริการส่ือสารและ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้ระบบอินเตอร์ 55,000      ทต.นาคู ส านักปลัด

โทรคมนาคม เน็ตและส่ือสารอ่ืน ๆในการติดต่อราชการ

35 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานส านักงาน 16,000      ทต.นาคู ส านักปลัด

36 เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วน โครงการขอรับเงินอุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ 20,000      ทต.นาคู ส านักปลัด

ท้องถ่ิน

หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

ล าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานท่ี

ด าเนินการ



งานวางแผนสถิติและวิชาการ

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

1 โครงการส่งเสริมสนับสนุน การ

จัดท าแผนชุมชน และประชาคม

 ทบทวนแผนพัฒนาส่ีปี เทศบาล

ต าบลนาคู

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส่งเสริม สนับสนุน การจัดท าแผน

ชุมชนและกิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุม

ประชาคมแผนชุมชน ค่าวัสดุ ค่าอาหาร อาหารว่าง

และเคร่ืองด่ืม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างส าเนา

เอกสารและเย็บเล่มเข้าปกหนังสือ ตลอดจนค่าใช้

จ้ายอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม

30,000      ทต.นาคู ส านักปลัด

งานบริหารงานคลัง

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

1 เงินเดือนพนักงาน เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล 1,663,200  ทต.นาคู กองคลัง

2 เงินประจ าต าแหน่ง เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง 96,000      ทต.นาคู กองคลัง

และหัวหน้าฝ่าย

3 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ 335,300     ทต.นาคู กองคลัง

4 เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานจ้าง เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราวให้แก่พนัก 21,600      ทต.นาคู กองคลัง

งานจ้างตามภารกิจ

ล าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
  สถานท่ี
ด าเนินงาน

หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

ล าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานท่ี

ด าเนินการ
หน่วยด าเนินการ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561



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

5 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ 1)เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่กรรมการเปิดซอง 100,000     ทต.นาคู กองคลัง

อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ตรวจการจ้าง สอบราคา ประกวดราคาและอ่ืนๆ

ปกครองส่วนท้องถ่ิน 2)เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเป็นกรณีพิเศษส าหรับ 20,000      ทต.นาคู กองคลัง

พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง

6 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนัก 4,800        ทต.นาคู กองคลัง

งานเทศบาล สังกัดกองคลัง

7 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงการบริการ ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการลักษณะ 100,000     ทต.นาคู กองคลัง

ต่างๆ 

8 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป เพ่ือเป็นค่าเบ้ียเล้ียงค่าท่ีพักและค่ายานพาหนะในการ 70,000      ทต.นาคู กองคลัง

ราชการ เดินทางไปในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างสังกัดกองคลัง

9 โครงการจัดท าแผนท่ีภาษีและ เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ส าหรับการ 80,000      ทต.นาคู กองคลัง

ทะเบียนทรัพย์สิน จัดท าปรับปรุงแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและ

อ่ืนๆท่ีจ าเป็น

10 โครงการบริการประชาชนและเพ่ิม เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ส าหรับการ 20,000      ทต.นาคู กองคลัง

ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ บริการประชาชน เพ่ิมประสิทธิภาพและอ่ืนๆท่ีจ าเป็น

11 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ส าหรับเป็นค่าจ่ายในการซ่อมแซมหรือบ ารุงรักษา 40,000      ทต.นาคู กองคลัง

ทรัพย์สินครุภัณฑ์ท่ีช ารุด เสียหาย ในสังกัดกองคลัง

ล าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
  สถานท่ี
ด าเนินงาน

หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561



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

12 ค่าวัสดุส านักงาน เพ่ือใช้จ่ายในการจัดซ้ือวัสดุส านักงานต่างๆ 200,000     ทต.นาคู กองคลัง

13 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพ่ือในการจัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ 4,000        ทต.นาคู กองคลัง

14 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน เพ่ือใช้ในการจัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนต่างๆ 2,000        ทต.นาคู กองคลัง

15 วัสดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ในการจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ 100,000     ทต.นาคู กองคลัง

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน

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

1 เงินเดือนพนักงาน เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล 319,000     ทต.นาคู ส านักปลัด

2 ค่าจ้างลูกจ้างประจ า เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างประจ า 208,000     ทต.นาคู ส านักปลัด

3 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 5,000        ทต.นาคู ส านักปลัด

4 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ
เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนในการ

ฝึกอบรม หรือค่าจ้างเหมาบริการงานอย่างใดอย่าง

หน่ึงรวมท้ังค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกให้ท าการแทน

35,000      ทต.นาคู ส านักปลัด

5 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป

ราชการในและนอกราชอาณาจักร

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบ้ียเล้ียง ค่าท่ีพักและค่ายานพาหนะ

ในการเดินทางไปราชการ

15,000      ทต.นาคู ส านักปลัด

หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

ล าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานท่ี

ด าเนินการ

ล าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
  สถานท่ี
ด าเนินงาน

หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561



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

6
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน
และระงับอัคคีภัย

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม 
ค่าตอบแทนวิทยากรและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ตามความ
เหมาะสมและจ าเป็น

6,000        ทต.นาคู ส านักปลัด

7 โครงการส่งเสริมความรู้การ
ระงับอัคคีภัยเบ้ืองต้นแก่
ประชาชนและนักเรียน ในเขต
เทศบาล

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม 
ค่าตอบแทนวิทยากรและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ตามความ
เหมาะสมและจ าเป็น

5,000        ทต.นาคู ส านักปลัด

8 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม เพ่ือจ่ายเป็นค่าบุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
ครุภัณฑ์ท่ีช ารุดเสียหาย

80,000      ทต.นาคู ส านักปลัด

9 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพ่ือใช้จ่ายในการจัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
ต่างๆ

20,000      ทต.นาคู ส านักปลัด

10 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน เพ่ือใช้จ่ายในการจัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนต่างๆ 40,000      ทต.นาคู ส านักปลัด

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

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

1 โครงการรณรงค์ป้องกันและลด
อุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม 
ค่าตอบแทน อปพร.และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ตาม
เหมาะสมและจ าเป็น

20,000      ทต.นาคู ส านักปลัด

2 โครงการรณรงค์ป้องกันและลด
อุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม 
ค่าตอบแทน อปพร.และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ตาม
เหมาะสมและจ าเป็น

20,000      ทต.นาคู ส านักปลัด

หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานท่ี

ด าเนินการ
หน่วยด าเนินการ

ล าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานท่ี

ด าเนินการ

ล าดับท่ี
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561



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

3 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย เพ่ือใช้จ่ายในการจัดซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกายต่างๆ 15,000      ทต.นาคู ส านักปลัด

4 วัสดุอ่ืน เพ่ือใช้จ่ายในการจัดซ้ือวัสดุอ่ืนๆ ตามความจ าเป็น 50,000      ทต.นาคู ส านักปลัด

แผนงานการศึกษา

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา

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

1 เงินเดือนพนักงาน เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล 999,000     ทต.นาคู กองการศึกษา

2 เงินประจ าต าแหน่ง เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายงาน

การศึกษา

      60,000 ทต.นาคู กองการศึกษา

3 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ      612,000 ทต.นาคู กองการศึกษา

4 เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพช่ัวคราว       84,000 ทต.นาคู กองการศึกษา

5 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน

เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเป็นกรณีพิเศษ       10,000 ทต.นาคู กองการศึกษา

6 รายจ่ายเพ่ือได้มาซ่ึงบริการ  - ค่าหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน       30,000 ทต.นาคู กองการศึกษา

 - ค่าพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา       10,000 ทต.นาคู กองการศึกษา

 - ค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนในการประชุม       50,000 ทต.นาคู กองการศึกษา

 - ค่าจ้างบุคคลภายนอกอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม

จ าเป็น

     100,000 ทต.นาคู กองการศึกษา

หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

ล าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานท่ี

ด าเนินการ

ล าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานท่ี

ด าเนินการ
หน่วยด าเนินการ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561



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

รายจ่ายเพ่ือได้มาซ่ึงบริการ  - ค่าจ้างเหมาบริการผู้ดูแลแหล่งเรียนรู้และผู้ดูแล

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก,จ้างเหมาท่ัวไป 2 ราย

     156,000 ทต.นาคู กองการศึกษา

 - ค่าจ้างผู้ดูแลเด็ก 4 ราย      288,000 ทต.นาคู กองการศึกษา

7 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป

ราชการในและนอกราชอาณาจักร

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบ้ียเล้ียง ค่าท่ีพักและค่ายานพาหนะ

ในการเดินทางไปราชการ

      40,000 ทต.นาคู กองการศึกษา

8 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ

บริหารสถานศึกษา

เพ่ือค่าอาหารกลางวัน เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก      752,400 ทต.นาคู กองการศึกษา

9 โครงการปรับปรุงแหล่งเรียนรู้

ชุมชนเทศบาลต าบลนาคู

เพ่ือปรับปรุงอาคาร สถานท่ี จัดซ้ือส่ือและอ่ืนๆ ตาม

ความเหมาะสมจ าเป็น

      50,000 ทต.นาคู กองการศึกษา

10 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม วัสดุ 

ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ตามความเหมาะสมจ าเป็น

      20,000 ทต.นาคู กองการศึกษา

11 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพ่ือใช้จ่ายในการจัดซ้ือวัสดุไฟฟ้า       10,000 ทต.นาคู กองการศึกษา

12 วัสดุงานบ้านงานครัว เพ่ือใช้จ่ายในการจัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ       10,000 ทต.นาคู กองการศึกษา

13 ค่าจัดซ้ืออาหารเสริม(นม)ให้แก่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

ต าบลนาคู

ค่าจัดซ้ืออาหารเสริม(นม)ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลนาคู จ านวน 114 คน อัตราคนละ 

7.37 บาท 260 วัน

     219,000 ทต.นาคู กองการศึกษา

14 ค่าจัดซ้ืออาหารเสริม(นม)ให้แก่

โรงเรียนบ้านนาคู

ค่าจัดซ้ืออาหารเสริม(นม)ให้แก่โรงเรียนบ้านนาคู 

จ านวน 231 คน อัตรา 7.37 บาท 260 วัน

     443,000 ทต.นาคู กองการศึกษา

15 ค่าจัดซ้ืออาหารเสริม(นม)ให้แก่

โรงเรียนบ้านวังเวียง

ค่าจัดซ้ืออาหารเสริม(นม)ให้แก่โรงเรียนบ้านวังเวียง 

จ านวน 50 คน อัตรา 7.37 บาท 260 วัน

      96,000 ทต.นาคู กองการศึกษา

ล าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานท่ี

ด าเนินการ
หน่วยด าเนินการ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561



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

16 วัสดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้จ่ายในการจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์       10,000 ทต.นาคู กองการศึกษา

17 ค่าไฟฟ้า เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของศูนย์เรียนรู้ชุมชน       10,000 ทต.นาคู กองการศึกษา

18
ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรคมนาคมประจ าศูนย์เรียนรู้ชุมชน       12,000 ทต.นาคู กองการศึกษา

19 โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลนาคู

เพ่ือปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลนาคู

      30,000 ทต.นาคู กองการศึกษา

20
อุดหนุนค่าใช้จ่ายตามโครงการ

บริหารการศึกษาโรงเรียนบ้าน

นาคูพัฒนา ""กรป.กลาง อุปถัมภ์

เพ่ืออุดหนุนค่าใช้จ่ายตามโครงการบริหารการศึกษา

โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา ""กรป.กลาง อุปถัมภ์

      30,000 ทต.นาคู กองการศึกษา

21 อุดหนุนค่าใช้จ่ายตามโครงการ

บริหารการศึกษาโรงเรียนบ้าน

นาคู

เพ่ืออุดหนุนค่าใช้จ่ายตามโครงการบริหารการศึกษา

โรงเรียนบ้านนาคู

      30,000 ทต.นาคู กองการศึกษา

22 ค่าอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน

โรงเรียนบ้านนาคู

เพ่ืออุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนโรงเรียน

บ้านนาคู

     924,000 ทต.นาคู กองการศึกษา

23 เพ่ืออุดหนุนค่าใช้จ่ายในการ

บริหารกิจการการศึกษา 

โรงเรียนบ้านวังเวียง

เพ่ืออุดหนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารกิจการการศึกษา 

โรงเรียนบ้านวังเวียง

      20,000 ทต.นาคู กองการศึกษา

24 ค่าอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน

โรงเรียนบ้านวังเวียง

เพ่ืออุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนโรงเรียน

บ้านวังเวียง

     200,000 ทต.นาคู กองการศึกษา

ล าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานท่ี

ด าเนินการ
หน่วยด าเนินการ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561



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

25 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมเทศบาล

ต าบลนาคูจัดโครงการส่งเสริม

ประเพณีวัฒนธรรมประจ าปี บุญ

ข้าวจ่ี

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมเทศบาลต าบลนาคูจัด

โครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมประจ าปี บุญ

ข้าวจ่ี

      50,000 ทต.นาคู กองการศึกษา

26 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมเทศบาล

ต าบลนาคูจัดโครงการส่งเสริม

ประเพณีวัฒนธรรมประจ าปี 

บุญบ้ังไฟ

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมเทศบาลต าบลนาคูจัด

โครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมประจ าปี บุญบ้ัง

ไฟ

      60,000 ทต.นาคู กองการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

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

1 โครงการวันเด็กแห่งชาติ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายเป็น ค่ารางวัลต่าง ๆ ค่าอาหาร ค่า

วัสดุและอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสมจ าเป็น

      50,000 ทต.นาคู กองการศึกษา

2 โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลนาคู

ส าหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ 

อุปกรณ์และอ่ืนๆ ตามความเหมาะสมจ าเป็น

      20,000 ทต.นาคู กองการศึกษา

ล าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานท่ี

ด าเนินการ
หน่วยด าเนินการ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

ล าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานท่ี

ด าเนินการ
หน่วยด าเนินการ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561



แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข

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

1 เงินเดือนพนักงาน เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล   1,076,500 ทต.นาคู กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

2 เงินประจ าต าแหน่ง เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของพนักงาน
เทศบาลสายงานบริหาร

60,000      ทต.นาคู กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

3 ค่าจ้างลูกจ้างประจ า เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างประจ าและเงินเพ่ิมค่าจ้าง
ประจ าปีของลูก้างประจ า

233,000     ทต.นาคู กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

4 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินเพ่ิมค่าจ้างเพ่ิมให้แก่
พนักงานจ้างตามภารกิจ

1,558,000  ทต.นาคู กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

5 เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราว

157,000     ทต.นาคู กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

6 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน
เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเป็นกรณีพิเศษ 20,000      ทต.นาคู กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

7 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือบุตรให้แก่พนักงาน
เทศบาลและลูกจ้าง

50,000      ทต.นาคู กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

8 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 1) ค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม
ตามหลักสูตรต่าง ๆ

50,000      ทต.นาคู กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

2) เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนงานประจ ารถขยะ 
คนงานสาธารณสุข

144,000     ทต.นาคู กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

3) เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนงานประจ ารถหน่วย
บริการการแพทย์ฉุกเฉิน

66,000      ทต.นาคู กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

ล าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานท่ี

ด าเนินการ
หน่วยด าเนินการ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561



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

9 รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและ
พิธีการ

เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับรองในการ
ต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล

20,000      ทต.นาคู กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

10 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการในและนอกราชอาณาจักร

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอก
ราชอาณาจักร

20,000      ทต.นาคู กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

11 โครงการอบรมการสุขาภิบาล
อาหาร

เพ่ือใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ ค่า
อุปกรณ์และค่าอ่ืน ในโครงการต่าง ๆ ตามความ
เหมาะสมจ าเป็น

5,000        ทต.นาคู กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

12 โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า

เพ่ือใช้จ่ายจัดซ้ือ ค่าวัสดุการแพทย์และค่า
ด าเนินการอ่ืนส าหรับโครงการตามความเหมาะสม
และจ าเป็น

30,000      ทต.นาคู กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

13 โครงการอาหารสะอาดรสชาติ
อร่อย

เพ่ือใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ ค่า
อุปกรณ์และค่าอ่ืน ในโครงการต่าง ๆ ตามความ
เหมาะสมจ าเป็น

5,000        ทต.นาคู กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

14 โครงการอบรมเยาวชนพิทักษ์
ส่ิงแวดล้อม

เพ่ือใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ ค่า
อุปกรณ์และค่าอ่ืน ในโครงการต่าง ๆ ตามความ
เหมาะสมจ าเป็น

15,000      ทต.นาคู กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

15 โครงการรณรงค์ด้านส่ิงแวดล้อม
โลก

เพ่ือใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ ค่า
อุปกรณ์และค่าอ่ืน ในโครงการต่าง ๆ ตามความ
เหมาะสมจ าเป็น

15,000      ทต.นาคู กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

16 โครงการจัดการขยะต้นทาง เพ่ือใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ ค่า
อุปกรณ์และค่าอ่ืน ในโครงการต่าง ๆ ตามความ
เหมาะสมจ าเป็น

10,000      ทต.นาคู กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

ล าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานท่ี

ด าเนินการ
หน่วยด าเนินการ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561



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

17 โครงการส่งเสริมการบ าบัดน้ า
เสียในครัวเรือน

เพ่ือใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ ค่า
อุปกรณ์และค่าอ่ืน ในโครงการต่าง ๆ ตามความ
เหมาะสมจ าเป็น

15,000      ทต.นาคู กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

18 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม วัสดุ 
ครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้างต่างๆ

150,000     ทต.นาคู กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

19 วัสดุงานบ้านงานครัว เพ่ือใช้จ่ายในการจัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ 50,000      ทต.นาคู กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

20 วัสดุก่อสร้าง เพ่ือใช้จ่ายในการจัดซ้ือวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ 20,000      ทต.นาคู กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

21 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพ่ือใช้จ่ายในการจัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
ต่าง ๆ

50,000      ทต.นาคู กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

22 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน เพ่ือใช้จ่ายในการจัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน
ต่าง ๆ

250,000     ทต.นาคู กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

23 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพ่ือใช้จ่ายในการจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ต่าง ๆ

100,000     ทต.นาคู กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

24 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย เพ่ือใช้จ่ายในการจัดซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกายต่าง ๆ 20,000      ทต.นาคู กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

25 ค่าไฟฟ้า เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าตลาดสดเทศบาลต าบลนาคู
และค่าไฟฟ้าอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องตามควงามจ าเป็น

150,000     ทต.นาคู กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

ล าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานท่ี

ด าเนินการ
หน่วยด าเนินการ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561



แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์

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

1 เงินเดือนพนักงาน เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานกองสวัสดิการสังคม 1,339,680 ทต.นาคู กองสวัสดิการสังคม

2 เงินประจ าต าแหน่ง เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง 60,000 ทต.นาคู กองสวัสดิการสังคม

ผอ.กองสวัสดิการฯ/หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม

3 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนกรณีพิเศษส าหรับ 10,000 ทต.นาคู กองสวัสดิการสังคม

อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร พนักงานกองสวัสดิการสังคม

ปกครองส่วนท้องถ่ิน

4 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ 10,000 ทต.นาคู กองสวัสดิการสังคม

พนักงานเทศบาล สังกัดกองสวัสดิการสังคม

5 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียน 30,000 ทต.นาคู กองสวัสดิการสังคม

ในการฝึกอบรมตามหลักสูตรต่างๆ 

 - ค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ หรือจ้างท าส่ิงของ 66,000 ทต.นาคู กองสวัสดิการสังคม

6 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราช- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอก 20,000 ทต.นาคู กองสวัสดิการสังคม

การในและนอกราชอาณาจักร ราชอาณาจักร

ล าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานท่ี

ด าเนินการ
หน่วยด าเนินการ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561



แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน

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

1 เงินเดือนพนักงาน เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงิน

ปรับปรุงเงินเดือนประจ าของพนักงานเทศบาล

100,900 ทต.นาคู กองช่าง

2 เงินประจ าต าแหน่ง เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของพนักงาน

เทศบาลสายงานบริหาร

60,000 ทต.นาคู กองช่าง

3 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ 160,000 ทต.นาคู กองช่าง

4 เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราวให้แก่

พนักงานจ้างตามภารกิจ

1,200 ทต.นาคู กองช่าง

5 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน

เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน

เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนเป็นกรณีพิเศษส าหรับ

พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง

10,000 ทต.นาคู กองช่าง

6 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 30,000 ทต.นาคู กองช่าง

7 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนในการ

ฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ

186,000 ทต.นาคู กองช่าง

8
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป

ราชการในและนอกราชอาณาจักร

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบ้ียเล้ียง ค่าท่ีพักและค่ายานพาหนะ

ในการเดินทางไปราชการของพนักงานสังกัดกองช่าง

30,000 ทต.นาคู กองช่าง

9 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม วัสดุ 

ครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้างต่างๆ

200,000 ทต.นาคู กองช่าง

ล าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานท่ี

ด าเนินการ
หน่วยด าเนินการ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561



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

10 วัสดุก่อสร้าง เพ่ือใช้จ่ายในการจัดซ้ือวัสดุก่อสร้างต่างๆ 80,000 ทต.นาคู กองช่าง

11 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพ่ือใช้จ่ายในการจัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

ต่างๆ

10,000 ทต.นาคู กองช่าง

12 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน เพ่ือใช้จ่ายในการจัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนต่างๆ 15,000 ทต.นาคู กองช่าง

13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 6

เพ่ือก่อสร้าง ถนน คสล. จากรีสอร์ท อุมาพร ถึง

ตลาดสดเทศบาลต าบลนาคู(คลองส่งน้ าชลประทาน)

 ขนาดกว้าง .00 ม. ยาว 300.00 ม. หนา 0.15 ม.

หรือมีพ้ืนท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม.

723,000 หมู่ท่ี 6 กองช่าง

14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 2

เพ่ือก่อสร้างถนน คสล.เลียบคลองชลประทาน 

ตลอดแนวจากนานายบรรทม กุลสาย ไปนานายจวง 

เผือดผุด ถึงทางหลวงหมายเลข 2101และเลียบคลอง

ไปจนถึง ถนนวังเวียง-นากระเดา ขนาดกว้าง 4.00 ม.

 ยาว 110.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ี คสล.ไม่

น้อยกว่า 440.00 ตร.ม.

265,000 หมู่ท่ี 2 กองช่าง

15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 6

เพ่ือก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าบ่อขยะเทศบาล(ต่อ

จากเดิม) จากถนน 2101 ถึงบ่อขยะ ขนาดกว้าง 

5.00 ม. ยาว 280.00ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ี 

คสล. ไม่น้อยกว่า 1,400 ตร.ม.

834,000 หมู่ท่ี 6 กองช่าง

ล าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานท่ี

ด าเนินการ
หน่วยด าเนินการ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561



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

16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 7

เพ่ือก่อสร้าง ถนน คสล. บริเวณถนนเลียบคลองจาก

ท่ีอาจารย์พูนทรัพย์ อัยวรรณ ถึงบ้านนายเลข ไกร

สูนย์ ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 150.00ม. หนา 0.15

 ม. หรือมีพ้ืนท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า600.00 ตร.ม.

362,000 หมู่ท่ี 7 กองช่าง

17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 7

เพ่ือก่อสร้าง ถนน คสล. เลียบคลองชลประทาน

ตลอดแนว จากสะพานข้ามคลอง หมู่ท่ี 11 ผ่านบ้าน

นาคลอง หมู่ท่ี 7 ถึงประตู เปิด-ปิดน้ าชลประทาน

(ปากกระโถนน้อย)ช่วงผ่านท่ีดินนายกองสี ฤทธ์ิศรี

บุญ ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 230.00 ม. หนา 0.15 

ม. หรือมีพ้ืนท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า 920.00 ตร.ม.

555,000 หมู่ท่ี 7 กองช่าง

18 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 7

เพ่ือก่อสร้าง ถนน คสล. เลียบคลองชลประทาน

ตลอดแนว จากสะพานข้ามคลอง หมู่ท่ี 11 ผ่านบ้าน

นาคลอง หมู่ท่ี 7 ถึงประตู เปิด-ปิดน้ าชลประทาน

(ปากกระโถนน้อย)ช่วงผ่านท่ีนานยสวงน นิลค า 

ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 255.00ม. หนา 0.15 ม. 

หรือมีพ้ืนท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า1,020.00 ตร.ม.

615,000 หมู่ท่ี 7 กองช่าง

ล าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานท่ี

ด าเนินการ
หน่วยด าเนินการ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561



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

19 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 8

เพ่ือก่อสร้าง ถนน คสล. เลียบคลองชลประทาน

ตลอดแนว จากสะพานข้ามคลอง หมู่ท่ี 11 ผ่านบ้าน

นาคลอง หมู่ท่ี 7 ถึงประตู เปิด-ปิดน้ าชลประทาน

(ปากกระโถนน้อย)ช่วงท่ีนานายสมัย รังระร่ืน ถึง

สะพานทางเข้าบ้านนาคลอง หมู่ท่ี 7 ขนาดกว้าง 

4.00 ม. ยาว 250.00ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ี 

คสล.ไม่น้อยกว่า2,000.00 ตร.ม.

603,000 หมู่ท่ี 8 กองช่าง

20 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 11

เพ่ือก่อสร้างถนน คสล. ถนนข้างเทศบาลจาก

เทศบาลต าบลนาคูไปท่ีนานายทองมา เวินชุม ถึงท่ี

นานายนิกร(ตลอดแนว) ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 

232.00ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ี คสล.ไม่น้อย

กว่า1,392.00 ตร.ม.

822,000 ทต.นาคู กองช่าง

งานไฟฟ้าถนน

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

1 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพ่ือใช้จ่ายในการจัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ วัสดุเสียง

ตามสายและอ่ืนๆ ส าหรับทุกกอง/ฝ่ายตามความ

จ าเป็น

150,000 ทต.นาคู กองช่าง

ล าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานท่ี

ด าเนินการ
หน่วยด าเนินการ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

ล าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานท่ี

ด าเนินการ
หน่วยด าเนินการ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561



งานสวนสาธารณะ

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

1 วัสดุการเกษตร เพ่ือใช้จ่ายในการจัดซ้ือวัสดุการเกษตรต่างๆ ส าหรับ

ทุกกอง/ฝ่ายตามความจ าเป็น

5,000 ทต.นาคู กองช่าง

งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล

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

1 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ - เพ่ือจ่ายค่าจ้างเหมาดูดส่ิงปฏิกูล ห้องน้ าตลาดสด

เทศบาลต าบลนาคูและบ่อดักไขมัน

40,000 ตลาดสด  
ทต.นาคู

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

- ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกมาดูแลท าความสะอาด

ตลาดสดพร้อมบริเสณตลาดสดและห้องน้ า

72,000 ตลาดสด  
ทต.นาคู

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

2 โครงการบริหารจัดการสถานท่ี

ท้ิงขยะ

เพ่ือขุดและฝังกลบขยะให้การจัดการบ่อขยะมี

ประสิทธิภาพ ขนาดกว้าง 36.50 ม. ยาว 40.00 ม. 

ลึกเฉล่ีย 3.00 ม.

150,000 บ่อขยะ กองช่าง/          
กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

ล าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานท่ี

ด าเนินการ
หน่วยด าเนินการ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

ล าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานท่ี

ด าเนินการ
หน่วยด าเนินการ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561



งานบ าบัดน  าเสีย

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

1 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ เพ่ือจ้างเหมาขุดลอกรางระบายน้ า ท่ีต้ืนเขิน

เน่ืองจากการทับถมของดินตามถนนและรางะบายน้ า

ในเขตเทศบาลต าบลนาคู

150,000 เขตทต.นาคู กองช่าง/          
กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

2 โครงการก่อสร้างท่ีล้าง

รถบรรทุกขยะ

เพ่ือก่อสร้างท่ีล้างรถบรรทุกขยะ ขนาดกว้าง 6.00ม.

 ยาว 10.00 ม. สูง 4.50 ม. หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 

60 ตร.ม.

70,000 ทต.นาคู กองช่าง/          
กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข็มแข็งชุมชน

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

1 โครงการอบรมเสริมสร้างครอบ เพ่ือจ่ายเป็น ค่าวัสดุ  ค่าตอบแทนวิทยากร 20,000 ทต.นาคู กองสวัสดิการสังคม

ครัวอบอุ่นเข้มแข็ง ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืม ค่าจ้างเหมาบริการ 

ค่าสถานท่ี ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืนตาม

ความเหมาะสม

2 โครงการเยาวชนรุ่นใหม่รู้ทัน เพ่ือจ่ายเป็น ค่าวัสดุ  ค่าตอบแทนวิทยากร 20,000 ทต.นาคู กองสวัสดิการสังคม

รู้เล่ียง ไม่เส่ียงเอดส์ ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืม ค่าจ้างเหมาบริการ 

ค่าสถานท่ี ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืนตาม

ความเหมาะสม

ล าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานท่ี

ด าเนินการ
หน่วยด าเนินการ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

ล าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานท่ี

ด าเนินการ
หน่วยด าเนินการ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561



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

3 โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ/ เพ่ือจ่ายเป็น ค่าวัสดุ  ค่าตอบแทนวิทยากร 30,000 ทต.นาคู กองสวัสดิการสังคม

ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส์ ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืม ค่าจ้างเหมาบริการ 

ค่าสถานท่ี ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืนตาม

ความเหมาะสม

4 โครงการป้องกันและแก้ไข เพ่ือจ่ายเป็น ค่าวัสดุ  ค่าตอบแทนวิทยากร 60,000 โรงเรียน กองสวัสดิการสังคม

ปัญหายาเสพติด ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืม ค่าจ้างเหมาบริการ ในเขต ทต.นาคู

ค่าสถานท่ี ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืนตาม

ความเหมาะสม

5 โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส เพ่ือจ่ายเป็น ค่าวัสดุ  ค่าตอบแทนวิทยากร 30,000 เขต ทต.นาคู กองสวัสดิการสังคม

ผู้ยากไร้ ผู้ยากจน และผู้ไร้ท่ีพ่ึง ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืม ค่าจ้างเหมาบริการ 

ค่าสถานท่ี ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืนตาม

ความเหมาะสม

6 โครงการพัฒนาคุณธรรมและ เพ่ือจ่ายเป็น ค่าวัสดุ  ค่าตอบแทนวิทยากร 30,000 ทต.นาคู กองสวัสดิการสังคม

สร้างจิตส านึกความเป็นไทย ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืม ค่าจ้างเหมาบริการ 

ค่าสถานท่ี ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืนตาม

ความเหมาะสม

7 โครงการอบรมสัมมนาและ เพ่ือจ่ายเป็น ค่าวัสดุ  ค่าตอบแทนวิทยากร 30,000 ทต.นาคู กองสวัสดิการสังคม

พัฒนาสตรี ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืม ค่าจ้างเหมาบริการ 

ค่าสถานท่ี ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ

ล าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานท่ี

ด าเนินการ
หน่วยด าเนินการ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561



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

8 โครงการวันผู้สูงอายุ เพ่ือจ่ายเป็น ค่าวัสดุ  ค่าตอบแทนวิทยากร 80,000 วัดนาคูเหนือ กองสวัสดิการสังคม

ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืม ค่าจ้างเหมาบริการ 

ค่าสถานท่ี ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืนตาม

ความเหมาะสม

9 โครงการสร้างความรู้รักสามัคคี เพ่ือจ่ายเป็น ค่าวัสดุ  ค่าตอบแทนวิทยากร 30,000 ทต.นาคู กองสวัสดิการสังคม

ของประชาชนในชุมชน ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืม ค่าจ้างเหมาบริการ 

ค่าสถานท่ี ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ

10 โครการแข่งขันกีฬาและ เพ่ือจ่ายเป็น ค่าวัสดุ  ค่าตอบแทนวิทยากร 30,000 ทต.นาคู กองสวัสดิการสังคม

นันทนาการผู้สูงอายุ ผู้พิการ ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืม ค่าจ้างเหมาบริการ 

และผู้ป่วยเอดส์ ค่าสถานท่ี ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืนตาม

ความเหมาะสม

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

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

1 โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กสัมพันธ์

เพ่ือใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน

กีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ และอ่ืนๆ ท่ี

เหมาะสมจ าเป็น

30,000 ทต.นาคู กองการศึกษา

ล าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานท่ี

ด าเนินการ
หน่วยด าเนินการ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

ล าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานท่ี

ด าเนินการ
หน่วยด าเนินการ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561



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

2 โครงการแข่งขันฟุตบอลนาคูคัพ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าถ้วยรางวัล ค่ากรรมการ 

ค่าสถานท่ี ค่าบริการ เคร่ืองเสียงและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 

ท่ีเหมาะสมจ าเป็น

50,000 ทต.นาคู กองการศึกษา

3 โครงการแข่งขันกีฬาโกลหนู เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าถ้วยรางวัล ค่ากรรมการ 

ค่าสถานท่ี ค่าบริการ เคร่ืองเสียงและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 

ท่ีเหมาะสมจ าเป็น

40,000 ทต.นาคู กองการศึกษา

4 วัสดุกีฬา เพ่ือใช้จ่ายในการจัดซ้ือวัสดุกีฬา 80,000 ทต.นาคู กองการศึกษา

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน

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

1 โครงการจัดงานประเพณีลอย

กระทง

เพ่ือใช้จ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ในการจัด

งานและอ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็น

300,000 ทต.นาคู กองการศึกษา

2 โครงการจัดงานประเพณีเจ้าปู่ เพ่ือใช้จ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ในการจัด

งานและอ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็น

100,000 ทต.นาคู กองการศึกษา

3 โครงการจัดงานประเพณี

สงกรานต์

เพ่ือใช้จ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ในการจัด

งานและอ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็น

60,000 ทต.นาคู กองการศึกษา

4 โครงการจัดงานประเพณีแห่

เทียนเข้าพรรษา

เพ่ือใช้จ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ในการจัด

งานและอ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็น

100,000 ทต.นาคู กองการศึกษา

ล าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานท่ี

ด าเนินการ
หน่วยด าเนินการ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

ล าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานท่ี

ด าเนินการ
หน่วยด าเนินการ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561



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

5 โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระ

เกียรติ 5 ธันวาคม

เพ่ือใช้จ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ในการจัด

งานและอ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็น

5,000 ทต.นาคู กองการศึกษา

แผนงานอุตสาหกรรมและการโธยา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื นฐาน

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

1 โครงการขยายเขตไฟฟ้า    หมู่

ท่ี 2
เพ่ือขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าจากท่ีนานางสลัน สิมสาร 

ถึง ท่ีนายสิงห์ ก้ัวอ าไพ (หลังโรงเรียนบ้านนาคูพัฒ

ฯ) ยาว 140 เมตร  พร้อมโคมไฟส่องสว่าง

55,000 ทต.นาคู กองช่าง

2 โครงการขยายเขตไฟฟ้า    หมู่

ท่ี 2
เพ่ือขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าจากท่ีนานายจวง เผือด

ผุด ถึงทางแยกคลองยาว 600 เมตร พร้อมโคมไฟ

ส่องสว่าง

180,000 ทต.นาคู กองช่าง

3 โครงการขยายเขตไฟฟ้า    หมู่

ท่ี 6

เพ่ือขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าจาก (วัดบ้านวังเวียง) บ้าน

นายกอง จิตจง ถึง บ้านครูวิจารณ์ ยาว 160  เมตร  

พร้อมโคมไฟส่องสว่าง

60,000 ทต.นาคู กองช่าง

4 โครงการขยายเขตไฟฟ้า    หมู่

ท่ี 11

เพ่ือขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าจาก ทางเข้าซอยบ้านนาย

หลา แหวนเพ็ชร ถึงบ้านนายวิเศษ รังกล่ิน ยาว 40  

เมตร พร้อมโคมไฟส่องสว่าง

28,000 ทต.นาคู กองช่าง

ล าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานท่ี

ด าเนินการ
หน่วยด าเนินการ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

ล าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานท่ี

ด าเนินการ
หน่วยด าเนินการ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

เงินอุดหนุนส่วนราชการ PEA(การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)



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

5 อุดหนุนการไฟฟ้า ส าหรับสาย

พาดไฟ

อุดหนุนการไฟฟ้า ส าหรับสายพาดไฟ (ตามหนังสือ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ท่ี มท 5308.18/สดจ.28648 

ลว. 22 มิ.ย. 2560)

25,000 ทต.นาคู กองช่าง

แผนงานการพาณิชย์

งานกิจการประปา

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

1 เงินเดือนพนักงานเทศบาล เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล 1,561,700 ทต.นาคู กองการประปา

2 เงินประจ าต าแหน่ง เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของพนักงาน 60,000 ทต.นาคู กองการประปา

เทศบาลสายงานบริหาร

3 ค่าจ้างลูกจ้างประจ า เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจ าและเงินเพ่ิมค่าจ้างลูกจ้าง429,000 ทต.นาคู กองการประปา

ประจ าปี จ านวน 2 อัตรา

4 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนจ้างตามภารกิจ 156,800 ทต.นาคู กองการประปา

จ านวน 1 อัตรา

5 เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราวให้แก่ 4,800 ทต.นาคู กองการประปา

พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 1 อัตรา

ล าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานท่ี

ด าเนินการ
หน่วยด าเนินการ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

ล าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานท่ี

ด าเนินการ
หน่วยด าเนินการ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561



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

6 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนกรณีพิเศษส าหรับ 10,000 ทต.นาคู กองการประปา

อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง

ปกครองส่วนท้องถ่ิน

7 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียน 266,000 ทต.นาคู กองการประปา

ในการฝึกอบรมตามหลักสูตรต่างๆ และเป็น

ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกท าการแทนและอ่ืน ๆ 

ตามความเหมาะสมจ าเป็น

8 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราช- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอก 20,000 ทต.นาคู กองการประปา

การในและนอกราชอาณาจักร ราชอาณาจักร

9 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่าอมแซม วัสดุ 70,000      ทต.นาคู กองการประปา

ครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้างต่างๆ ของหน่วยงานใน

สังกัดกองการประปา

10 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพ่ือจ่ายในการจัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ท่ีใช้

ปฏิบัติงานของกองการประปา

10,000      ทต.นาคู กองการประปา

11 วัสดุก่อสร้าง เพ่ือจ่ายในการจัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง เช่น ท่อน้ าและ

อุปกรณ์ประปา

150,000     ทต.นาคู กองการประปา

12 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพ่ือจ่ายในการจัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ 3,000        ทต.นาคู กองการประปา

ล าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานท่ี

ด าเนินการ
หน่วยด าเนินการ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561



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

13 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน เพ่ือจ่ายในการจัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนต่างๆ

ส าหรับรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน 739 

กาฬสินธ์ุ

5,000        ทต.นาคู กองการประปา

14 วัสดุวิยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพ่ือจ่ายในการจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์

ต่างๆ

500,000     ทต.นาคู กองการประปา

15 วัสดุอ่ืน เพ่ือจ่ายในการจัดซ้ือวัสดุอ่ืนๆ เช่น มิเตอร์น้ าประปา

 และอ่ืนๆ ท่ีใช้ปฏิบัติงานกองการประปา

40,000      ทต.นาคู กองการประปา

16 ค่าไฟฟ้า เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าโรงสูบน้ าประปาและค่าไฟอ่ืนๆ

ท่ีเก่ียวข้องตามความจ าเป็น

800,000     ทต.นาคู กองการประปา

17 จัดซ้ือเช็ควาล์ว ขนาด 6 น้ิว เพ่ือจัดซ้ือเช็ควาล์ว ขนาด 6 น้ิว    จ านวน 4 ตัวตัว

ละ 5,500 บาท

22,000      ทต.นาคู กองการประปา

18 ฟุตวาล์ว (หัวกระโหลก)  ขนาด 

 6  น้ิว
เพ่ือจัดซ้ือฟุตวาล์ว (หัวกระโหลก)  ขนาด  6  น้ิว 

จ านวน 2 ตัวๆ ละ 5,000 บาท

10,000      ทต.นาคู กองการประปา

19 ฟุตวาล์ว (หัวกระโหลก)  ขนาด 

 4  น้ิว
เพ่ือจัดซ้ือฟุตวาล์ว (หัวกระโหลก)  ขนาด  4  น้ิว 

จ านวน 1 ตัวๆ ละ 4,000 บาท

4,000        ทต.นาคู กองการประปา

20 รายจ่ายอ่ืน เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ าชลประทาน ส าหรับผลิตน้ าประปา

ให้แก่ชลประทานกาฬสินธ์ุ

130,000     ทต.นาคู กองการประปา

ล าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานท่ี

ด าเนินการ
หน่วยด าเนินการ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561



แผนงานงบกลาง

งบกลาง

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

1 ค่าช าระหน้ีเงินต้น เพ่ือช าระหน้ีเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.

ส.ท.) ส าหรับก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รวม

 8 โครงการ

812,200 ทต.นาคู ส านักปลัด

2 ค่าช าระดอกเบ้ีย เพ่ือช าระหน้ีดอกเบ้ียกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล 

(ก.ส.ท.) ส าหรับก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต 

รวม 8 โครงการ

15,000 ทต.นาคู ส านักปลัด

3 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบให้แก่กองทุนประกันสังคม 175,000 ทต.นาคู ทุกกอง/ฝ่าย

4 เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ เพ่ือจ่ายส าหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้

ให้แก่ผู้สูงอายุ

7,873,200 ทต.นาคู กองสวัสดิการสังคม

5 เบ้ียยังชีพคนพิการ เพ่ือจ่ายสนับสนุนสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้พิการหรือ

ทุพพลภาพผู้พิการ

3,456,000 ทต.นาคู กองสวัสดิการสังคม

6 เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ในหมู่บ้านใน

เขตเทศบาล

90,000 ทต.นาคู กองสวัสดิการสังคม

7 ส ารองจ่าย รายจ่ายท่ีต้ังไว้เพ่ือใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัย

เกิดข้ึนหรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

เป็นส่วนรวมเท่าน้ัน

542,000 ทต.นาคู ส านักปลัด

8 ค่าบ ารุงสันนิบาตเทศบาล เพ่ือจ่ายเป็นเงินบ ารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศ

ไทย

120,000 ทต.นาคู ส านักปลัด

ล าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานท่ี

ด าเนินการ
หน่วยด าเนินการ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561



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

9 เงินสมทบระบบประกันสุขภาพ เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบการด าเนินงานระบบประกัน

สุขภาพจากส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

(สปสช.)

150,000 ทต.นาคู กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

10 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการการ

ชุมชน

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบการด าเนินงานของกองทุน

สวัสดิการชุมชนเทศบาลต าบลนาคู

50,000 ทต.นาคู กองสวัสดิการสังคม

11 เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ

บ านาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน

(กบท.)

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ

ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน

533,000 ทต.นาคู ส านักปลัด

ล าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานท่ี

ด าเนินการ
หน่วยด าเนินการ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561


































































