
 



องคการบริหารสวนตําบลบานกลาง
เขต/อําเภอ เมืองนครพนม    จังหวัดนครพนม

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

174 หมู 7  ซอย-  ถนนชยางกูร  แขวง/ตําบล บานกลาง
  เขต/อําเภอ เมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม  48000

พื้นที่ 23.69 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 8,484 คน
ชาย 4,228 คน

หญิง 4,256 คน

หนา้ที ่1



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลบานกลาง
อําเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม

หน้าที่ 2



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบานกลาง

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลบานกลาง จะไดเสนอรางขอบัญญัติงบ
ประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลบานกลางอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทอง
ถิ่นองคการบริหารสวนตําบลบานกลาง จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง 
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 30,947,143.68 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 35,689,928.67 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 16,128,755.55 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 
บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2.1 รายรับจริง จํานวน 51,007,836.89 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 143,521.54 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 430,383.15 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 134,392.98 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย จํานวน 234,985.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 114,406.19 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 12,290.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 22,322,354.53 บาท

หมวดเงินอุดหนุน จํานวน 27,615,503.50 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 109,536.00 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 45,425,396.52 บาท ประกอบดวย

หน้าที่ 3



งบกลาง จํานวน 12,234,617.02 บาท

งบบุคลากร จํานวน 16,917,446.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 9,084,231.60 บาท

งบลงทุน จํานวน 4,168,260.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 3,020,841.90 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 109,536.00 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 2,553,000.00 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 1,694,000.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท

หน้าที ่4



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลบานกลาง
อําเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2564

ประมาณการ
ปี 2565

ประมาณการ
ปี 2566

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 143,521.54 170,000.00 290,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

430,383.15 450,000.00 442,000.00

หมวดรายไดจากทรัพยสิน 134,392.98 200,000.00 160,000.00

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และ
กิจการพาณิชย

234,985.00 250,000.00 250,000.00

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 114,406.19 200,000.00 230,700.00

หมวดรายไดจากทุน 12,290.00 5,000.00 5,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,069,978.86 1,275,000.00 1,377,700.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 22,322,354.53 22,925,000.00 24,025,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

22,322,354.53 22,925,000.00 24,025,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน 27,615,503.50 26,500,000.00 28,500,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

27,615,503.50 26,500,000.00 28,500,000.00

รวม 51,007,836.89 50,700,000.00 53,902,700.00

หนา้ที ่5



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลบานกลาง
อําเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

ประมาณการ
ป 2566

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 12,234,617.02 13,561,080.00 14,103,140.00

งบบุคลากร 16,917,446.00 20,285,620.00 20,076,260.00

งบดําเนินงาน 9,084,231.60 11,251,100.00 11,094,600.00

งบลงทุน 4,168,260.00 2,388,200.00 3,588,700.00

งบเงินอุดหนุน 3,020,841.90 3,214,000.00 5,040,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 45,425,396.52 50,700,000.00 53,902,700.00

หน้าที่ 6



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลบ้านกลาง

อําเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม

หน้าที่ 7



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องคการบริหารสวนตําบลบานกลาง

อําเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 14,103,140 14,103,140
    งบกลาง 14,103,140 14,103,140

หนา : 1/10
หน้าที่ 8



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง
งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 8,115,560 2,594,800 227,500 10,937,860
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,966,320 0 0 1,966,320

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 6,149,240 2,594,800 227,500 8,971,540

งบดําเนินงาน 2,722,600 675,000 20,600 3,418,200
    คาตอบแทน 88,000 260,000 10,600 358,600

    คาใชสอย 1,300,000 300,000 10,000 1,610,000

    คาวัสดุ 827,600 100,000 0 927,600

    คาสาธารณูปโภค 507,000 15,000 0 522,000

งบลงทุน 325,500 0 0 325,500
    คาครุภัณฑ 325,500 0 0 325,500

งบเงินอุดหนุน 30,000 0 0 30,000
    เงินอุดหนุน 30,000 0 0 30,000

รวม 11,193,660 3,269,800 248,100 14,711,560

หนา : 2/10
หน้าที ่9



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

งานจราจร รวม

งบดําเนินงาน 638,000 30,000 668,000
    คาตอบแทน 600,000 0 600,000

    คาวัสดุ 38,000 30,000 68,000

รวม 638,000 30,000 668,000

หนา : 3/10
หน้าที่ 10



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

งานระดับมัธยมศึกษา รวม

งบบุคลากร 1,268,300 4,131,200 0 5,399,500
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,268,300 4,131,200 0 5,399,500

งบดําเนินงาน 385,000 3,492,400 0 3,877,400
    คาตอบแทน 30,000 35,000 0 65,000

    คาใชสอย 255,000 1,787,200 0 2,042,200

    คาวัสดุ 100,000 1,570,200 0 1,670,200

    คาสาธารณูปโภค 0 100,000 0 100,000

งบลงทุน 16,000 527,500 0 543,500
    คาครุภัณฑ 16,000 187,500 0 203,500

    คาที่ดินและสิ่งกอสราง 0 340,000 0 340,000

งบเงินอุดหนุน 0 3,480,000 100,000 3,580,000
    เงินอุดหนุน 0 3,480,000 100,000 3,580,000

รวม 1,669,300 11,631,100 100,000 13,400,400

หนา : 4/10
หน้าที่ 11



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบดําเนินงาน 386,000 386,000
    คาวัสดุ 386,000 386,000

งบเงินอุดหนุน 260,000 260,000
    เงินอุดหนุน 260,000 260,000

รวม 646,000 646,000

หน้าที่ 12



แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบบุคลากร 0 887,000 887,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 887,000 887,000

งบดําเนินงาน 0 305,000 305,000
    คาตอบแทน 0 5,000 5,000

    คาใชสอย 0 250,000 250,000

    คาวัสดุ 0 50,000 50,000

งบลงทุน 0 6,400 6,400
    คาครุภัณฑ 0 6,400 6,400

งบเงินอุดหนุน 40,000 0 40,000
    เงินอุดหนุน 40,000 0 40,000

รวม 40,000 1,198,400 1,238,400

หน้าที่
13

หน้าที่
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แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานไฟฟ้าและประปา
งานกําจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล
รวม

งบดําเนินงาน 0 350,000 350,000
    คาใชสอย 0 350,000 350,000

งบเงินอุดหนุน 1,050,000 0 1,050,000
    เงินอุดหนุน 1,050,000 0 1,050,000

รวม 1,050,000 350,000 1,400,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 80,000 80,000
    คาใชสอย 50,000 50,000

    คาวัสดุ 30,000 30,000

รวม 80,000 80,000

หน้าที่
14



แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

งานวิชาการวางแผน
และส่งเสริมการท่อง

เที่ยว
รวม

งบดําเนินงาน 270,000 200,000 100,000 570,000
    คาใชสอย 150,000 200,000 100,000 450,000

    คาวัสดุ 120,000 0 0 120,000

งบเงินอุดหนุน 0 80,000 0 80,000
    เงินอุดหนุน 0 80,000 0 80,000

รวม 270,000 280,000 100,000 650,000

หน้าที่
15



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 2,851,900 0 2,851,900
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,851,900 0 2,851,900

งบดําเนินงาน 1,420,000 0 1,420,000
    คาตอบแทน 70,000 0 70,000

    คาใชสอย 150,000 0 150,000

    คาวัสดุ 500,000 0 500,000

    คาสาธารณูปโภค 700,000 0 700,000

งบลงทุน 216,300 2,497,000 2,713,300
    คาครุภัณฑ 16,300 0 16,300

    คาที่ดินและสิ่งกอสราง 200,000 2,497,000 2,697,000

รวม 4,488,200 2,497,000 6,985,200

หน้าที่
16



แผนงานการเกษตร

งานงบ งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบดําเนินงาน 20,000 20,000
    คาใชสอย 20,000 20,000

รวม 20,000 20,000

หน้าที่
17



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององคการบริหารส่วนตําบลบ้านกลาง
อําเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 14,711,560

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 668,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 13,400,400

แผนงานสาธารณสุข 646,000

แผนงานสังคมสงเคราะห 1,238,400

แผนงานเคหะและชุมชน 1,400,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 80,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 650,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 6,985,200

แผนงานการเกษตร 20,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 14,103,140

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 53,902,700

หนา้ที ่18



แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 14,711,560

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 668,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 13,400,400

แผนงานสาธารณสุข 646,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,238,400

แผนงานเคหะและชุมชน 1,400,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 80,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 650,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 6,985,200

แผนงานการเกษตร 20,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 14,103,140

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 53,902,700

               โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566  อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารสวนตําบลบ้านกลาง และโดยอนุมัติ
ของนายกองค์การบริหารสวนตําบลบ้านกลาง

ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกวา ข้อบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เปนต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 53,902,700 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน 
เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 53,902,700 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารส่วนตําบลบ้านกลาง
อําเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม
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ข้อ 5 งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 

งบ ยอดรวม
รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6 ให้นายกองค์การบริหารสวนตําบลบ้านกลางปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกองค์การบริหารสวนตําบลบ้านกลางมีหน้าที่รักษาการให้เปนไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ......................................................................

(ลงนาม)..................................................

(นายพรชัย  พิมพ์พงษ์)

ตําแหนง นายกองค์การบริหารสวนตําบลบ้านกลาง

อนุมัติ

(ลงนาม)..................................................

    ( นายวรวิทย์  พิมพนิตย์ )

ตําแหนง นายอําเภอเมืองนครพนม

หน้าที่ 20
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พรชัย  พิมพ์พงษ์

วรวทิย์ พมิพนติย์



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลบานกลาง
อําเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566
หมวดภาษีอากร
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 14,327.22 17,741.54 100,000.00 50.00 % 150,000.00
     ภาษีป้าย 69,596.00 125,780.00 70,000.00 100.00 % 140,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 83,923.22 143,521.54 170,000.00 290,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 3,669.51 1,959.40 0.00 100.00 % 2,000.00
     คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 398,260.00 387,840.00 375,000.00 1.33 % 380,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 1,310.00 1,660.00 0.00 100.00 % 2,000.00
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง 1,100.00 1,100.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 10,600.00 5,422.25 50,000.00 -40.00 % 30,000.00
     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 11,760.00 17,900.00 15,000.00 0.00 % 15,000.00
     คาปรับการผิดสัญญา 81,220.42 10,499.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00
     คาใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน 1,100.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 2,817.00 3,502.50 0.00 100.00 % 3,000.00
     คาใบอนุญาตอื่น ๆ 230.00 500.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 512,066.93 430,383.15 450,000.00 442,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     คาเชาหรือบริการ 57,018.00 58,200.00 80,000.00 -25.00 % 60,000.00

หนา้ท
ี ่21



รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

     ดอกเบี้ย 197,344.50 76,192.98 120,000.00 -16.67 % 100,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 254,362.50 134,392.98 200,000.00 160,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์
     รายไดจากประปา 253,695.00 234,985.00 250,000.00 0.00 % 250,000.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ 253,695.00 234,985.00 250,000.00 250,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     เงินที่มีผูอุทิศให 40.54 106.19 0.00 0.00 % 0.00
     คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง 5,000.00 1,500.00 0.00 0.00 % 0.00
     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 136,770.44 112,800.00 200,000.00 15.35 % 230,700.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 141,810.98 114,406.19 200,000.00 230,700.00
หมวดรายได้จากทุน
     คาขายทอดตลาดทรัพยสิน 1,080.00 1,890.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     รายไดจากทุนอื่น ๆ 0.00 10,400.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 1,080.00 12,290.00 5,000.00 5,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต 279,608.40 286,442.02 300,000.00 0.00 % 300,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 9,362,347.82 10,728,754.64 11,000,000.00 7.27 % 11,800,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 3,093,250.63 3,436,587.50 3,200,000.00 9.38 % 3,500,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 87,636.36 63,642.40 80,000.00 0.00 % 80,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 6,473,178.78 6,821,149.20 7,200,000.00 0.00 % 7,200,000.00
     คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยป่าไม 2,001.00 5.50 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     คาภาคหลวงแร 55,822.28 59,270.58 70,000.00 0.00 % 70,000.00

หนา้ท
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 57,519.84 37,644.69 70,000.00 0.00 % 70,000.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

1,086,206.00 888,858.00 1,000,000.00 0.00 % 1,000,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 20,497,571.11 22,322,354.53 22,925,000.00 24,025,000.00
หมวดเงินอุดหนุน
     เงินอุดหนุนทั่วไป 24,791,701.34 27,615,503.50 26,500,000.00 7.55 % 28,500,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน 24,791,701.34 27,615,503.50 26,500,000.00 28,500,000.00
รวมทุกหมวด 46,536,211.08 51,007,836.89 50,700,000.00 53,902,700.00 หนา้ท
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลบานกลาง

อําเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 53,902,700   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 290,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง จํานวน 150,000 บาท

-ประมาณการไวเทาที่จัดเก็บไดจริงในป 2564

ภาษีป้าย จํานวน 140,000 บาท

-ประมาณการไวเทาที่จัดเก็บไดจริงในป 2564

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 442,000 บาท
คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 2,000 บาท

-ประมาณการไวเทาที่จัดเก็บไดจริงในป 2564

คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 380,000 บาท

-ประมาณการไวเทาที่จัดเก็บไดจริงในป 2564

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 2,000 บาท

-ประมาณการไวเทาที่จัดเก็บไดจริงในป 2564

คาธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 30,000 บาท

-ประมาณการไวเทาที่จัดเก็บไดจริงในป 2564

คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 15,000 บาท

-ประมาณการไวเทาที่จัดเก็บไดจริงในป 2564

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 10,000 บาท

-ประมาณการไวเทาที่จัดเก็บไดจริงในป 2564

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 3,000 บาท

-ประมาณการไวเทาที่จัดเก็บไดจริงในป 2564

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 160,000 บาท
คาเชาหรือบริการ จํานวน 60,000 บาท

-ประมาณการไวเทาที่จัดเก็บไดจริงในป 2564
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ดอกเบี้ย จํานวน 100,000 บาท

-ประมาณการไวตามขอมูลที่คาดวาจะไดรับ

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ รวม 250,000 บาท
รายไดจากประปา จํานวน 250,000 บาท

-คาบริการใชน้ําประปา ประมาณการไวตามขอมูลที่คาดวาจะได
รับ

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 230,700 บาท
รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 230,700 บาท

-ประมาณการไวตามขอมูลที่คาดวาจะไดรับ

หมวดรายได้จากทุน รวม 5,000 บาท
คาขายทอดตลาดทรัพยสิน จํานวน 5,000 บาท

-ประมาณการไวตามขอมูลที่คาดวาจะไดรับ

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 24,025,000 บาท

ภาษีรถยนต จํานวน 300,000 บาท

-ประมาณการไวตามที่คาดวาจะไดรับการจัดสรร

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 11,800,000 บาท

-ประมาณการไวตามที่คาดวาจะไดรับการจัดสรร

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ จํานวน 3,500,000 บาท

-ประมาณการไวตามที่คาดวาจะไดรับการจัดสรร

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 80,000 บาท

-ประมาณการไวตามที่คาดวาจะไดรับการจัดสรร

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 7,200,000 บาท

-ประมาณการไวตามที่คาดวาจะไดรับการจัดสรร

คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยป่าไม จํานวน 5,000 บาท

-ประมาณการไวตามที่คาดวาจะไดรับการจัดสรร

คาภาคหลวงแร จํานวน 70,000 บาท

-ประมาณการไวตามที่คาดวาจะไดรับการจัดสรร

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 70,000 บาท

-ประมาณการไวตามที่คาดวาจะไดรับการจัดสรร
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คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 1,000,000 บาท

-ประมาณการไวตามที่คาดวาจะไดรับการจัดสรร

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุน รวม 28,500,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 28,500,000 บาท

-เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่และ
ภารกิจถายโอนเลือกทํา
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 347,932 299,678 400,000 -37.5 % 250,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 9,034 8,937 10,000 0 % 10,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 8,528,900 8,927,400 9,944,400 4.63 % 10,405,200

เบี้ยยังชีพความพิการ 2,022,400 2,046,400 2,160,000 1.85 % 2,200,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 6,000 6,000 12,000 0 % 12,000

เงินสํารองจาย 277,580 460,502.02 500,680 -5.55 % 472,886

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 484,000 4.97 % 508,054

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบล
บ้านกลาง

0 0 0 100 % 20,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารสวนตําบลบ้านกลาง
อําเภอเมืองนครพนม    จังหวัดนครพนม

หนา้ท
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่น อบต.บ้านกลาง (สปสช.)

0 0 0 100 % 175,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

244,320 485,700 0 0 % 0

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพข้าราชการ/พนักงาน 0 0 20,000 0 % 20,000

เงินชวยคาทําศพลูกจ้างประจํา 0 0 5,000 0 % 5,000

เงินชวยคาทําศพพนักงานจ้าง 0 0 25,000 0 % 25,000

รวมงบกลาง 11,436,166 12,234,617.02 13,561,080 14,103,140
รวมงบกลาง 11,436,166 12,234,617.02 13,561,080 14,103,140
รวมงบกลาง 11,436,166 12,234,617.02 13,561,080 14,103,140

รวมแผนงานงบกลาง 11,436,166 12,234,617.02 13,561,080 14,103,140
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

514,080 514,080 0 0 % 0

คาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 514,080 0 % 514,080

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 42,120 42,120 42,120 0 % 42,120
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คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120 42,120 42,120 0 % 42,120

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

86,400 82,680 86,400 0 % 86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

1,685,520 1,582,374 1,304,800 -1.78 % 1,281,600

คาตอบแทนอื่น 331,200 331,200 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,701,440 2,594,574 1,989,520 1,966,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 3,421,655 3,721,140 4,104,400 -5.6 % 3,874,400

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

69,840 75,840 75,900 -0.08 % 75,840

เงินประจําตําแหนง 252,000 252,000 252,000 16.67 % 294,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,556,520 1,598,960 1,785,300 -3.16 % 1,728,900

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 147,240 122,416 165,500 6.4 % 176,100

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 5,447,255 5,770,356 6,383,100 6,149,240
รวมงบบุคลากร 8,148,695 8,364,930 8,372,620 8,115,560

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

3,500 0 560,000 -96.43 % 20,000
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 10,000 0 % 10,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 70,000 -17.14 % 58,000

รวมค่าตอบแทน 23,406 26,044 640,000 88,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียม คาจ้างเหมาชั่ว
คราว หรือคาจ้างเหมาอื่นๆ

0 0 0 100 % 400,000

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียม คาจ้างเหมาชั่ว
คราว หรือคาจ้างเหมาอื่นๆ

0 0 392,000 -100 % 0

-เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียม คาจ้างเหมาชั่ว
คราว หรือคาจ้างเหมาอื่นๆ

207,519.92 351,896.05 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 38,975 48,995 110,000 9.09 % 120,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

(1) เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรในหนวยงาน

0 0 0 100 % 250,000

(1) เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรในหนวยงาน

0 0 250,000 -100 % 0

(2) เพื่อเป็นคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการ คาลงทะเบียนฝึกอบรม สัมมนา

0 0 150,000 -100 % 0

หนา้ท
ี่

30



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

(2) เพื่อเป็นคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการ คาลงทะเบียนฝึกอบรม สัมมนา

0 0 0 100 % 150,000

(3) เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินการ
โครงการ อบต.สัญจร เคลื่อนที่พบประชา
ชน

0 0 0 100 % 20,000

(3) เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินการ
เลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภาท้อง
ถิ่น

0 0 700,000 -100 % 0

(4) เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการหมูบ้าน
สะอาดตามหลัก 3ช (3Rs)

0 0 0 100 % 20,000

(4) เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินการ
โครงการ อบต.สัญจร เคลื่อนที่พบประชา
ชน

0 0 20,000 -100 % 0

(5) เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการหมูบ้าน
สะอาดตามหลัก 3ช (3Rs)

0 0 20,000 -100 % 0

(5)เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการทําแนว
เขตพื้นที่สาธารณะประโยชน์

0 0 0 100 % 30,000

(6)เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการทําแนว
เขตพื้นที่สาธารณะประโยชน์

0 0 50,000 -100 % 0

(6)เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการประชุม
ประชาคมการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น

0 0 0 100 % 10,000
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(7) เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินการ
เลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภาท้อง
ถิ่น

0 0 0 100 % 100,000

-เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการเฉลิมพระ
เกียรติตามแนวพระราชดําริฯ

28,784 0 0 0 % 0

-เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการหมูบ้าน
สะอาดตามหลัก 3ช (3Rs)

800 1,900 0 0 % 0

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินการ
โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใน
หนวยงาน

187,050 0 0 0 % 0

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการ คาลงทะเบียนฝึกอบรม สัมมนา

138,297.9 88,280 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 67,708.65 217,130.35 150,000 33.33 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 669,135.47 708,201.4 1,842,000 1,300,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 98,920 249,491 130,000 15.38 % 150,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 12,950 7,800 20,000 0 % 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 248,868 248,709 150,000 0 % 150,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 77,950 76,280 200,000 -50 % 100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 306,970 316,205.7 400,000 -12.5 % 350,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 32,200 18,500 20,000 -50 % 10,000
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วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 47,600

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 0 50,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 777,858 916,985.7 970,000 827,600
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 182,044.95 293,622.74 350,000 0 % 350,000

คาบริการโทรศัพท์ 86,962.28 106,807.35 120,000 0 % 120,000

คาบริการไปรษณีย์ 0 0 2,000 0 % 2,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 4,339.92 10,000 0 % 10,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง 0 0 10,000 150 % 25,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 269,007.23 404,770.01 492,000 507,000
รวมงบดําเนินงาน 1,739,406.7 2,056,001.11 3,944,000 2,722,600

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

(1) จัดซื้อตู้ใสเอกสาร 0 0 0 100 % 16,000

(1) จัดซื้อตู้ใสเอกสาร 0 0 13,000 -100 % 0

(2) จัดซื้อโต๊ะทํางาน 0 0 0 100 % 19,500

(3) จัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์ 0 0 0 100 % 15,000

-จัดซื้อเก้าอี้ทํางาน 0 35,000 0 0 % 0

-จัดซื้อเก้าอี้พักคอย 0 18,000 0 0 % 0
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-จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น 0 15,000 0 0 % 0

-จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง 
(ระบบ Inverter)

0 60,000 0 0 % 0

-จัดซื้อตู้ทําน้ําเย็น 0 5,500 0 0 % 0

-จัดซื้อตู้ใสเอกสาร 0 19,000 0 0 % 0

-จัดซื้อโต๊ะเค้าเตอร์ประชาสัมพันธ์ 0 20,000 0 0 % 0

-จัดซื้อโต๊ะประชุมชุดเล็ก 0 25,000 0 0 % 0

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ 200,000 0 0 0 % 0

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโซฟาชุดรับแขก 
จํานวน ๑ ชุด

40,000 0 0 0 % 0

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะทํางาน 0 61,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน 
จํานวน 3 เครื่อง ราคาเครื่องละ 59,000 
บาท

177,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

-จัดซื้อชุดเครื่องเสียงติดตั้งบนรถยนต์ 0 30,000 0 0 % 0

-จัดซื้อชุดเครื่องเสียงพร้อมไมโครโฟน 0 149,900 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์  ระดับ XGA  ขนาด 4,500 
ANSI Lumens จํานวน 1 เครื่อง

42,500 0 0 0 % 0

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไมน้อยกวา 
4,000 ANSI Lumens จํานวน 1 เครื่อง

0 0 0 100 % 49,900

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อจอรับภาพ ชนิด
มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทะแยงมุมไมน้อย
กวา 100 นิ้ว จํานวน 1 จอ

0 0 0 100 % 24,100

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี 
(LED TV) แบบ Smart TV ขนาดไมน้อย
กวา 40 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง

0 0 0 100 % 15,000

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี 
(LED TV) แบบ Smart TV ขนาดไมน้อย
กวา 55 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง

17,500 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

-จัดซื้อตู้เย็น 0 13,000 0 0 % 0

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เย็น 14,990 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

-จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องดับเพลิง 0 51,500 0 0 % 0

หนา้ท
ี่

35



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ 
จํานวน 8 เครื่อง

20,000 0 0 0 % 0

(1) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
สําหรับงานประมวลผล

0 0 0 100 % 176,000

(2) จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สี 
ชนิด Network แบบที่1

0 0 0 100 % 10,000

1)เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดง
ภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 4 
เครื่อง ราคาเครื่องๆละ 30,000 บาท

0 0 120,000 -100 % 0

3)เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA จํานวน 8 เครื่อง ราคา
เครื่องละ 2,500 บาท

0 0 20,000 -100 % 0

-จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กสําหรับ
งานประมวลผล

0 88,000 0 0 % 0

-จัดซื้อเครื่องพิมพM์ultifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

0 7,500 0 0 % 0

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล จํานวน 4 เครื่อง 
ราคาเครื่องละ 22,000 บาท

88,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 599,990 598,400 153,000 325,500
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รวมงบลงทุน 599,990 598,400 153,000 325,500
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

(1)อุดหนุนเทศบาลตําบลหนองญาติ อําเภอ
เมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

0 0 30,000 -100 % 0

-อุดหนุนองค์การบริหารสวนตําบลกุรุคุ 
อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม

0 30,000 0 0 % 0

อุดหนุนองค์การบริหารสวนตําบลขามเฒา 
อําเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

0 0 0 100 % 30,000

อุดหนุนองค์การบริหารสวนตําบลนาทราย 
อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม

30,000 0 0 0 % 0

เงินอุดหนุนสวนราชการ

(1)อุดหนุนสถานีตํารวจภูธรบ้านกลาง  
อําเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม

0 0 10,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 30,000 30,000 40,000 30,000
รวมงบเงินอุดหนุน 30,000 30,000 40,000 30,000

รวมงานบริหารทั่วไป 10,518,091.7 11,049,331.11 12,509,620 11,193,660
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,002,050 1,190,220 1,672,100 5.82 % 1,769,400

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

1,775 14,340 22,600 -12.83 % 19,700

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 238,560 250,140 278,400 5.03 % 292,400

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 277,200 306,180 417,000 5.61 % 440,400

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 39,420 32,320 30,900 0 % 30,900

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,601,005 1,835,200 2,463,000 2,594,800
รวมงบบุคลากร 1,601,005 1,835,200 2,463,000 2,594,800

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

253,000 194,050 250,000 -20 % 200,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 10,000 0 % 10,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 50,000 0 % 50,000

รวมค่าตอบแทน 262,850 219,040 310,000 260,000

หนา้ท
ี่
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

-เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียม คาจ้างเหมาชั่ว
คราว หรือคาจ้างเหมาอื่นๆ

0 0 0 100 % 50,000

-เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียม คาจ้างเหมาชั่ว
คราว หรือคาจ้างเหมาอื่นๆ

41,607 43,900 0 0 % 0

-เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียม คาจ้างเหมาชั่ว
คราว หรือคาจ้างเหมาอื่นๆ

0 0 50,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

(1) เพื่อเป็นคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการ คาลงทะเบียน ฝึกอบรม สัมมนา

0 0 0 100 % 100,000

(1) เพื่อเป็นคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการ คาลงทะเบียน ฝึกอบรม สัมมนา

0 0 80,000 -100 % 0

(2) เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดทําระบบ
ทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี

0 0 0 100 % 100,000

(2) เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดทําระบบ
ทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี

0 0 100,000 -100 % 0

-เพิ่อเป็นคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการ คาลงทะเบียน ฝึกอบรม สัมมนา

80,944.5 0 0 0 % 0

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดทําระบบ
ทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี

300,000 0 0 0 % 0

หนา้ท
ี่
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการ คาลงทะเบียน ฝึกอบรม สัมมนา

0 80,720 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 20,117.57 48,417.87 50,000 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 442,669.07 173,037.87 280,000 300,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 99,993 75,506 100,000 0 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 99,993 75,506 100,000 100,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย์ 10,985 6,867 10,000 50 % 15,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 10,985 6,867 10,000 15,000
รวมงบดําเนินงาน 816,497.07 474,450.87 700,000 675,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

-จัดซื้อตู้เหล็กรางเลื่อนแบบพวงมาลัย(มือ
หมุน)

0 110,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 110,000 0 0

หนา้ท
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

-โครงการปรับปรุงห้องทํางาน(กอง
คลัง)อาคารหลังใหม
องค์การบริหารสวนตําบลบ้านกลาง

0 179,760 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 179,760 0 0
รวมงบลงทุน 0 289,760 0 0

รวมงานบริหารงานคลัง 2,417,502.07 2,599,410.87 3,163,000 3,269,800
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 227,500

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 227,500
รวมงบบุคลากร 0 0 0 227,500

หนา้ท
ี่
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 10,600

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 10,600
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการ คาลงทะเบียนฝึกอบรม สัมมนา

0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 10,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 20,600

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 0 248,100
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 12,935,593.77 13,648,741.98 15,672,620 14,711,560

หนา้ท
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

585,600 584,000 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 585,600 584,000 0 0
รวมงบดําเนินงาน 585,600 584,000 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 585,600 584,000 0 0
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 600,000 0 % 600,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 600,000 600,000
ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 0 100 % 38,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 38,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 600,000 638,000

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 0 0 600,000 638,000

หนา้ท
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งานจราจร
งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุจราจร 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 30,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 30,000

รวมงานจราจร 0 0 0 30,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 585,600 584,000 600,000 668,000

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 752,040 808,500 900,000 21.16 % 1,090,400

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 0 100 % 15,900

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 108,000 0 % 108,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 12,000 0 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 794,040 850,500 1,062,000 1,268,300
รวมงบบุคลากร 794,040 850,500 1,062,000 1,268,300
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

9,300 0 50,000 -100 % 0

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 20,000 0 % 20,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 18,100 8,800 80,000 30,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

- เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียม คาจ้างเหมาชั่ว
คราว หรือคาจ้างเหมาอื่นๆ

0 0 0 100 % 50,000

-เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียม คาจ้างเหมาชั่ว
คราว หรือคาจ้างเหมาอื่นๆ

0 1,700 50,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 2,500 35,000 0 % 35,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการ คาลงทะเบียน ฝึกอบรม สัมมนา

0 0 0 100 % 150,000

หนา้ท
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

(1)เพื่อเป็นคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการ คาลงทะเบียน ฝึกอบรม สัมมนา

0 0 180,000 -100 % 0

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการคาลงทะเบียน อบรม สัมมนา

68,752 61,980 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 68,752 66,180 285,000 255,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 99,364 99,999 100,000 0 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 99,364 99,999 100,000 100,000
รวมงบดําเนินงาน 186,216 174,979 465,000 385,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

- เพื่อจัดซื้อตู้สําหรับจัดเก็บเอกสารแบบ
สองบานเปด จํานวน 2 หลัง

0 0 0 100 % 16,000

(1)จัดซื้อตู้จัดเก็บเอกสารแบบบานเปด 0 0 17,000 -100 % 0

หนา้ท
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

(1)จัดซื้อเครื่องพิมพM์ultifunction แบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

0 0 7,500 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 24,500 16,000
รวมงบลงทุน 0 0 24,500 16,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 980,256 1,025,479 1,551,500 1,669,300
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 2,029,000 6.46 % 2,160,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 201,600 0 % 201,600

เงินวิทยฐานะ 0 0 201,600 41.67 % 285,600

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 1,400,000 0 % 1,400,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 110,000 -23.64 % 84,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 3,942,200 4,131,200
รวมงบบุคลากร 0 0 3,942,200 4,131,200

หนา้ท
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 5,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 30,000 0 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 30,000 35,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

- เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียม คาจ้างเหมาชั่ว
คราว หรือคาจ้างเหมาอื่นๆ

0 0 0 100 % 250,000

-เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียม คาจ้างเหมาชั่ว
คราว หรือคาจ้างเหมาอื่นๆ

0 0 220,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

(1) โครงการวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2566 0 0 0 100 % 100,000

(2) โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษา

0 0 0 100 % 1,337,200

(2)โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษา

0 0 1,445,100 -100 % 0

หนา้ท
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 50,000 100 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 1,715,100 1,787,200
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 100,000 -100 % 0

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 1,566,000 0.27 % 1,570,200

คาอาหารเสริม (นม) 1,002,101.72 1,027,391.6 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 1,002,101.72 1,027,391.6 1,666,000 1,570,200
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 0 0 100,000 0 % 100,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 100,000 100,000
รวมงบดําเนินงาน 1,002,101.72 1,027,391.6 3,511,100 3,492,400

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

(1) จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือ
แบบแขวน(ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 
บีทียู

0 0 0 100 % 127,500

(1) จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือ
แบบแขวน(ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 
บีทียู

0 0 85,000 -100 % 0

หนา้ท
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(2) จัดซื้อเก้าอี้ทํางาน 0 0 0 100 % 21,000

(3) จัดซื้อโต๊ะทํางาน 0 0 0 100 % 39,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

(1)จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1(จอแสดงภาพขนาดไม
น้อยกวา 19 นิ้ว)

0 0 44,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 129,000 187,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

(1) โครงการกอสร้างรั้วรอบอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงติ้ว

0 0 0 100 % 173,000

(2) โครงการกอสร้างรั้วรอบอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กตําบลบ้านกลาง

0 0 0 100 % 17,000

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

(1) โครงการตอเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านดงติ้ว

0 0 0 100 % 150,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 340,000
รวมงบลงทุน 0 0 129,000 527,500

หนา้ท
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

(1) อุดหนุนกิจการสงเสริมการศึกษาให้แก
โรงเรียนประถมศึกษา

0 0 0 100 % 3,080,000

(1) อุดหนุนกิจการสงเสริมการศึกษาให้แก
โรงเรียนประถมศึกษา

1,975,300 1,986,520 2,184,000 -100 % 0

(2) อุดหนุนกิจการสงเสริมการศึกษาให้แก
โรงเรียนบ้านกลางบ้านหนาด

80,000 80,000 80,000 -100 % 0

(2) อุดหนุนกิจการสงเสริมการศึกษาให้แก
โรงเรียนบ้านกลางบ้านหนาด

0 0 0 100 % 100,000

(3) อุดหนุนกิจการสงเสริมการศึกษาให้แก
โรงเรียนบ้านกลางน้อย

0 0 0 100 % 100,000

(3) อุดหนุนกิจการสงเสริมการศึกษาให้แก
โรงเรียนบ้านกลางน้อย

80,000 80,000 80,000 -100 % 0

(4) อุดหนุนกิจการสงเสริมการศึกษาให้แก
โรงเรียนบ้านดงยอ

80,000 80,000 80,000 -100 % 0

(4) อุดหนุนกิจการสงเสริมการศึกษาให้แก
โรงเรียนบ้านดงยอ

0 0 0 100 % 100,000

หนา้ท
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(5) อุดหนุนกิจการสงเสริมการศึกษาให้แก
โรงเรียนบ้านดงติ้ว

0 0 0 100 % 100,000

(5) อุดหนุนกิจการสงเสริมการศึกษาให้แก
โรงเรียนบ้านดงติ้ว

80,000 80,000 80,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 2,295,300 2,306,520 2,504,000 3,480,000
รวมงบเงินอุดหนุน 2,295,300 2,306,520 2,504,000 3,480,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 3,297,401.72 3,333,911.6 10,086,300 11,631,100
งานระดับมัธยมศึกษา

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

(1) อุดหนุนกิจการสงเสริมการศึกษาให้แก
โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์

0 0 70,000 -100 % 0

(1) อุดหนุนกิจการสงเสริมการศึกษาให้แก
โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์

0 0 0 100 % 50,000

(2) อุดหนุนกิจการสงเสริมการศึกษาให้แก
โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์

0 0 0 100 % 50,000

หนา้ท
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-อุดหนุนกิจการสงเสริมการศึกษาให้แก
โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์

0 30,056 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 30,056 70,000 100,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 30,056 70,000 100,000

รวมงานระดับมัธยมศึกษา 0 30,056 70,000 100,000
งานศึกษาไม่กําหนดระดับ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,695,780 1,818,420 0 0 % 0

เงินวิทยฐานะ 126,000 126,000 0 0 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,182,550 1,219,800 0 0 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 46,968 60,816 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,051,298 3,225,036 0 0
รวมงบบุคลากร 3,051,298 3,225,036 0 0

หนา้ท
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 25,500 27,600 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 25,500 27,600 0 0
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

-เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียม คาจ้างเหมาชั่ว
คราว หรือคาจ้างเหมาอื่นๆ

351,000 428,250 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

-เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการวันเด็กแหง
ชาติ ประจําป 2563

100,000 0 0 0 % 0

-เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการสนับสนุน
คาใช้จายในการบริหารสถานศึกษา

1,549,180 1,566,000 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 30,000 63,000 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 2,030,180 2,057,250 0 0
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 99,861 99,990 0 0 % 0

คาอาหารเสริม (นม) 351,258.76 280,580.8 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 451,119.76 380,570.8 0 0

หนา้ท
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ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า 49,212.19 67,750.56 0 0 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 49,212.19 67,750.56 0 0
รวมงบดําเนินงาน 2,556,011.95 2,533,171.36 0 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโทรทัศน์วงจรปด 50,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

-จัดซื้อเครื่องซักผ้าถังคูฝาบน 0 22,400 0 0 % 0

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เย็น 29,400 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 79,400 22,400 0 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

(1)โครงการกอสร้างรั้วรอบอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านกลาง

148,000 0 0 0 % 0

(1)โครงการกอสร้างห้องน้ําศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านดงติ้ว

0 189,000 0 0 % 0

(2)โครงการกอสร้างห้องน้ําศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กตําบลบ้านกลาง

0 189,000 0 0 % 0

หนา้ท
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คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

(1)โครงการปรับปรุงหลังคาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านดงติ้ว

0 168,000 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 148,000 546,000 0 0
รวมงบลงทุน 227,400 568,400 0 0

รวมงานศึกษาไม่กําหนดระดับ 5,834,709.95 6,326,607.36 0 0
รวมแผนงานการศึกษา 10,112,367.67 10,716,053.96 11,707,800 13,400,400

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 100,000 0 % 100,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 196,200 270,300 286,000 0 % 286,000

รวมค่าวัสดุ 196,200 270,300 386,000 386,000
รวมงบดําเนินงาน 196,200 270,300 386,000 386,000

งบเงินอุดหนุน

หนา้ท
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เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

- อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน บ้านกลาง 
หมู10

0 0 20,000 -100 % 0

- อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน บ้านกลาง 
หมู13

0 0 20,000 -100 % 0

- อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน บ้านกลาง 
หมู3

0 0 20,000 -100 % 0

- อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน บ้านกลาง 
หมู4

0 0 20,000 -100 % 0

- อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน บ้านกลาง
น้อย หมู7

0 0 20,000 -100 % 0

- อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน บ้านดงติ้ว 
หมู12

0 0 20,000 -100 % 0

- อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน บ้านดงติ้ว 
หมู5

0 0 20,000 -100 % 0

- อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน บ้านดงติ้ว 
หมู6

0 0 20,000 -100 % 0

- อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน บ้านดงติ้ว 
หมู9

0 0 20,000 -100 % 0

- อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน บ้านดงยอ 
หมู8

0 0 20,000 -100 % 0

หนา้ท
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- อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน บ้านหนาด 
หมู1

0 0 20,000 -100 % 0

- อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน บ้านหนาด 
หมู11

0 0 20,000 -100 % 0

- อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน บ้านหนาด 
หมู2

0 0 20,000 -100 % 0

+อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน บ้านกลาง 
หมู10

0 0 0 100 % 20,000

+อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน บ้านกลาง 
หมู13

0 0 0 100 % 20,000

+อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน บ้านกลาง 
หมู3

0 0 0 100 % 20,000

+อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน บ้านกลาง 
หมู4

0 0 0 100 % 20,000

+อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน บ้านกลาง
น้อย หมู7

0 0 0 100 % 20,000

+อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน บ้านดงติ้ว 
หมู12

0 0 0 100 % 20,000

+อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน บ้านดงติ้ว 
หมู5

0 0 0 100 % 20,000

+อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน บ้านดงติ้ว 
หมู6

0 0 0 100 % 20,000
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+อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน บ้านดงติ้ว 
หมู9

0 0 0 100 % 20,000

+อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน บ้านดงยอ 
หมู8

0 0 0 100 % 20,000

+อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน บ้านหนาด 
หมู1

0 0 0 100 % 20,000

+อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน บ้านหนาด 
หมู11

0 0 0 100 % 20,000

+อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน บ้านหนาด 
หมู2

0 0 0 100 % 20,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

(1)อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน 260,000 0 0 0 % 0

-อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน บ้านกลาง 
หมู10

0 20,000 0 0 % 0

-อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน บ้านกลาง 
หมู13

0 20,000 0 0 % 0

-อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน บ้านกลาง 
หมู3

0 20,000 0 0 % 0

-อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน บ้านกลาง 
หมู4

0 20,000 0 0 % 0

-อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน บ้านกลาง
น้อย หมู7

0 20,000 0 0 % 0
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-อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน บ้านดงติ้ว 
หมู12

0 20,000 0 0 % 0

-อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน บ้านดงติ้ว 
หมู5

0 20,000 0 0 % 0

-อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน บ้านดงติ้ว 
หมู6

0 20,000 0 0 % 0

-อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน บ้านดงติ้ว 
หมู9

0 20,000 0 0 % 0

-อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน บ้านดงยอ 
หมู8

0 20,000 0 0 % 0

-อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน บ้านหนาด 
หมู1

0 20,000 0 0 % 0

-อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน บ้านหนาด 
หมู11

0 20,000 0 0 % 0

-อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน บ้านหนาด 
หมู2

0 20,000 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 260,000 260,000 260,000 260,000
รวมงบเงินอุดหนุน 260,000 260,000 260,000 260,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 456,200 530,300 646,000 646,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 456,200 530,300 646,000 646,000
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 405,630 372,780 614,300 -100 % 0

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 183,000 189,960 201,600 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 630,630 604,740 857,900 0
รวมงบบุคลากร 630,630 604,740 857,900 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 30,000 -100 % 0

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 35,000 0
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

-เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียม คาจ้างเหมาชั่ว
คราว หรือคาจ้างเหมาอื่นๆ

0 0 10,000 -100 % 0
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

(1) เพื่อเป็นคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการ คาลงทะเบียนฝึกอบรม สัมมนา

0 0 30,000 -100 % 0

(2) เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการคายเด็ก
และเยาวชนคนดี ป 5  ประจําป 2565

0 0 20,000 -100 % 0

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการ คาลงทะเบียนฝึกอบรม สัมมนา

12,870 1,800 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 12,870 1,800 70,000 0
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 49,865 49,756 50,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 49,865 49,756 50,000 0
รวมงบดําเนินงาน 62,735 51,556 155,000 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

-จัดซื้อตู้เหล็ก 0 9,500 0 0 % 0

-จัดซื้อตู้เหล็กใสเอกสาร 0 0 5,900 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 9,500 5,900 0
รวมงบลงทุน 0 9,500 5,900 0

หนา้ท
ี่

62



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

(1) อุดหนุนกลุมอาชีพจักสานบ้านหนาด 
หมู 2

0 0 0 100 % 20,000

(2) อุดหนุนกลุมอาชีพจักสานบ้านดงยอ หมู 
8

0 0 0 100 % 20,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

-อุดหนุนกลุมอาชีพจักสานบ้านหนาด หมู 2 0 17,000 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 17,000 0 40,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 17,000 0 40,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 693,365 682,796 1,018,800 40,000
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 635,400

เงินประจําตําแหนง 0 0 0 100 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 209,600

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 887,000
รวมงบบุคลากร 0 0 0 887,000
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 5,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

-เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียม คาจ้างเหมาชั่ว
คราว หรือคาจ้างเหมาอื่นๆ

0 0 0 100 % 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

(1) โครงการสงเคราะห์ชวยเหลือผู้ด้อย
โอกาส

0 0 30,000 -100 % 0

(1) เพื่อเป็นคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการ คาลงทะเบียน ฝึกอบรม สัมมนา

0 0 0 100 % 30,000

(1)เพื่อจายเป็นคาสงเคราะห์ชวยเหลือผู้
ด้อยโอกาส

0 3,000 0 0 % 0

(2) โครงการชวยเหลือผู้มีรายได้น้อยและ
สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส

0 0 0 100 % 100,000

(3 โครงการสายรัก สายใย ใสใจผู้สูงอายุ 0 0 0 100 % 100,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 3,000 30,000 250,000
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ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 50,000
รวมงบดําเนินงาน 0 3,000 30,000 305,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

-จัดซื้อตู้เย็น ขนาดไมน้อยกวา 5 คิวบิกฟุต 0 0 0 100 % 6,400

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 6,400
รวมงบลงทุน 0 0 0 6,400

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 3,000 30,000 1,198,400
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 693,365 685,796 1,048,800 1,238,400

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,003,080 1,060,080 1,530,500 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 15,900 -100 % 0
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เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 837,120 870,680 931,500 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 65,100 64,280 58,000 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,947,300 2,037,040 2,577,900 0
รวมงบบุคลากร 1,947,300 2,037,040 2,577,900 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 30,000 -100 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 13,600 17,300 0 0 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 60,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 13,600 17,300 90,000 0
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

-เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียม คาจ้างเหมาชั่ว
คราว หรือคาจ้างเหมาอื่นๆ

6,500 0 30,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการ คาลงทะเบียน ฝึกอบรม สัมมนา

20,396 16,284 0 0 % 0
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม 166,216.46 100,948.42 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 193,112.46 117,232.42 30,000 0
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 12,936 22,392 50,000 -100 % 0

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 150,535 144,520 250,000 -100 % 0

วัสดุกอสร้าง 97,530 108,245 200,000 -100 % 0

วัสดุอื่น 31,942 98,840 100,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 292,943 373,997 600,000 0
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 687,229.27 847,062.24 700,000 -100 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 687,229.27 847,062.24 700,000 0
รวมงบดําเนินงาน 1,186,884.73 1,355,591.66 1,420,000 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

(1) จัดซื้อปมน้ํามอเตอร์ (ปมหอยโขงไฟฟ้า) 0 0 30,000 -100 % 0

(2) จัดซื้อปมน้ํามอเตอร์ (ปมหอยโขงไฟฟ้า) 0 0 15,000 -100 % 0

-จัดซื้อตู้เหล็กใสเอกสาร 0 11,700 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์การเกษตร

(1) จัดซื้อปมน้ําบาดาล (ซับเมอร์ส) 0 0 30,000 -100 % 0

-จัดซื้อเครื่องสูบน้ํา แบบหอยโขง ชนิด
เครื่องยนต์ดีเซล  

0 126,800 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

-จัดซื้อเครื่องกําเนิดไฟฟ้า 0 23,300 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

(1) เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สีชนิด 
Network แบบที่ 2

0 0 27,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 161,800 102,000 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

-เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษา ซอมแซม ปรับ
ปรุงสิ่งกอสร้าง โครงสร้างครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ ไมรวมถึงคาซอมบํารุงตามปกติหรือคา
ซอมกลาง

467,600 396,400 450,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 467,600 396,400 450,000 0
รวมงบลงทุน 467,600 558,200 552,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 3,601,784.73 3,950,831.66 4,549,900 0
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งานไฟฟ้าและประปา
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

(1)อุดหนุนสํานักงานการไฟฟ้าสวนภูมิภาค
จังหวัดนครพนม

0 129,766.53 0 0 % 0

(2)อุดหนุนสํานักงานการไฟฟ้าสวนภูมิภาค
จังหวัดนครพนม

0 127,631.62 0 0 % 0

(3)อุดหนุนสํานักงานการไฟฟ้าสวนภูมิภาค
จังหวัดนครพนม

0 119,867.75 0 0 % 0

อุดหนุนสํานักงานการไฟฟ้าสวนภูมิภาค
จังหวัดนครพนม

450,570.48 0 0 0 % 0

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

(1) อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัด
นครพนม
"โครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า บ้านกลาง
น้อย หมูที่ 7"

0 0 0 100 % 300,000

(1)อุดหนุนสํานักงานการไฟฟ้าสวนภูมิภาค
จังหวัดนครพนม

0 0 130,000 -100 % 0
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(2) อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัด
นครพนม
"โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านกลางน้อย 
หมูที่ 7"

0 0 0 100 % 150,000

(2)อุดหนุนสํานักงานการไฟฟ้าสวนภูมิภาค
จังหวัดนครพนม

0 0 130,000 -100 % 0

(3) อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัด
นครพนม
"โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านกลาง หมูที่ 
4"

0 0 0 100 % 150,000

(4) อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัด
นครพนม
"โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านดงติ้ว หมูที่ 
6"

0 0 0 100 % 150,000

(5) อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัด
นครพนม
"โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านดงติ้ว หมูที่ 
9"

0 0 0 100 % 150,000

(6) อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัด
นครพนม
"โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านดงติ้ว หมูที่ 
5"

0 0 0 100 % 150,000

รวมเงินอุดหนุน 450,570.48 377,265.9 260,000 1,050,000
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รวมงบเงินอุดหนุน 450,570.48 377,265.9 260,000 1,050,000
รวมงานไฟฟ้าและประปา 450,570.48 377,265.9 260,000 1,050,000

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

- จายเป็นคาธรรมเนียมการทิ้งขยะและกํา
จัดขยะ ให้แกเทศบาลเมืองนครพนม

0 0 0 100 % 350,000

-จายเป็นคาธรรมเนียมการทิ้งขยะและกําจัด
ขยะ ให้แกเทศบาลเมืองนครพนม

0 0 350,000 -100 % 0

-เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมการทิ้งขยะและ
กําจัดขยะ

355,150 309,790 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 355,150 309,790 350,000 350,000
รวมงบดําเนินงาน 355,150 309,790 350,000 350,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

-เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงรถบรรทุกขยะ  อบ
ต.บ้านกลาง

500,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 500,000 0 0 0
รวมงบลงทุน 500,000 0 0 0
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รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 855,150 309,790 350,000 350,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 4,907,505.21 4,637,887.56 5,159,900 1,400,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

(1) โครงการป้องกันและแก้ไขปญหายาเสพ
ติด ประจําป 2565

0 0 10,000 -100 % 0

(1) โครงการป้องกันและแก้ไขปญหายาเสพ
ติด ประจําป 2566

0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 10,000 50,000
ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 10,000 10,000 200 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 0 10,000 10,000 30,000
รวมงบดําเนินงาน 0 10,000 20,000 80,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 0 10,000 20,000 80,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 10,000 20,000 80,000
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

(1) โครงการแขงขันกีฬาต้านยาเสพติด อบ
ต.บ้านกลาง ประจําป 2565

0 0 100,000 -100 % 0

(1) โครงการแขงขันกีฬาต้านยาเสพติด อบ
ต.บ้านกลาง ประจําป 2566

0 0 0 100 % 150,000

-โครงการแขงขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต
.บ้านกลาง ประจําป 2563

170,000 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 170,000 0 100,000 150,000
ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 99,998 150,000 100,000 20 % 120,000

รวมค่าวัสดุ 99,998 150,000 100,000 120,000
รวมงบดําเนินงาน 269,998 150,000 200,000 270,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 269,998 150,000 200,000 270,000
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

(1)โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง 
ประจําป 2565

0 0 30,000 -100 % 0

(1)โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง 
ประจําป 2566

0 0 0 100 % 100,000

(2) โครงการสืบสานประเพณีแหเทียน
พรรษา ประจําป 2566

0 0 0 100 % 100,000

(2)โครงการสืบสานประเพณีแหเทียน
พรรษา ประจําป 2565

0 0 50,000 -100 % 0

โครงการอนุรักษ์และสืบสานงานศิลป์พื้น
ถิ่น"ธุงอีสาน"

0 45,500 0 0 % 0

-เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการสืบสาน
ประเพณีลอยกระทง

26,000 0 0 0 % 0

-เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการสืบสาน
ประเพณีลอยกระทง ประจําป 2564

0 38,500 0 0 % 0
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-เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตาม
โครงการสืบสานประเพณีแหเทียนพรรษา

30,000 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 56,000 84,000 80,000 200,000
รวมงบดําเนินงาน 56,000 84,000 80,000 200,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

(1) อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอเมือง
นครพนม จังหวัดนครพนม "โครงการจัดทํา
เรือไฟงานประเพณีไหลเรือไฟ จังหวัด
นครพนม"

0 0 0 100 % 80,000

(1)อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอเมือง
นครพนม จังหวัดนครพนม

60,000 0 80,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 60,000 0 80,000 80,000
รวมงบเงินอุดหนุน 60,000 0 80,000 80,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 116,000 84,000 160,000 280,000
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งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

(1) โครงการสงเสริมการทองเที่ยว ประจําป 
2566

0 0 0 100 % 100,000

(1)โครงการสงเสริมการทองเที่ยว ประจําป 
2565

0 0 50,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 50,000 100,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 50,000 100,000

รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 0 0 50,000 100,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 385,998 234,000 410,000 650,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 1,751,200

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 0 100 % 31,800

เงินประจําตําแหนง 0 0 0 100 % 42,000
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 968,800

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 58,100

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 2,851,900
รวมงบบุคลากร 0 0 0 2,851,900

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 10,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 60,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 70,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

- เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียม คาจ้างเหมาชั่ว
คราว หรือคาจ้างเหมาอื่นๆ

0 0 0 100 % 50,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 150,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 100 % 200,000
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วัสดุกอสร้าง 0 0 0 100 % 200,000

วัสดุอื่น 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 500,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 0 0 0 100 % 700,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 700,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 1,420,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

-จัดซื้อเลื่อยโซยนต์ 0 0 0 100 % 10,000

ครุภัณฑ์โรงงาน

-จัดซื้อเครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ 0 0 0 100 % 6,300

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 16,300
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษา ซอมแซม ปรับ
ปรุงสิ่งกอสร้าง โครงสร้างครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ ไมรวมถึงคาซอมบํารุงตามปกติหรือคา
ซอมกลาง

0 0 0 100 % 200,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 200,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 216,300

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 4,488,200
งานก่อสร้าง

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

(1) โครงการกอสร้างถนนลูกรัง บ้านหนาด 
หมูที่ 1

0 0 0 100 % 148,000

(2) โครงการกอสร้างถนน คสล. บ้านหนาด 
หมูที่ 2

0 0 0 100 % 148,000

(3) โครงการกอสร้างถนน คสล. บ้านดงติ้ว 
หมูที่ 5

0 0 0 100 % 148,000
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(4) โครงการกอสร้างถนน คสล. บ้านดงยอ 
หมูที่ 8

0 0 0 100 % 148,000

(5) โครงการกอสร้างถนน คสล. บ้านกลาง 
หมูที่ 10

0 0 0 100 % 150,000

(6) โครงการกอสร้างถนน คสล. บ้านหนาด 
หมูที่ 11

0 0 0 100 % 27,600

(7) โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล
.พร้อมฝาปด บ้านหนาด หมูที่ 11

0 0 0 100 % 71,700

(8) โครงการกอสร้างพื้นทางลาดคนพิการ
อาคารราชพฤกษ์ อบต.บ้านกลาง

0 0 0 100 % 276,000

(9) โครงการกอสร้างรั้วที่ทําการ อบต
.บ้านกลาง

0 0 0 100 % 27,000

-โครงการกอสร้างถนน คสล. บ้านกลาง หมู
ที่ 4

0 0 220,000 -100 % 0

-โครงการกอสร้างถนน คสล. บ้านดงติ้ว หมู
ที่ 12

0 0 133,000 -100 % 0

-โครงการกอสร้างถนน คสล. บ้านดงยอ หมู
ที่ 8

0 0 133,000 -100 % 0

-โครงการกอสร้างถนน คสล. บ้านหนาด 
หมูที่ 2

0 0 133,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนลูกรัง บ้านกลาง หมูที่ 
10

0 0 133,000 -100 % 0
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-โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล. 
พร้อมฝาปด บ้านกลาง หมูที่ 13

0 0 131,000 -100 % 0

-โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล.พร้อม
ฝาปด บ้านหนาด หมูที่ 11

0 0 131,000 -100 % 0

-โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. พร้อมบอ
พัก บ้านดงติ้ว หมูที่ 5

0 0 71,000 -100 % 0

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

(1) โครงการกอสร้างถนนลูกรัง บ้านกลาง
น้อย หมู 7

93,800 0 0 0 % 0

(2) โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา (คสล.) 
พร้อมฝาปด บ้านหนาด หมู 11

116,500 0 0 0 % 0

(2)โครงการกอสร้างถนน คสล. บ้านหนาด  
หมูที่ 2

0 126,000 0 0 % 0

(3) โครงการกอสร้างถนน คสล. บ้านหนาด 
หมู 2

126,600 0 0 0 % 0

(3)โครงการกอสร้างถนนลูกรัง บ้านกลาง  
หมูที่  3

0 158,000 0 0 % 0

(4) โครงการกอสร้างถนน คสล. บ้านดงติ้ว 
หมู 5

202,700 0 0 0 % 0

(4)โครงการกอสร้างถนน คสล. บ้านกลาง  
หมูที่  4

0 126,000 0 0 % 0
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(5) โครงการกอสร้างถนน คสล. บ้านกลาง
น้อย หมู 7

120,700 0 0 0 % 0

(5)โครงการกอสร้างถนน คสล. บ้านดงติ้ว  
หมูที่ 5

0 163,000 0 0 % 0

(6) โครงการกอสร้างถนน คสล. บ้านดงติ้ว 
หมู 9

123,300 0 0 0 % 0

(6)โครงการกอสร้างถนนลูกรัง บ้านกลาง  
หมูที่  10

0 138,000 0 0 % 0

(7) โครงการกอสร้างถนน คสล. บ้านดงติ้ว 
หมู 12

125,000 0 0 0 % 0

(7)โครงการกอสร้างถนน คสล. บ้านดงติ้ว  
หมูที่  12

0 126,000 0 0 % 0

(8) โครงการกอสร้างถนน คสล. บ้านกลาง 
หมู 13

125,000 0 0 0 % 0

(8)โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล. 
พร้อมฝาปด  บ้านกลาง หมูที่  13

0 126,000 0 0 % 0

(9) โครงการกอสร้างจุดเติมน้ํารถบรรทุกน้ํา 57,000 0 0 0 % 0

(9)โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล
.พร้อมฝาปด ที่ทําการ อบต. บ้านกลาง

0 107,000 0 0 % 0

-โครงการเจาะบอบาดาล ประปาบ้านกลาง  
หมูที่ 10

0 0 187,000 -100 % 0
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คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

(1) โครงการถมดินปรับพื้นที่ ที่ทําการ อบต
.บ้านกลาง

0 0 0 100 % 103,000

(1) โครงการปรับปรุงถนน คสล. บ้านดงติ้ว 
หมู 6

121,500 0 0 0 % 0

(1)โครงการถมดินปรับพื้นที่ อบต.บ้านกลาง 0 150,000 0 0 % 0

(2) โครงการถมดินปรับพื้นที่ อบต
.บ้านกลาง

147,600 0 0 0 % 0

(2) โครงการปรับปรุงถนน คสล. บ้านกลาง 
หมูที่ 4

0 0 0 100 % 145,000

(3) โครงการปรับปรุงถนน คสล. บ้านหนาด 
หมูที่ 11

0 0 0 100 % 49,000

(3) โครงการปรับปรุงระบบประปาสํานัก
งาน อบต.บ้านกลาง

64,400 0 0 0 % 0

(3)โครงการปรับปรุงถนน คสล. ที่ทําการ 
อบต.บ้านกลาง

0 194,000 0 0 % 0

(4) โครงการปรับปรุงคลองสงน้ําเพื่อเป็น
ถนนลูกรัง บ้านดงติ้ว หมูที่ 12

0 0 0 100 % 148,000

(4) โครงการปรับปรุงฝ้าเพดานหอประชุม 
อบต.บ้านกลาง

260,000 0 0 0 % 0

(4)โครงการปรับปรุงถนน คสล. บ้านหนาด  
หมูที่ 1

0 70,000 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

(5) โครงการปรับปรุงถนน คสล. บ้านกลาง  
หมูที่ 13

0 0 0 100 % 118,000

(5)โครงการปรับปรุงถนน คสล. บ้านดงติ้ว 
หมูที่  6

0 124,000 0 0 % 0

(6) โครงการปรับปรุงถนน คสล. บ้านกลาง  
หมูที่ 13

0 0 0 100 % 30,700

(6)โครงการปรับปรุงถนน คสล. บ้านหนาด 
หมูที่ 11

0 123,000 0 0 % 0

(7) โครงการปรับปรุงศูนย์ อปพร. อบต
.บ้านกลาง

0 0 0 100 % 157,000

(7)โครงการปรับปรุงคลองสงน้ําเพื่อเป็น
ถนนลูกรัง บ้านดงติ้ว หมูที่ 9

0 134,000 0 0 % 0

(8) โครงการปรับปรุงรั้วและประตู หน้าที่
ทําการ อบต.บ้านกลาง

0 0 0 100 % 455,000

(8)โครงการรื้อถอนอาคารสํานักงาน อบต
.บ้านกลางหลังเดิม (สวนตอเติม)

0 80,000 0 0 % 0

(9) โครงการปรับปรุงห้องน้ําอาคาร
ราชพฤกษ์ อบต.บ้านกลาง

0 0 0 100 % 142,000

(9)โครงการปรับปรุงห้องน้ําสาธารณะและ
ห้องน้ําบ้านพัก อบต.บ้านกลาง

0 199,000 0 0 % 0

-โครงการถมดินปรับพื้นที่ ที่ทําการ อบต
.บ้านกลาง

0 0 50,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

-โครงการปรับปรุงคลองสงน้ําเพื่อเป็นถนน
ลูกรัง บ้านกลาง หมูที่ 10

0 0 90,000 -100 % 0

-โครงการปรับปรุงคลองสงน้ําเพื่อเป็นถนน
ลูกรัง บ้านดงติ้ว หมูที่ 5

0 0 78,000 -100 % 0

-โครงการปรับปรุงคลองสงน้ําเพื่อเป็นถนน
ลูกรัง บ้านดงติ้ว หมูที่ 9

0 0 134,000 -100 % 0

-โครงการปรับปรุงถนน คสล. บ้านหนาด  
หมูที่ 1

0 0 133,000 -100 % 0

-โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านกลาง หมู
ที่ 10

0 0 16,800 -100 % 0

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

- เพื่อจายเป็นคาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K) งานกอสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค และสิ่งสาธารณูปการ

0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,684,100 2,144,000 1,773,800 2,497,000
รวมงบลงทุน 1,684,100 2,144,000 1,773,800 2,497,000

รวมงานก่อสร้าง 1,684,100 2,144,000 1,773,800 2,497,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1,684,100 2,144,000 1,773,800 6,985,200
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

(1)โครงการใช้พืชสมุนไพรเพื่อยกระดับราย
ได้และเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ประจําป 2565

0 0 50,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 50,000 0
รวมงบดําเนินงาน 0 0 50,000 0

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 0 0 50,000 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

(1) โครงการสงเสริม อนุรักษ์ ฟืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ประจําป 2566

0 0 0 100 % 20,000

(1)โครงการสงเสริม อนุรักษ์ ฟืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ประจําป 2565

0 0 50,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 50,000 20,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 50,000 20,000

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 0 0 50,000 20,000
รวมแผนงานการเกษตร 0 0 100,000 20,000

รวมทุกแผนงาน 43,196,895.65 45,425,396.52 50,700,000 53,902,700
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลบานกลาง

อําเภอเมืองนครพนม   จังหวัดนครพนม

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 53,902,700 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 14,103,140 บาท
งบกลาง รวม 14,103,140 บาท

งบกลาง รวม 14,103,140 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 250,000 บาท

-เพื่อจายสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจาง
ในหนวยงาน
(ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533แกไขเพิ่มถึง
(ฉบับที่4) พ.ศ.2558)

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 10,000 บาท

(ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่2) พ.ศ.2561)
(ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มถึง
(ฉบับที่2) พ.ศ.2561)

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 10,405,200 บาท

-เพื่อจายสงเคราะหเบี้ยยังชีพใหแกผูสูงอายุในตําบลบานกลาง
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงิน
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2552 
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที4่) พ.ศ.2562)

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 2,200,000 บาท

-เพื่อจายสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูพิการในตําบลบานกลาง
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเบี้ย
ความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2553
 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที2่) พ.ศ.2559)
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เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 12,000 บาท

-เพื่อจายสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูป่วยเอดสในตําบลบานกลาง
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะห
เพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548)

เงินสํารองจาย จํานวน 472,886 บาท

-เพื่อจายบรรเทา แกไขปัญหาความเดือดรอนของราษฎร
ในพื้นที่ตําบลบานกลาง
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563 ขอ 19)

รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 508,054 บาท

(ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2500 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่8) พ.ศ.2556)

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลบานกลาง จํานวน 20,000 บาท

(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการตั้งงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2565)

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่น อบต.บานกลาง 
(สปสช.)

จํานวน 175,000 บาท

(ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.2545)
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการตั้งงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2565)

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพขาราชการ/พนักงาน จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือพิเศษแกพนักงานสวนตําบล 
ขาราชการครู ลูกจางประจําและพนักงานจาง กรณีเสียชีวิต
(ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครพนม 
เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขการจายเงินชวยพิเศษกรณีพนักงาน
สวนตําบลผูรับบํานาญลูกจาง และพนักงานจาง ถึงแกความ
ตาย พ.ศ.2560)
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เงินชวยคาทําศพพนักงานจาง จํานวน 25,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือพิเศษแกพนักงานสวนตําบล 
ขาราชการครู ลูกจางประจําและพนักงานจาง กรณีเสียชีวิต
(ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครพนม 
เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขการจายเงินชวยพิเศษกรณีพนักงาน
สวนตําบลผูรับบํานาญลูกจาง และพนักงานจาง ถึงแกความ
ตาย พ.ศ.2560)

เงินชวยคาทําศพลูกจางประจํา จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือพิเศษแกพนักงานสวนตําบล 
ขาราชการครู ลูกจางประจําและพนักงานจาง กรณีเสียชีวิต
(ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครพนม 
เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขการจายเงินชวยพิเศษกรณีพนักงาน
สวนตําบลผูรับบํานาญลูกจาง และพนักงานจาง ถึงแกความ
ตาย พ.ศ.2560)

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 11,193,660 บาท

งบบุคลากร รวม 8,115,560 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,966,320 บาท
คาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 514,080 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนใหแกนายก/รองนายก
รายละเอียด ดังนี้
(1) เงินเคาตอบแทนนายก (20,400x12=244,800 บาท)
(2) เงินคาตอบแทนรองนายก คนที่1(11,220x12=134,640 บาท)
(3) เงินคาตอบแทนรองนายก คนที่2(11,220x12=134,640 บาท)

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนง นายก/รองนายก
รายละเอียด ดังนี้
(1) คาตอบแทนนายก (1,750x12=21,000 บาท)
(2) คาตอบรองนายก คนที่1 (880x12=10,560 บาท)
(3) คาตอบรองนายก คนที่2 (880x12=10,560 บาท)
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คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก
รายละเอียด ดังนี้
(1) คาตอบแทนพิเศษแทนนายก (1,750x12=21,000 บาท)
(2) คาตอบแทนพิเศษรองนายก คนที1่ (880x12=10,560 บาท)
(3) คาตอบแทนพิเศษรองนายก คนที2่ (880x12=10,560 บาท)

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนเลขานุการนายก
จํานวน 1 คน (7,200x12=86,400 บาท)

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 1,281,600 บาท

(1) คาตอบแทนประธานสภา  (11,220x12=134,640 บาท
(2) คาตอบแทนรองประธานสภา  (9,180x12=110,160 บาท)
(3) คาตอบแทนสมาชิกสภา  (7,200x11x12=950,400 บาท)
(4) คาตอบแทนเลขานุการสภา  (7,200x12=86,400  บาท)

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 6,149,240 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 3,874,400 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานในหนวยงาน
เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 75,840 บาท

(1) เพื่อจายเป็นเงินสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษตําแหนงนิติกร
(พ.ต.ก.) เดือนละ 4,500 บาท
(2) เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ(พสร.)
เดือนละ 1,820 บาท

เงินประจําตําแหนง จํานวน 294,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงปลัดอบต./รองปลัด อบต./
หัวหนาสํานักปลัดอบต./หัวหนาฝ่าย/ชํานาญการพิเศษ

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,728,900 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาจางใหแกพนักงานจางในหนวยงาน
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 176,100 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆของพนักงานจางในหนวยงาน
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งบดําเนินงาน รวม 2,722,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 88,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

(1) เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูชวยปฏิบัติราชการ และคาตอบแทน
รางวัลตาม พรบ.จราจร  จํานวน 10,000 บาท
(2) เพื่อจายเป็นคาตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงาน
จํานวน 10,000 บาท

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก
พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจําและพนักงานจางที่มาปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 58,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
ลูกจางประจําผูซึ่งมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบ

ค่าใช้สอย รวม 1,300,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียม คาจางเหมาชั่วคราว หรือคาจางเหมาอื่นๆ จํานวน 400,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียม คาจางเหมาชั่วคราว หรือคาจางเหมา
อื่นๆซึ่งมิใชการประกอบดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑ
หรือสิ่งกอสราง ประกอบดวย
(1) คาจางเหมาบริการบุคคล จํานวน 2 คน 
(2) คาเชาเครื่องถายเอกสาร คาถายเอกสาร คาเชาทรัพยสิน 
คาโฆษณาและเผยแพร คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน 
คาจางเหมาบริการ คาติดตั้งไฟฟ้า คาติดตั้งประปา 
คาติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ ฯลฯ  
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 120,000 บาท

(1) เพื่อเป็นคาใชจายในการรับเสด็จ จํานวน 50,000 บาท
(2) เพื่อเป็นคาใชจายในการเลี้ยงรับรองตอนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล จํานวน 35,000 บาท
(3) เพื่อเป็นคาใชจายในการเลี้ยงรับรองการประชุมสภา
อบต.บานกลาง จํานวน 20,000 บาท 
(4) เพื่อเป็นคาใชจายในการเลี้ยงรับรองการประชุมสวนราชการ
ของหนวยงาน จํานวน 15,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

(1) เพื่อเป็นคาใชจายตามโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใน
หนวยงาน

จํานวน 250,000 บาท

(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม 
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557)
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 แกไขเพิ่มถึง
(ฉบับที่4) พ.ศ. 2561)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570 หนาที่ 63 ลําดับที่ 1)

(2) เพื่อเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการ คาลงทะเบียนฝึก
อบรม สัมมนา

จํานวน 150,000 บาท

(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่นพ.ศ.2557)
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 แกไขเพิ่มถึง
(ฉบับที่4) พ.ศ .2561)

(3) เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการ อบต.สัญจร เคลื่อน
ที่พบประชาชน

จํานวน 20,000 บาท

(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564)
(ตามแผนพัฒาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570 หนาที่ 63 ลําดับที่ 3)
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(4) เพื่อเป็นคาใชจายตามโครงการหมูบานสะอาดตามหลัก 3ช (3Rs) จํานวน 20,000 บาท

(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ
จัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559)
(ตามแผนพัฒาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570 หนาที่ 7 ลําดับที่ 4)

(5)เพื่อเป็นคาใชจายตามโครงการทําแนวเขตพื้นที่สาธารณะ
ประโยชน

จํานวน 30,000 บาท

(ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่7 พ.ศ.2562) 
(ตามแผนพัฒาทองถิ่น พ.ศ.2566-2565 หนาที่ 75 ลําดับที่ 4)

(6)เพื่อเป็นคาใชจายตามโครงการประชุมประชาคมการจัดทําแผน
พัฒนาทองถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561) 
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564)
(ตามแผนพัฒาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570 หนาที่ 63 ลําดับที่ 2)

(7) เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินการเลือกตั้งผูบริหารทอง
ถิ่น/สมาชิกสภาทองถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

(ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่7 พ.ศ. 2562)
(ตามแผนพัฒาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570 หนาที่64 ลําดับที7่)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจายเป็น คาบํารุงรักษาซอมแซมวัสดุ ครุภัณฑ คาบํารุงรักษา
ซอมแซมทรัพยสินอื่นๆ เพื่อใหใชงานไดตามปกติ
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ค่าวัสดุ รวม 827,600 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 150,000 บาท

(1) เพื่อจายเป็นคาซื้อสิ่งของ เครื่องใชตางๆ เชน
กระดาษ แฟ้ม แบบพิมพ ธงชาติ ปากกา คลิป 
ลวดเย็บกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กาว 
เครื่องคํานวณเลข (Calculator) ฯลฯ จํานวน 100,000 บาท
(2) เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อน้ําดื่มไวบริการในสํานักงาน
จํานวน 50,000 บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาซื้อสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า 
เบรกเกอร  ลําโพง ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน 
ไฟฉายสปอตไลน เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า ฯลฯ

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาสิ่งของเครื่องใชตางๆ เชน แปรง ไมกวาด เขง 
แกวนํ้า ชอนสอม ถวยชาม ถาด มีด เตาไฟฟ้า กระทะไฟฟ้า 
กระติกน้ํารอน ถังแกส ไมโครเวฟ สบู ผงซักฟอก ผาปูโตะ ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรี่ ยางใน 
ยางนอก หัวเทียน น้ํามันเบรก ตลับลูกปน กระจกมองขางรถ 
หมอน้ํารถยนต เบาะรถยนต แมแรง คีมล็อค สัญญาณไฟกระ
พริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 350,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน นํ้ามันเชื้อเพลิง 
นํ้ามันเครื่อง น้ํามันจารบี ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร 
เชน แปรง พูกัน ไมอัด สี ป้าย เมมโมรี่การด
แถบบันทึกเสียงหรือภาพ เลนส กลอง แบตเตอรี่
แทนชารตแบตเตอรี่ ฯลฯ
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 47,600 บาท

(1) เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน อุปกรณบันทึก
ขอมูล เทปบันทึกขอมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพ
คอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร แผง
แป้นอักขระหรือแป้นพิมพ เมมโมรี่ชิป เมาส เครื่องกระจาย
สัญญาณ ฮารดดิสต ซีดีรอม ฯลฯ จํานวน 10,000 บาท
(2) เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อชุดโปรแกรมคอมพิวเตอร
จํานวน 2 ชุดๆละ 18,800 บาท รวม 37,600 บาท

ค่าสาธารณูปโภค รวม 507,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 350,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าของสํานักงาน
คาบริการโทรศัพท จํานวน 120,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทที่ใชติดตอราชการ และคาสัญญาณ
อินเตอรเน็ต

คาบริการไปรษณีย จํานวน 2,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย คาธนาณัติ อากรณแสตมป์ 
คาธรรมเนียมการโอนเงิน (ระบบ GFMIS)

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายในการใชบริการระบบอินเตอรเน็ต
ของหนวยงาน

คาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ จํานวน 25,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงเว็บไซต คําเชาพื้นที่เว็บไซต และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวของ

งบลงทุน รวม 325,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 325,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

(1) จัดซื้อตูใสเอกสาร จํานวน 16,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูเหล็กใสเอกสาร จํานวน 2 ตู
(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552)
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(2) จัดซื้อโตะทํางาน จํานวน 19,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะทํางาน จํานวน 3 ตัวๆละ 6,500 บาท
(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552)

(3) จัดซื้อโตะเอนกประสงค จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะอเนกประสงค จํานวน 5 ตัวๆละ 3,000
 บาท
(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552)

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ระดับ XGA 
ขนาดไมนอยกวา 4,000 ANSI Lumens จํานวน 1 เครื่อง

จํานวน 49,900 บาท

(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552)

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอรไฟฟ้า ขนาดเสนทะแย
งมุมไมนอยกวา 100 นิ้ว จํานวน 1 จอ

จํานวน 24,100 บาท

(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552)

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV 
ขนาดไมนอยกวา 40 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง

จํานวน 15,000 บาท

(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552)

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

(1) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 176,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 8 เครื่องๆละ 22,000 บาท
(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552)

(2) จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED สี ชนิด Network แบบที่1 จํานวน 10,000 บาท

(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552)
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งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

อุดหนุนองคการบริหารสวนตําบลขามเฒา อําเภอเมืองนครพนม 
จังหวัดนครพนม

จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุน“โครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวย
เหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอเมือง
นครพนม จังหวัดนครพนม ประจําปงบประมาณ 2566”
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559) และที่แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชน ตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2560) 
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566–2570 หนาที่ 64 ลําดับที่ 4)

งานบริหารงานคลัง รวม 3,269,800 บาท
งบบุคลากร รวม 2,594,800 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,594,800 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,769,400 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานในหนวยงาน
เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 19,700 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพิ่มตามวุฒิให
แกพนักงานในหนวยงาน

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองคลัง
และหัวหนาฝ่าย

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 292,400 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกลูกจางประจําในหนวยงาน
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 440,400 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจางใหแกพนักงานจางในหนวยงาน
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 30,900 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจางในหนวยงาน
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งบดําเนินงาน รวม 675,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 260,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 200,000 บาท

(1) เพื่อจายเป็นคาตอบแทนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งตามพระ
ราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560  จํานวน 200,000 บาท

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก
พนักงาน ลูกจางประจําและพนักงานจางที่มาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
ลูกจางประจํา ผูซึ่งมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบ

ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

-เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียม คาจางเหมาชั่วคราว หรือคาจางเหมา
อื่นๆ

จํานวน 50,000 บาท

>เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียม คาจางเหมาชั่วคราวหรือคาจางเหมา
อื่นๆ ซึ่งมิใชการประกอบ ดัดแปลง ตอเติม ครุภัณฑหรือสิ่งกอ
สราง เชน คาเชาเครื่องถายเอกสาร คาถายเอกสาร คาเชา
ทรัพยสิน คาโฆษณาและเผยแพร คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ย
ประกัน คาจางเหมาบริการ คาติดตั้งไฟฟ้า คาติดตั้งประปา คาติด
ตั้งโทรศัพท คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ ฯลฯ
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

(1) เพื่อเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการ คาลงทะเบียน ฝึก
อบรม สัมมนา

จํานวน 100,000 บาท

(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557)
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 แกไขเพิ่มถึง
(ฉบับที่4) พ.ศ .2561)

(2) เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดทําระบบทะเบียนทรัพยสินและแผนที่
ภาษี

จํานวน 100,000 บาท

(ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ.2562)
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2550)
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการดําเนินการตามพระ
ราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ.2562)
(ตามแผนพัฒาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570 หนาที่ 72 ลําดับที่ 2)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑ คาบํารุงรักษา
ซอมแซมทรัพยสินอื่นๆเพื่อใหใชงานไดตามปกติ   

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

-เพื่อจายเป็นคาซื้อสิ่งของ เครื่องใชตางๆ เชน กระดาษ แฟ้ม 
แบบพิมพ ธงชาติ ปากกา คลิป ลวดเย็บกระดาษ 
เครื่องเย็บกระดาษ กาว เครื่องคํานวณเลข (Calculator) ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 15,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย คาธนาณัติ อากรณแสตมป์ 
คาธรรมเนียมการโอนเงิน (ระบบ GFMIS)
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 248,100 บาท
งบบุคลากร รวม 227,500 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 227,500 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 227,500 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานในหนวยงาน
งบดําเนินงาน รวม 20,600 บาท

ค่าตอบแทน รวม 10,600 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 10,600 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน ลูกจางประ
จําผูซึ่งมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบ

ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

-เพื่อเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการ คาลงทะเบียนฝึกอบรม 
สัมมนา

จํานวน 10,000 บาท

(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่นพ.ศ.2557)
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 แกไขเพิ่มถึง
(ฉบับที่4) พ.ศ .2561)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 638,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 638,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 600,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 600,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูผานการอบรม อปพร.และกูชีพ เพื่อมา
ปฏิบัติงานศูนยอปพร.อบต.บานกลาง และงานกูชีพ กูภัย
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ค่าวัสดุ รวม 38,000 บาท
วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 38,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อชุดผจญเพลิงพรอมอุปกรณ
งานจราจร รวม 30,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุจราจร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อกระจกโคงมน กรวยจราจร แผงกั้น
จราจร ฯลฯ

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,669,300 บาท

งบบุคลากร รวม 1,268,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,268,300 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,090,400 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานในหนวยงาน
เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 15,900 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของขาราชการ หรือพนักงาน
ในหนวยงาน

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม และหัวหนาฝ่าย

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 108,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจางใหแกพนักงานจางในหนวยงาน
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆของพนักงานจางในหนวยงาน
งบดําเนินงาน รวม 385,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก
พนักงาน ลูกจางประจําและพนักงานจาง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน ลูกจาง
ประจํา ผูซึ่งมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบ

ค่าใช้สอย รวม 255,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

- เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียม คาจางเหมาชั่วคราว หรือคาจางเหมา
อื่นๆ

จํานวน 50,000 บาท

>เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียม คาจางเหมาชั่วคราว หรือคาจางเหมา
อื่นๆซึ่งมิใชการประกอบดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑหรือสิ่งกอ
สราง ประกอบดวย คาเชาเครื่องถายเอกสาร คาถายเอกสาร คา
เชาทรัพยสิน คาโฆษณาและเผยแพร คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ย
ประกัน คาจางเหมาบริการ คาติดตั้งไฟฟ้า คาติดตั้งประปา คาติด
ตั้งโทรศัพท คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ ฯลฯ

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 35,000 บาท

(1) เพื่อเป็นคาใชจายในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
จํานวน 10,000 บาท
(2) เพื่อเป็นคาใชจายในงานพิธีทางศาสนา/งานรัฐพิธี 
จํานวน 20,000 บาท
(3) เพื่อเป็นคาใชจายในการประชุมราชการ จํานวน 5,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

- เพื่อเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการ คาลงทะเบียน ฝึก
อบรม สัมมนา

จํานวน 150,000 บาท

(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557)
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 แกไขเพิ่มถึง 
(ฉบับที่4) พ.ศ .2561)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็น คาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑ คาบํารุงรักษา
ซอมแซมทรัพยสินอื่นๆ เพื่อใหใชงานไดตามปกติ
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ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาซื้อสิ่งของ เครื่องใชตางๆ เชน กระดาษ 
แฟ้ม แบบพิมพ ธงชาติ ปากกา คลิป ลวดเย็บกระดาษ 
เครื่องเย็บกระดาษ กาว เครื่องคํานวณเลข (Calculator) ฯลฯ

งบลงทุน รวม 16,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 16,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

- เพื่อจัดซื้อตูสําหรับจัดเก็บเอกสารแบบสองบานเปด จํานวน 2 หลัง จํานวน 16,000 บาท

>เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูสําหรับจัดเก็บเอกสารแบบบานเปด 
จํานวน 2 หลัง
(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 11,631,100 บาท
งบบุคลากร รวม 4,131,200 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,131,200 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 2,160,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนขาราชการครูในสังกัด
เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 201,600 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆของพนักงานครูในสังกัด
เงินวิทยฐานะ จํานวน 285,600 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะของพนักงานครูในสังกัด
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,400,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพนักงานจางในสังกัด
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 84,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆของพนักงานจางในสังกัด

หน้าที่ 104



งบดําเนินงาน รวม 3,492,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 35,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 5,000 บาท

(1) เพื่อจายเป็นคาตอบแทนคณะกรรมการตรวจ
ประเมินผลงานฯ จํานวน 5,000 บาท

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานครู
ในสังกัดผูซึ่งมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบ

ค่าใช้สอย รวม 1,787,200 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

- เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียม คาจางเหมาชั่วคราว หรือคาจางเหมา
อื่นๆ

จํานวน 250,000 บาท

>เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียม คาจางเหมาชั่วคราว หรือคาจางเหมา
อื่นๆซึ่งมิใชการประกอบดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑหรือสิ่งกอ
สราง ประกอบดวย คาเชาเครื่องถายเอกสาร คาถายเอกสาร คา
เชาทรัพยสิน คาโฆษณาและเผยแพร  คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ย
ประกัน คาจางเหมาบริการ คาติดตั้งไฟฟ้า คาติดตั้งประปา คาติด
ตั้งโทรศัพท คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ ฯลฯ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

(1) โครงการวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2566 จํานวน 100,000 บาท

(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
จัดงาน  การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2564)
(ตามแผนพัฒาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570 หนาที่77 ลําดับที2่)
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(2) โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,337,200 บาท

-เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวัน คารายหัว คาจัดการเรียนการ
สอน คาวัสดุแบบเรียน คาพัฒนาการศึกษา คาเครื่องแบบ ฯลฯ
 ประกอบดวย
  (1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลบานกลาง  จํานวน 770,200 บาท
  (2) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานดงติ้ว  จํานวน 567,000 บาท
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการจายเงิน
ของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562)
(ตามแผนพัฒาทองถิ่น พ.ศ. 2566-2570  หนาที่78 ลําดับที4่)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑ คาบํารุงรักษาซอม
แซมทรัพยสินอื่นๆ ภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการ
บริหารสวนตําบลบานกลาง     

ค่าวัสดุ รวม 1,570,200 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 1,570,200 บาท

(1) เพื่อจายจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัวใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัด จํานวน  120,000 บาท
(2) เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สําหรับเด็กเล็กในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก อัตราคนละ 8 บาท จํานวน 260 วัน
จํานวน  291,200 บาท
(3) เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ใหกับเด็กนักเรียน
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ตั้งแตเด็กอนุบาล ถึงประถมศึกษาปที่ 6
อัตราคนละ 8 บาท จํานวน 260 วัน จํานวน 1,144,000 บาท
(4) เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อน้ําดื่มไวบริการภายในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก สังกัด อบต.บานกลาง จํานวน 15,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค รวม 100,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการ
บริหารสวนตําบลบานกลาง
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งบลงทุน รวม 527,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 187,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

(1) จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน(ระบบ 
Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู

จํานวน 127,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือแบบ
แขวน(ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู
จํานวน 3 เครื่องๆละ 42,500 บาท
(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552)

(2) จัดซื้อเกาอี้ทํางาน จํานวน 21,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเกาอี้ทํางาน จํานวน 6 ตัวๆละ 3,500 บาท
(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552)

(3) จัดซื้อโตะทํางาน จํานวน 39,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะทํางาน จํานวน 6 ตัวๆละ 6,500 บาท
(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 340,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

(1) โครงการกอสรางรั้วรอบอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานดงติ้ว จํานวน 173,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการกอสรางรั้วรอบอาคารศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานดงติ้ว อําเภอเมืองนครพนม จังหวัด
นครพนม ตามแบบแปลน อบต.บานกลาง
(ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ.2537และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่7 พ.ศ.2562)
(ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570 หนาที่ 82 ลําดับที่ 22)
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(2) โครงการกอสรางรั้วรอบอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบล
บานกลาง

จํานวน 17,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการกอสรางรั้วรอบอาคารศูนย
พัฒนาเด็กเล็กตําบลบานกลาง อําเภอเมืองนครพนม จังหวัด
นครพนม ตามแบบแปลน อบต.บานกลาง
(ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ.2537และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่7 พ.ศ.2562)
(ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570 หนาที่ 82 ลําดับที่ 23)

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

(1) โครงการตอเติมอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานดงติ้ว จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการตอเติมอาคารศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานดงติ้ว อําเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ตามแบบ
แปลน อบต.บานกลาง
(ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ.2537และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่7 พ.ศ.2562)
(ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-257 หนาที่ 82 ลําดับที่ 26)

หน้าที่ 108



งบเงินอุดหนุน รวม 3,480,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 3,480,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

(1) อุดหนุนกิจการสงเสริมการศึกษาใหแกโรงเรียนประถมศึกษา จํานวน 3,080,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการอาหารกลางวัน
สําหรับนักเรียนโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ( สพฐ.) จํานวน 200 วัน  จํานวน 4 โรง ประกอบดวย
  1. โรงเรียนบานกลางบานหนาด 
  2. โรงเรียนบานกลางนอย
  3. โรงเรียนบานดงติ้ว
  4. โรงเรียนบานดงยอ
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และแกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566–2570 หนาที่83 ลําดับที่ 83)

(2) อุดหนุนกิจการสงเสริมการศึกษาใหแกโรงเรียนบานกลางบาน
หนาด

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการจัดหาวิทยากร
ภายนอก
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และแกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566–2570 หนาที่78 ลําดับที6่)

(3) อุดหนุนกิจการสงเสริมการศึกษาใหแกโรงเรียนบานกลางนอย จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการจัดหาวิทยากร
ภายนอก
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และแกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566–2570 หนาที่78 ลําดับที7่)
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(4) อุดหนุนกิจการสงเสริมการศึกษาใหแกโรงเรียนบานดงยอ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการจัดหาวิทยากร
ภายนอก
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และแกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566–2570 หนาที่78 ลําดับที8่)

(5) อุดหนุนกิจการสงเสริมการศึกษาใหแกโรงเรียนบานดงติ้ว จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการจัดหาวิทยากร
ภายนอก
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และแกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566–2570 หนาที่78 ลําดับที5่)

งานระดับมัธยมศึกษา รวม 100,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

(1) อุดหนุนกิจการสงเสริมการศึกษาใหแกโรงเรียนศรีโคตรบูรณ จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการใหความรู
เรื่องการตั้งครรภไมพรอมในโรงเรียน (คุณแมวัยใส)
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และแกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566–2570 หนาที่83 ลําดับที3่4)

(2) อุดหนุนกิจการสงเสริมการศึกษาใหแกโรงเรียนศรีโคตรบูรณ จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และแกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566–2570 หนาที่83 ลําดับที3่3)
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 646,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 386,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 386,000 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อถังขยะเพื่อใหบริการในพื้นที่
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 286,000 บาท

(1) เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อน้ํายาเคมีพนหมอกควันสําหรับกําจัด
ยุงลายป้องกันโรคไขเลือดออก  จํานวน 100,000 บาท
(2) เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อทรายที่มีฟอส สําหรับกําจัดยุงลาย
ป้องกันโรคไขเลือดออก  จํานวน 150,000 บาท
(3) เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบา
จํานวน 36,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 260,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 260,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

+อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน บานกลาง หมู10 จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงาน“โครงการพระราช
ดําริดานสาธารณสุข
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559) และที่แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566–2570 หนาที่73 ลําดับที1่0)

+อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน บานกลาง หมู13 จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงาน“โครงการพระราช
ดําริดานสาธารณสุข
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559) และที่แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566–2570 หนาที่73 ลําดับที1่3)
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+อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน บานกลาง หมู3 จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงาน“โครงการพระราช
ดําริดานสาธารณสุข
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559) และที่แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566–2570 หนาที่73 ลําดับที3่)

+อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน บานกลาง หมู4 จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงาน“โครงการพระราช
ดําริดานสาธารณสุข
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559) และที่แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566–2570 หนาที่73 ลําดับที4่)

+อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน บานกลางนอย หมู7 จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงาน“โครงการพระราช
ดําริดานสาธารณสุข
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559) และที่แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566–2570 หนาที่73 ลําดับที7่)

+อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน บานดงติ้ว หมู12 จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงาน“โครงการพระราช
ดําริดานสาธารณสุข
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559) และที่แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566–2570 หนาที่73 ลําดับที1่2)
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+อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน บานดงติ้ว หมู5 จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงาน“โครงการพระราช
ดําริดานสาธารณสุข
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559) และที่แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566–2570 หนาที่73 ลําดับที5่)

+อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน บานดงติ้ว หมู6 จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงาน“โครงการพระราช
ดําริดานสาธารณสุข
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559) และที่แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566–2570 หนาที่73 ลําดับที6่)

+อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน บานดงติ้ว หมู9 จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงาน“โครงการพระราช
ดําริดานสาธารณสุข
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559) และที่แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566–2570 หนาที่73 ลําดับที9่)

+อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน บานดงยอ หมู8 จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงาน“โครงการพระราช
ดําริดานสาธารณสุข
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559) และที่แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566–2570 หนาที่73 ลําดับที8่)
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+อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน บานหนาด หมู1 จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงาน“โครงการพระราช
ดําริดานสาธารณสุข
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559) และที่แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566–2570 หนาที่73 ลําดับที1่)

+อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน บานหนาด หมู11 จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงาน“โครงการพระราช
ดําริดานสาธารณสุข
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559) และที่แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566–2570 หนาที่73 ลําดับที1่1)

+อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน บานหนาด หมู2 จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงาน“โครงการพระราช
ดําริดานสาธารณสุข
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559) และที่แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566–2570 หนาที่73 ลําดับที2่)

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 40,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

(1) อุดหนุนกลุมอาชีพจักสานบานหนาด หมู 2 จํานวน 20,000 บาท

(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559) และที่แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566–2570 หนาที่71 ลําดับที4่)
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(2) อุดหนุนกลุมอาชีพจักสานบานดงยอ หมู 8 จํานวน 20,000 บาท

(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559) และที่แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566–2570 หนาที่71 ลําดับที5่)

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 1,198,400 บาท
งบบุคลากร รวม 887,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 887,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 635,400 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานในหนวยงาน
เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองสวัสดิการฯ
และหัวหนาฝ่าย

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 209,600 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจางใหแกพนักงานจางในหนวยงาน
งบดําเนินงาน รวม 305,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ใหแกพนักงาน ลูกจางประจําและพนักงานจางที่มาปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ

ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

-เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียม คาจางเหมาชั่วคราว หรือคาจางเหมา
อื่นๆ

จํานวน 10,000 บาท

>เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียม คาจางเหมาชั่วคราว หรือคาจางเหมา
อื่นๆซึ่งมิใชการประกอบดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑหรือสิ่งกอ
สราง ประกอบดวย คาเชาเครื่องถายเอกสาร คาถายเอกสาร คา
เชาทรัพยสิน คาโฆษณาและเผยแพร คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ย
ประกัน คาจางเหมาบริการ คาติดตั้งไฟฟ้า คาติดตั้งประปา คาติด
ตั้งโทรศัพท คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ ฯลฯ
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

(1) เพื่อเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการ คาลงทะเบียน ฝึก
อบรม สัมมนา

จํานวน 30,000 บาท

(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และ การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557)
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 แกไขเพิ่มถึง
(ฉบับที่4) พ.ศ. 2561)

(2) โครงการชวยเหลือผูมีรายไดนอยและสงเคราะหผูดอยโอกาส จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายตามโครงการชวยเหลือผูมีรายไดนอยและ
สงเคราะหผูดอยโอกาส
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2560 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570 หนาที่68 ลําดับที1่)

(3 โครงการสายรัก สายใย ใสใจผูสูงอายุ จํานวน 100,000 บาท

(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2564)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566–2570 หนาที่87 ลําดับที1่4)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็น คาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑ คาบํารุงรักษา
ซอมแซมทรัพยสินอื่นๆ เพื่อใหใชงานไดตามปกติ

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

- เพื่อจายเป็นคาซื้อสิ่งของ เครื่องใชตางๆ เชน กระดาษ แฟ้ม
แบบพิมพ ธงชาติ ปากกา คลิป ลวดเย็บกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ กาว เครื่องคํานวณเลข (Calculator) ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 6,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 6,400 บาท
ครุภัณฑงานบานงานครัว

-จัดซื้อตูเย็น ขนาดไมนอยกวา 5 คิวบิกฟุต จํานวน 6,400 บาท

>เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูเย็น
ขนาดไมนอยกวา 5 คิวบิกฟุต จํานวน 1 ตู
(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552)

แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าและประปา รวม 1,050,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 1,050,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,050,000 บาท
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

(1) อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัดนครพนม
"โครงการติดตั้งหมอแปลงไฟฟ้า บานกลางนอย หมูที่ 7"

จํานวน 300,000 บาท

(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559) และที่แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566–2570 หนาที่55 ลําดับที3่1)

(2) อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัดนครพนม
"โครงการขยายเขตไฟฟ้า บานกลางนอย หมูที่ 7"

จํานวน 150,000 บาท

(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559) และที่แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566–2570 หนาที่55 ลําดับที3่2)

(3) อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัดนครพนม
"โครงการขยายเขตไฟฟ้า บานกลาง หมูที่ 4"

จํานวน 150,000 บาท

(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559) และที่แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566–2570 หนาที่53 ลําดับที1่9)
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(4) อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัดนครพนม
"โครงการขยายเขตไฟฟ้า บานดงติ้ว หมูที่ 6"

จํานวน 150,000 บาท

(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559) และที่แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566–2570 หนาที่55 ลําดับที7่)

(5) อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัดนครพนม
"โครงการขยายเขตไฟฟ้า บานดงติ้ว หมูที่ 9"

จํานวน 150,000 บาท

(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559) และที่แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566–2570 หนาที่58 ลําดับที4่3)

(6) อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัดนครพนม
"โครงการขยายเขตไฟฟ้า บานดงติ้ว หมูที่ 5"

จํานวน 150,000 บาท

(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559) และที่แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566–2570 หนาที่24 ลําดับที2่4)

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 350,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 350,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 350,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

- จายเป็นคาธรรมเนียมการทิ้งขยะและกําจัดขยะ ใหแกเทศบาล
เมืองนครพนม

จํานวน 350,000 บาท
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 80,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

(1) โครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด ประจําป 2566 จํานวน 50,000 บาท

(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2564)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566–2570 หนาที่67 ลําดับที2่)

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อเป็นคาจัดซื้อชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ รวม 270,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 270,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

(1) โครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด อบต.บานกลาง ประจําป 
2566

จํานวน 150,000 บาท

(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2564)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566–2570 หนาที่67 ลําดับที3่)

ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกีฬาสําหรับเด็กเยาวชนและประชาชน
ในพื้นที่ตําบลบานกลาง

หน้าที่ 119



งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 280,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

(1)โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจําป 2566 จํานวน 100,000 บาท

(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2564)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566–2570 หนาที่86 ลําดับที1่0)

(2) โครงการสืบสานประเพณีแหเทียนพรรษา ประจําป 2566 จํานวน 100,000 บาท

(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2564)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566–2570 หนาที่86 ลําดับที9่)

งบเงินอุดหนุน รวม 80,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 80,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

(1) อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 
"โครงการจัดทําเรือไฟงานประเพณีไหลเรือไฟ จังหวัดนครพนม"

จํานวน 80,000 บาท

(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และแกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566–2570 หนาที่85 ลําดับที5่)
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งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

(1) โครงการสงเสริมการทองเที่ยว ประจําป 2566 จํานวน 100,000 บาท

(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2564)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566–2570 หนาที่70 ลําดับที2่)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 4,488,200 บาท

งบบุคลากร รวม 2,851,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,851,900 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,751,200 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานในหนวยงาน
เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 31,800 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพิ่มตามวุฒิ
ใหแกพนักงานในหนวยงาน

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองชาง
และหัวหนาฝ่าย

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 968,800 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจางใหแกพนักงานจางในหนวยงาน
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 58,100 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆของพนักงานจางในหนวยงาน
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งบดําเนินงาน รวม 1,420,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 70,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก
พนักงาน ลูกจางประจําและพนักงานจางที่มาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน 
ลูกจางประจํา ผูซึ่งมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบ

ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

- เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียม คาจางเหมาชั่วคราว หรือคาจางเหมา
อื่นๆ

จํานวน 50,000 บาท

>เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียม คาจางเหมาชั่วคราว หรือคาจางเหมา
อื่นๆซึ่งมิใชการประกอบดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑหรือสิ่งกอ
สราง ประกอบดวย คาเชาเครื่องถายเอกสาร คาถายเอกสาร คา
เชาทรัพยสิน คาโฆษณาและเผยแพร คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ย
ประกัน คาจางเหมาบริการ คาติดตั้งไฟฟ้า คาติดตั้งประปา คาติด
ตั้งโทรศัพท คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ ฯลฯ

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็น คาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑ คาบํารุงรักษา
ซอมแซมทรัพยสินอื่นๆ เพื่อใหใชงานไดตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 500,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซื้อสิ่งของ เครื่องใชตางๆ เชน กระดาษ แฟ้ม 
แบบพิมพ ธงชาติ ปากกา คลิป ลวดเย็บกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ กาว เครื่องคํานวณเลข (Calculator) ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาซื้อสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า 
เบรกเกอร  ลําโพง ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน
ไฟฉายสปอตไลน เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า ฯลฯ
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วัสดุกอสราง จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุทําสิ่งของงานกอ
สราง เชน คอน คีม ชะแลง จอบ 
เสียม เทปวัดระยะ ตลับเมตร ลูกดิ่ง ยางมะตอยสําเร็จรูป 
กระเบื้อง ตะปู เหล็กเสน แปรงทาสี ทอน้ําและอุปกรณ
ประปา ฯลฯ

วัสดุอื่น จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุอื่นๆ เชน มิเตอรน้ํา มิเตอรไฟฟ้า 
ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแกส หัววาลวเปด-ปดแกส 
อุปกรณบังคับสัตว ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 700,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 700,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสถานีสูบน้ําดวยไฟฟ้า และคาไฟฟ้ากิจการ
ประปา

งบลงทุน รวม 216,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 16,300 บาท
ครุภัณฑการเกษตร

-จัดซื้อเลื่อยโซยนต จํานวน 10,000 บาท

>เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเลื่อยโซยนต มีกําลังเครื่องไมเกิน
1 แรงมา ขนาดบารไมเกิน 11.5 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง
(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552)

ครุภัณฑโรงงาน

-จัดซื้อเครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ จํานวน 6,300 บาท

>จัดซื้อเครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาดไมนอยกวา 5 นิ้ว
คุณลักษณะ ขับดวยมอเตอรไฟฟ้าขนาดไมนอยกวา1,000 วัตต
ความเร็วรอบไมนอยกวา 8,500 รอบตอนาที จํานวน 1 เครื่อง
(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552)
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 200,000 บาท
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษา ซอมแซม ปรับปรุงสิ่งกอสราง โครง
สรางครุภัณฑขนาดใหญ ไมรวมถึงคาซอมบํารุงตามปกติหรือคาซอม
กลาง

จํานวน 200,000 บาท

งานก่อสร้าง รวม 2,497,000 บาท
งบลงทุน รวม 2,497,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,497,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

(1) โครงการกอสรางถนนลูกรัง บานหนาด หมูที่ 1 จํานวน 148,000 บาท

> เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนลูกรัง บานหนาด หมูที่ 1 ตําบล
บานกลาง อําเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยมีราย
ละเอียดดังนี้
-ทําการกรุยทาง ถางป่า ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 340.00
 เมตร
ทําการถมดิน ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 340.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.40 เมตร หรือปริมาณดินถมไมนอยกวา 544.00 ลูกบาสก
เมตร
-ทําการลงลูกรังใหไดขนาดผิวจราจร กวาง 4.00
 เมตร ยาว 340.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือปริมาณดิน
ลูกรังไมนอยกวา 272.00 ลูกบาสกเมตร พรอมปรับเกลี่ยผิว
จราจรใหเรียบรอย
จนสามารถสัญจรไปมาไดอยางสะดวก
-ทําการวางทอระบายน้ํา คสล. เสนผาศูนยกลาง 0.30
 เมตร จํานวน 15 ทอน 
-ทําการติดตั้งป้ายโครงการจํานวน  1 ป้าย
(ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ.2537และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562)
(ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570 หนาที่27 ลําดับที2่)
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(2) โครงการกอสรางถนน คสล. บานหนาด หมูที่ 2 จํานวน 148,000 บาท

>เพื่อจายเป็นคากอสรางถนน คสล. บานหนาด หมูที่ 2 ตําบล
บานกลาง อําเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยมีราย
ละเอียดดังนี้
-ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 65.00 เมตร หนา 0.15
 เมตรหรือคิดเป็นผิวจราจรไมนอยกวา 260.00 ตาราง
เมตร พรอมลงลูกรังไหลทางขางละ 0.25 เมตร ตามรายละเอียด
ที่ อบต.บานกลาง กําหนด
-ทําการติดตั้งป้ายโครงการจํานวน  1 ป้าย
(ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ.2537และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562)
(ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570 หนาที่31 ลําดับที2่1)

(3) โครงการกอสรางถนน คสล. บานดงติ้ว หมูที่ 5 จํานวน 148,000 บาท

>เพื่อจายเป็นคากอสรางถนน คสล. บานดงติ้ว หมูที่ 5 ตําบล
บานกลาง อําเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 
-ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 65.00 เมตร หนา 0.15
 เมตรหรือคิดเป็นผิวจราจรไมนอยกวา 260.00 ตาราง
เมตร พรอมลงลูกรังไหลทางขางละ 0.25 เมตร ตามรายละเอียด
ที่ อบต.บานกลาง กําหนด
-ทําการติดตั้งป้ายโครงการจํานวน  1 ป้าย
(ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ.2537และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562)
(ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570 หนาที่34 ลําดับที3่7)
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(4) โครงการกอสรางถนน คสล. บานดงยอ หมูที่ 8 จํานวน 148,000 บาท

>เพื่อจายเป็นคากอสรางถนน คสล. บานดงยอ หมูที่ 8 ตําบล
บานกลาง อําเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 
-ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 65.00 เมตร หนา 0.15
 เมตรหรือคิดเป็นผิวจราจรไมนอยกวา 260.00 ตาราง
เมตร พรอมลงลูกรังไหลทางขางละ 0.25 เมตร ตามรายละเอียด
ที่ อบต.บานกลาง กําหนด
-ทําการติดตั้งป้ายโครงการจํานวน  1 ป้าย
(ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ.2537และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562)
(ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570 หนาที่39 ลําดับที5่9)

(5) โครงการกอสรางถนน คสล. บานกลาง หมูที่ 10 จํานวน 150,000 บาท

>เพื่อจายเป็นคากอสรางถนน คสล. บานกลาง หมูที่ 10 ตําบล
บานกลาง อําเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 
-ขนาดผิวจราจรกวาง 3.50 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา 0.15
 เมตรหรือคิดเป็นผิวจราจรไมนอยกวา 280.00 ตารางเมตร ตาม
รายละเอียดที่ อบต.บานกลาง กําหนด
-ทําการติดตั้งป้ายโครงการจํานวน  1 ป้าย
(ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ.2537และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562)
(ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570 หนาที่44 ลําดับที7่7)
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(6) โครงการกอสรางถนน คสล. บานหนาด หมูที่ 11 จํานวน 27,600 บาท

>เพื่อจายเป็นคากอสรางถนน คสล. บานหนาด หมูที่ 11 ตําบล
บานกลาง อําเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 
-ขนาดผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร ยาว 17.00 เมตร หนา 0.15
 เมตรหรือคิดเป็นผิวจราจร ไมนอยกวา 51.00 ตารางเมตร ตาม
รายละเอียดที่ อบต.บานกลาง กําหนด
(ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ.2537และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562)
(ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570 หนาที่45 ลําดับที8่2)

(7) โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล.พรอมฝาปด บานหนาด หมู
ที่ 11

จํานวน 71,700 บาท

>เพื่อจายเป็นคากอสรางรางระบายน้ํา คสล. พรอมฝาปด บาน
หนาด หมูที่ 11 ตําบลบานกลาง อําเภอเมืองนครพนม จังหวัด
นครพนม โดยมีรายละเอียด ดังนี้
-ทําการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. ขนาดปากกวาง 0.30
 เมตร ยาว 45.00 เมตร ลึก 0.30 เมตร พรอมฝาปดติดตั้งใหเรียบ
รอย ตามรายละเอียดที่ อบต.บานกลาง กําหนด
(ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ.2537และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562)
(ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570 หนาที่59 ลําดับที5่9)
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(8) โครงการกอสรางพื้นทางลาดคนพิการอาคารราชพฤกษ อบต
.บานกลาง

จํานวน 276,000 บาท

>เพื่อจายเป็นคากอสรางพื้นทางลาดคนพิการอาคารราช
พกฤษ อบต.บานกลาง ตําบลบานกลาง อําเภอเมือง
นครพนม จังหวัดนครพนม โดยมีรายละเอียด ดังนี้
-ทําการกอสรางพื้นทางลาดคนพิการอาคารราชพกฤษ อบต
.บานกลาง ตามรายละเอียดที่ อบต.บานกลาง กําหนด
-ทําการติดตั้งป้ายโครงการจํานวน  1 ป้าย
(ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ.2537และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562)
(ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570 หนาที่62 ลําดับที7่4)

(9) โครงการกอสรางรั้วที่ทําการ อบต.บานกลาง จํานวน 27,000 บาท

>เพื่อจายเป็นคากอสรางรั้วที่ทําการ อบต.บานกลาง  
บานกลาง อําเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยมีราย
ละเอียดดังนี้
-ทําการกอสรางรั้วที่ทําการ อบต.บานกลาง ยาว 3.40 เมตร
ตามรายละเอียดที่ อบต.บานกลาง กําหนด
(ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ.2537และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562)
(ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570 หนาที่61 ลําดับที7่1)
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คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

(1) โครงการถมดินปรับพื้นที่ ที่ทําการ อบต.บานกลาง จํานวน 103,000 บาท

>เพื่อจายเป็นคาถมดินปรับพื้นที่ อบต.บานกลาง อําเภอเมือง
นครพนม จังหวัดนครพนม โดยมีรายละเอียด ดังนี้
-ถมดินภายในพื้นที่ ที่ทําการ อบต.บานกลาง อ.เมืองนครพนม จ
.นครพนม ปริมาณดินถมไมนอยกวา 1,050.00 ลูกบาสก
เมตร พรอมปรับเกลี่ยใหเรียบรอย ทําการติดตั้งป้ายโครงการ
จํานวน  1 ป้าย
(ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ.2537และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562)
(ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570 หนาที่50 ลําดับที1่06)

(2) โครงการปรับปรุงถนน คสล. บานกลาง หมูที่ 4 จํานวน 145,000 บาท

>เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงถนน คสล. บานกลาง หมูที่ 4 ตําบล
บานกลาง อําเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
-ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว  90.00 เมตร หนา 0.10
 เมตร หรือคิดเป็น ผิวจราจรไมนอยกวา  360.00 ตาราง
เมตร ตามรายละเอียดที่ อบต.บานกลาง กําหนด
-ทําการติดตั้งป้ายโครงการจํานวน  1 ป้าย
(ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ.2537และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562)
(ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570 หนาที่33 ลําดับที3่4)
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(3) โครงการปรับปรุงถนน คสล. บานหนาด หมูที่ 11 จํานวน 49,000 บาท

>เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงถนน คสล. บานหนาด หมูที่ 11 ตําบล
บานกลาง อําเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
-ขนาดผิวจราจรกวาง 2.50 เมตร ยาว  46.00 เมตร หนา 0.12
 เมตร หรือคิดเป็น ผิวจราจรไมนอยกวา  115.00 ตาราง
เมตร ตามรายละเอียดที่ อบต.บานกลาง กําหนด
(ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ.2537และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562)
(ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570 หนาที่44 ลําดับที8่2)

(4) โครงการปรับปรุงคลองสงน้ําเพื่อเป็นถนนลูกรัง บานดงติ้ว หมูที่ 
12

จํานวน 148,000 บาท

>เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงคลองสงน้ําเพื่อเป็นถนนลูกรัง บานดง
ติ้ว หมูที่ 12 ตําบลบานกลาง อําเภอเมืองนครพนม จังหวัด
นครพนม โดยมีรายละเอียดดังนี้
-ทําการวางทอระบายน้ํา คสล. เสนผาศูนยกลางขนาด 0.60
 เมตร จํานวน 57 ทอน พรอมยาแนวรอยตอทอ
-ทําการวางบอพักสําเร็จรูปขนาดใชกับทอ คสล. เสนผาศูนยกลาง
ขนาด 0.60 เมตร พรอมฝาปดจํานวน 6 บอ
-ทําการถมดิน ปริมาณดินถมไมนอยกวา  111.00 ลูกบาสกเมตร
-ทําการลงลูกรัง ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 63.00
 เมตร  หนา 0.20 เมตร ปริมาณลูกรังไมนอยกวา 51.00 ลูก
บาสกเมตร พรอมปรับเกลี่ยผิวจราจรให เรียบรอยสามารถสัญจร
ไปมาได ตามรายละเอียดที่ อบต.บานกลาง กําหนด
-ทําการติดตั้งป้ายโครงการจํานวน  1 ป้าย
(ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ.2537และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562)
(ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570 หนาที่47 ลําดับที9่3)
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(5) โครงการปรับปรุงถนน คสล. บานกลาง  หมูที่ 13 จํานวน 118,000 บาท

>เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงถนน คสล. บานกลาง หมูที่ 13 ตําบล
บานกลาง อําเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 
-ทําการรื้อผิวจราจรถนน คสล. เดิม ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00
 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
-ทําการคืนผิวจราจรถนน คสล. ขนาดกวาง 4.00
 เมตร ยาว  40.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นผิวจราจร
ไมนอยกวา 160.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียดที่ อบต
.บานกลาง กําหนด
-ทําการติดตั้งป้ายโครงการจํานวน  1 ป้าย
(ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ.2537และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562)
(ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570 หนาที่49 ลําดับที1่04)

(6) โครงการปรับปรุงถนน คสล. บานกลาง  หมูที่ 13 จํานวน 30,700 บาท

>เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงถนน คสล. บานกลาง หมูที่ 13 ตําบล
บานกลาง อําเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 
-ชวงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกวาง 4.40 เมตร ยาว 6.00
 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือคิดเป็น ผิวจราจรไมนอยกวา  26.40
 ตารางเมตร ตามรายละเอียดที่ อบต.บานกลาง กําหนด
-ชวงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 10.00
 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือคิดเป็นผิวจราจรไมนอยกวา 40.00
 ตารางเมตร ตามรายละเอียดที่ อบต.บานกลาง กําหนด
-ชวงที่ 3 ขนาดผิวจราจร คิดเป็นพื้นที่ไมน้อยกว่า 11 ตารางเมตร
ตามรายละเอียดที่ อบต.บานกลาง กําหนด
(ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ.2537และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562)
(ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่นพ.ศ.2566-2570หนาที่49ลําดับที1่05)
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(7) โครงการปรับปรุงศูนย อปพร. อบต.บานกลาง จํานวน 157,000 บาท

>เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงศูนย อปพร. อบต.บานกลาง อําเภอ
เมืองนครพม จังหวัดนครพนม โดยมีรายละเอียดดังนี้
-ทําการรื้อหลังคาเดิม แลวทําการติดตั้งหลังคาใหม ตามราย
ละเอียดที่ อบต.บานกลาง กําหนด
-ทําการทาสีอาคารศูนย อปพร.
-ทําการติดตั้งป้ายโครงการจํานวน  1 ป้าย
(ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ.2537และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562)
(ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570 หนาที่52ลําดับที8่)

(8) โครงการปรับปรุงรั้วและประตู หนาที่ทําการ อบต.บานกลาง จํานวน 455,000 บาท

>เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงรั้วและประตู หนาที่ทําการ อบต
.บานกลาง 
อําเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยมีรายละเอียดดังนี้
-ทําการรื้อถอน รั้วลูกกรงเหล็ก และประตูเหล็กเดิม 
-ทําการติดตั้งรั้วลูกกรงเหล็กสแตนเลส และประตูสแตนเลส
-ทําการทาสีผนังรั้วทั้งภายในและภายนอก
-ทําการติดตั้งป้ายโครงการจํานวน  1 ป้าย
(ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ.2537และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562)
(ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570 หนาที่61 ลําดับที7่1)
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(9) โครงการปรับปรุงหองน้ําอาคารราชพฤกษ อบต.บานกลาง จํานวน 142,000 บาท

>เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงหองน้ําอาคาราชพฤกษ อบต.บานกลาง
อําเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยมีรายละเอียดดังนี้
-ทําการเปลี่ยนสุขภัณฑ
-ทําทางเดินระหวางอาคารไปหองน้ํา
-ทําการปรับพื้นบริเวณดานหนาหรองน้ําพรอมปูกระเบื้อง  
-ทําการรื้อถอนหลังคาดานหนาหองน้ําเดิมและทําการติดตั้งใหม 
ตามรายละเอียดที่ อบต.บานกลาง กําหนด
-ทําการติดตั้งป้ายโครงการจํานวน  1 ป้าย
(ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ.2537และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562)
(ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570 หนาที่62 ลําดับที7่8)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)

- เพื่อจายเป็นคาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) งานกอสราง
สิ่งสาธารณูปโภค และสิ่งสาธารณูปการ

จํานวน 5,000 บาท

แผนงานการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 20,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

(1) โครงการสงเสริม อนุรักษ ฟ้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด
ลอม ประจําป 2566

จํานวน 20,000 บาท

(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2564)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566–2570 หนาที่76 ลําดับที5่)
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

250,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 10,405,200

เบี้ยยังชีพความพิการ 2,200,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 12,000

เงินสํารองจาย 472,886

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

508,054

เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชนตําบล
บ้านกลาง

20,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่น อบต.บ้านกลาง 
(สปสช.)

175,000

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพข้า
ราชการ/พนักงาน

20,000

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

250,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 10,405,200

เบี้ยยังชีพความพิการ 2,200,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 12,000

เงินสํารองจาย 472,886

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

508,054

เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชนตําบล
บ้านกลาง

20,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่น อบต.บ้านกลาง 
(สปสช.)

175,000

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพข้า
ราชการ/พนักงาน

20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

เงินชวยคาทําศพลูกจ้าง
ประจํา

5,000

เงินชวยคาทําศพ
พนักงานจ้าง

25,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
นายก/รองนายกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,281,600

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

5,871,300 3,250,400 635,400

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

95,540 217,500

เงินประจําตําแหนง 336,000 42,000 42,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินชวยคาทําศพลูกจ้าง
ประจํา

5,000

เงินชวยคาทําศพ
พนักงานจ้าง

25,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
นายก/รองนายกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,281,600

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

1,751,200 11,508,300

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

31,800 344,840

เงินประจําตําแหนง 42,000 462,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

คาจ้างลูกจ้างประจํา 292,400

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 2,169,300 1,508,000 209,600

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

207,000 96,000

เงินวิทยฐานะ 285,600

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

220,000 600,000 5,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

20,000 20,000 5,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

118,600 40,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

เพื่อจายเป็นคา
ธรรมเนียม คาจ้างเหมา
ชั่วคราว หรือคาจ้าง
เหมาอื่นๆ

400,000

-เพื่อจายเป็นคา
ธรรมเนียม คาจ้างเหมา
ชั่วคราว หรือคาจ้าง
เหมาอื่นๆ

50,000 10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

คาจ้างลูกจ้างประจํา 292,400

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 968,800 4,855,700

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

58,100 361,100

เงินวิทยฐานะ 285,600

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

825,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

10,000 55,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

60,000 218,600

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

เพื่อจายเป็นคา
ธรรมเนียม คาจ้างเหมา
ชั่วคราว หรือคาจ้าง
เหมาอื่นๆ

400,000

-เพื่อจายเป็นคา
ธรรมเนียม คาจ้างเหมา
ชั่วคราว หรือคาจ้าง
เหมาอื่นๆ

60,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

120,000 35,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

(1) เพื่อเป็นคาใช้จาย
ตามโครงการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากร
ในหนวยงาน

250,000

(1) เพื่อเป็นคาใช้จายใน
การเดินทางไปราชการ 
คาลงทะเบียน ฝึกอบรม 
สัมมนา

100,000 30,000

(2) เพื่อเป็นคาใช้จายใน
การจัดทําระบบ
ทะเบียนทรัพย์สินและ
แผนที่ภาษี

100,000

(2) เพื่อเป็นคาใช้จายใน
การเดินทางไปราชการ 
คาลงทะเบียนฝึกอบรม 
สัมมนา

150,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

155,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

(1) เพื่อเป็นคาใช้จาย
ตามโครงการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากร
ในหนวยงาน

250,000

(1) เพื่อเป็นคาใช้จายใน
การเดินทางไปราชการ 
คาลงทะเบียน ฝึกอบรม 
สัมมนา

130,000

(2) เพื่อเป็นคาใช้จายใน
การจัดทําระบบ
ทะเบียนทรัพย์สินและ
แผนที่ภาษี

100,000

(2) เพื่อเป็นคาใช้จายใน
การเดินทางไปราชการ 
คาลงทะเบียนฝึกอบรม 
สัมมนา

150,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

(3) เพื่อเป็นคาใช้จายใน
การดําเนินการโครงการ 
อบต.สัญจร เคลื่อน
ที่พบประชาชน

20,000

(4) เพื่อเป็นคาใช้จาย
ตามโครงการหมูบ้าน
สะอาดตามหลัก 3ช 
(3Rs)

20,000

(5)เพื่อเป็นคาใช้จาย
ตามโครงการทําแนวเขต
พื้นที่สาธารณะ
ประโยชน์

30,000

(6)เพื่อเป็นคาใช้จาย
ตามโครงการประชุม
ประชาคมการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น

10,000

(7) เพื่อเป็นคาใช้จายใน
การดําเนินการเลือกตั้งผู้
บริหารท้องถิ่น/สมาชิก
สภาท้องถิ่น

100,000

-เพื่อเป็นคาใช้จายใน
การเดินทางไปราชการ 
คาลงทะเบียนฝึกอบรม 
สัมมนา

10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 250,000 120,000 10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

(3) เพื่อเป็นคาใช้จายใน
การดําเนินการโครงการ 
อบต.สัญจร เคลื่อน
ที่พบประชาชน

20,000

(4) เพื่อเป็นคาใช้จาย
ตามโครงการหมูบ้าน
สะอาดตามหลัก 3ช 
(3Rs)

20,000

(5)เพื่อเป็นคาใช้จาย
ตามโครงการทําแนวเขต
พื้นที่สาธารณะ
ประโยชน์

30,000

(6)เพื่อเป็นคาใช้จาย
ตามโครงการประชุม
ประชาคมการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น

10,000

(7) เพื่อเป็นคาใช้จายใน
การดําเนินการเลือกตั้งผู้
บริหารท้องถิ่น/สมาชิก
สภาท้องถิ่น

100,000

-เพื่อเป็นคาใช้จายใน
การเดินทางไปราชการ 
คาลงทะเบียนฝึกอบรม 
สัมมนา

10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 100,000 480,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

- เพื่อจายเป็นคา
ธรรมเนียม คาจ้างเหมา
ชั่วคราว หรือคาจ้าง
เหมาอื่นๆ

300,000

- เพื่อเป็นคาใช้จายใน
การเดินทางไปราชการ 
คาลงทะเบียน ฝึกอบรม 
สัมมนา

150,000

(1) โครงการวันเด็กแหง
ชาติ ประจําป 2566

100,000

(2) โครงการสนับสนุน
คาใช้จายในการบริหาร
สถานศึกษา

1,337,200

(2) โครงการชวยเหลือผู้
มีรายได้น้อยและ
สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส

100,000

(3 โครงการสายรัก สาย
ใย ใสใจผู้สูงอายุ

100,000

- จายเป็นคาธรรมเนียม
การทิ้งขยะและกําจัด
ขยะ ให้แกเทศบาลเมือง
นครพนม

350,000

(1) โครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด ประจําป 2566

50,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

- เพื่อจายเป็นคา
ธรรมเนียม คาจ้างเหมา
ชั่วคราว หรือคาจ้าง
เหมาอื่นๆ

50,000 350,000

- เพื่อเป็นคาใช้จายใน
การเดินทางไปราชการ 
คาลงทะเบียน ฝึกอบรม 
สัมมนา

150,000

(1) โครงการวันเด็กแหง
ชาติ ประจําป 2566

100,000

(2) โครงการสนับสนุน
คาใช้จายในการบริหาร
สถานศึกษา

1,337,200

(2) โครงการชวยเหลือผู้
มีรายได้น้อยและ
สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส

100,000

(3 โครงการสายรัก สาย
ใย ใสใจผู้สูงอายุ

100,000

- จายเป็นคาธรรมเนียม
การทิ้งขยะและกําจัด
ขยะ ให้แกเทศบาลเมือง
นครพนม

350,000

(1) โครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด ประจําป 2566

50,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

(1) โครงการแขงขัน
กีฬาต้านยาเสพติด อบต
.บ้านกลาง ประจําป 
2566

(1) โครงการสงเสริม
การทองเที่ยว ประจําป 
2566

(1)โครงการสืบสาน
ประเพณีลอยกระทง 
ประจําป 2566

(2) โครงการสืบสาน
ประเพณีแหเทียน
พรรษา ประจําป 2566

(1) โครงการสงเสริม 
อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม ประจําป 2566

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 250,000 100,000 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 150,000 1,570,200 100,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 350,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 47,600
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

(1) โครงการแขงขัน
กีฬาต้านยาเสพติด อบต
.บ้านกลาง ประจําป 
2566

150,000 150,000

(1) โครงการสงเสริม
การทองเที่ยว ประจําป 
2566

100,000 100,000

(1)โครงการสืบสาน
ประเพณีลอยกระทง 
ประจําป 2566

100,000 100,000

(2) โครงการสืบสาน
ประเพณีแหเทียน
พรรษา ประจําป 2566

100,000 100,000

(1) โครงการสงเสริม 
อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม ประจําป 2566

20,000 20,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 50,000 450,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 200,000 220,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 1,820,200

วัสดุยานพาหนะและขนสง 100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 350,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 47,600
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแตงกาย 38,000

วัสดุจราจร 30,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

286,000 30,000

วัสดุกีฬา

วัสดุกอสร้าง

วัสดุอื่น

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 350,000 100,000

คาบริการโทรศัพท์ 120,000

คาบริการไปรษณีย์ 17,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

10,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

25,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

(1) จัดซื้อตู้ใสเอกสาร 16,000

(2) จัดซื้อโต๊ะทํางาน 19,500

(3) จัดซื้อโต๊ะเอนก
ประสงค์

15,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแตงกาย 38,000

วัสดุจราจร 30,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

316,000

วัสดุกีฬา 120,000 120,000

วัสดุกอสร้าง 200,000 200,000

วัสดุอื่น 50,000 50,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 700,000 1,150,000

คาบริการโทรศัพท์ 120,000

คาบริการไปรษณีย์ 17,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

10,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

25,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

(1) จัดซื้อตู้ใสเอกสาร 16,000

(2) จัดซื้อโต๊ะทํางาน 19,500

(3) จัดซื้อโต๊ะเอนก
ประสงค์

15,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจค
เตอร์ ระดับ XGA ขนาด
ไมน้อยกวา 4,000 
ANSI Lumens จํานวน 
1 เครื่อง

49,900

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ
จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์
ไฟฟ้า ขนาดเส้นทะแย
งมุมไมน้อยกวา 100 นิ้ว 
จํานวน 1 จอ

24,100

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ
โทรทัศน์ แอล อี ดี 
(LED TV) แบบ Smart 
TV ขนาดไมน้อยกวา 
40 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง

15,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

(1) จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
สําหรับงานประมวลผล

176,000

(2) จัดซื้อเครื่องพิมพ์
เลเซอร์หรือ LED สี 
ชนิด Network แบบที่1

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจค
เตอร์ ระดับ XGA ขนาด
ไมน้อยกวา 4,000 
ANSI Lumens จํานวน 
1 เครื่อง

49,900

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ
จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์
ไฟฟ้า ขนาดเส้นทะแย
งมุมไมน้อยกวา 100 นิ้ว 
จํานวน 1 จอ

24,100

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ
โทรทัศน์ แอล อี ดี 
(LED TV) แบบ Smart 
TV ขนาดไมน้อยกวา 
40 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง

15,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

(1) จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
สําหรับงานประมวลผล

176,000

(2) จัดซื้อเครื่องพิมพ์
เลเซอร์หรือ LED สี 
ชนิด Network แบบที่1

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

- เพื่อจัดซื้อตู้สําหรับจัด
เก็บเอกสารแบบสอง
บานเปด จํานวน 2 หลัง

16,000

(1) จัดซื้อเครื่องปรับ
อากาศ แบบตั้งพื้นหรือ
แบบแขวน(ระบบ 
Inverter) ขนาด 
24,000 บีทียู

127,500

(2) จัดซื้อเก้าอี้ทํางาน 21,000

(3) จัดซื้อโต๊ะทํางาน 39,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

-จัดซื้อตู้เย็น ขนาดไม
น้อยกวา 5 คิวบิกฟุต

6,400

ครุภัณฑ์การเกษตร

-จัดซื้อเลื่อยโซยนต์

ครุภัณฑ์โรงงาน

-จัดซื้อเครื่องเจีย/ตัด 
แบบมือถือ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

(1) โครงการกอสร้างรั้ว
รอบอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านดงติ้ว

173,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

- เพื่อจัดซื้อตู้สําหรับจัด
เก็บเอกสารแบบสอง
บานเปด จํานวน 2 หลัง

16,000

(1) จัดซื้อเครื่องปรับ
อากาศ แบบตั้งพื้นหรือ
แบบแขวน(ระบบ 
Inverter) ขนาด 
24,000 บีทียู

127,500

(2) จัดซื้อเก้าอี้ทํางาน 21,000

(3) จัดซื้อโต๊ะทํางาน 39,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

-จัดซื้อตู้เย็น ขนาดไม
น้อยกวา 5 คิวบิกฟุต

6,400

ครุภัณฑ์การเกษตร

-จัดซื้อเลื่อยโซยนต์ 10,000 10,000

ครุภัณฑ์โรงงาน

-จัดซื้อเครื่องเจีย/ตัด 
แบบมือถือ

6,300 6,300

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

(1) โครงการกอสร้างรั้ว
รอบอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านดงติ้ว

173,000

หน้าที่ 153



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

(2) โครงการกอสร้างรั้ว
รอบอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กตําบลบ้านกลาง

17,000

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

(1) โครงการตอเติม
อาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านดงติ้ว

150,000

(1) โครงการกอสร้าง
ถนนลูกรัง บ้านหนาด 
หมูที่ 1

(2) โครงการกอสร้าง
ถนน คสล. บ้านหนาด 
หมูที่ 2

(3) โครงการกอสร้าง
ถนน คสล. บ้านดงติ้ว 
หมูที่ 5

(4) โครงการกอสร้าง
ถนน คสล. บ้านดงยอ 
หมูที่ 8

(5) โครงการกอสร้าง
ถนน คสล. บ้านกลาง 
หมูที่ 10

หน้าที่ 154



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

(2) โครงการกอสร้างรั้ว
รอบอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กตําบลบ้านกลาง

17,000

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

(1) โครงการตอเติม
อาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านดงติ้ว

150,000

(1) โครงการกอสร้าง
ถนนลูกรัง บ้านหนาด 
หมูที่ 1

148,000 148,000

(2) โครงการกอสร้าง
ถนน คสล. บ้านหนาด 
หมูที่ 2

148,000 148,000

(3) โครงการกอสร้าง
ถนน คสล. บ้านดงติ้ว 
หมูที่ 5

148,000 148,000

(4) โครงการกอสร้าง
ถนน คสล. บ้านดงยอ 
หมูที่ 8

148,000 148,000

(5) โครงการกอสร้าง
ถนน คสล. บ้านกลาง 
หมูที่ 10

150,000 150,000

หน้าที่ 155



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

(6) โครงการกอสร้าง
ถนน คสล. บ้านหนาด 
หมูที่ 11

(7) โครงการกอสร้าง
รางระบายน้ํา คสล
.พร้อมฝาปด บ้านหนาด 
หมูที่ 11

(8) โครงการกอสร้างพื้น
ทางลาดคนพิการอาคาร
ราชพฤกษ์ อบต
.บ้านกลาง

(9) โครงการกอสร้างรั้ว
ที่ทําการ อบต
.บ้านกลาง

- เพื่อจายเป็นคาบํารุง
รักษา ซอมแซม ปรับ
ปรุงสิ่งกอสร้าง โครง
สร้างครุภัณฑ์ขนาดใหญ 
ไมรวมถึงคาซอมบํารุง
ตามปกติหรือคาซอม
กลาง

(1) โครงการถมดินปรับ
พื้นที่ ที่ทําการ อบต
.บ้านกลาง

หน้าที่ 156



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

(6) โครงการกอสร้าง
ถนน คสล. บ้านหนาด 
หมูที่ 11

27,600 27,600

(7) โครงการกอสร้าง
รางระบายน้ํา คสล
.พร้อมฝาปด บ้านหนาด 
หมูที่ 11

71,700 71,700

(8) โครงการกอสร้างพื้น
ทางลาดคนพิการอาคาร
ราชพฤกษ์ อบต
.บ้านกลาง

276,000 276,000

(9) โครงการกอสร้างรั้ว
ที่ทําการ อบต
.บ้านกลาง

27,000 27,000

- เพื่อจายเป็นคาบํารุง
รักษา ซอมแซม ปรับ
ปรุงสิ่งกอสร้าง โครง
สร้างครุภัณฑ์ขนาดใหญ 
ไมรวมถึงคาซอมบํารุง
ตามปกติหรือคาซอม
กลาง

200,000 200,000

(1) โครงการถมดินปรับ
พื้นที่ ที่ทําการ อบต
.บ้านกลาง

103,000 103,000

หน้าที่ 157



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

(2) โครงการปรับปรุง
ถนน คสล. บ้านกลาง 
หมูที่ 4

(3) โครงการปรับปรุง
ถนน คสล. บ้านหนาด 
หมูที่ 11

(4) โครงการปรับปรุง
คลองสงน้ําเพื่อเป็นถนน
ลูกรัง บ้านดงติ้ว หมูที่ 
12

(5) โครงการปรับปรุง
ถนน คสล. บ้านกลาง  
หมูที่ 13

(6) โครงการปรับปรุง
ถนน คสล. บ้านกลาง  
หมูที่ 13

(7) โครงการปรับปรุง
ศูนย์ อปพร. อบต
.บ้านกลาง

(8) โครงการปรับปรุงรั้ว
และประตู หน้าที่ทําการ 
อบต.บ้านกลาง

(9) โครงการปรับปรุง
ห้องน้ําอาคารราชพฤกษ์ 
อบต.บ้านกลาง

หน้าที่ 158



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

(2) โครงการปรับปรุง
ถนน คสล. บ้านกลาง 
หมูที่ 4

145,000 145,000

(3) โครงการปรับปรุง
ถนน คสล. บ้านหนาด 
หมูที่ 11

49,000 49,000

(4) โครงการปรับปรุง
คลองสงน้ําเพื่อเป็นถนน
ลูกรัง บ้านดงติ้ว หมูที่ 
12

148,000 148,000

(5) โครงการปรับปรุง
ถนน คสล. บ้านกลาง  
หมูที่ 13

118,000 118,000

(6) โครงการปรับปรุง
ถนน คสล. บ้านกลาง  
หมูที่ 13

30,700 30,700

(7) โครงการปรับปรุง
ศูนย์ อปพร. อบต
.บ้านกลาง

157,000 157,000

(8) โครงการปรับปรุงรั้ว
และประตู หน้าที่ทําการ 
อบต.บ้านกลาง

455,000 455,000

(9) โครงการปรับปรุง
ห้องน้ําอาคารราชพฤกษ์ 
อบต.บ้านกลาง

142,000 142,000

หน้าที่ 159



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)

- เพื่อจายเป็นคาชดเชย
สัญญาแบบปรับราคาได้ 
(คา K) งานกอสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค และสิ่ง
สาธารณูปการ

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

อุดหนุนองค์การบริหาร
สวนตําบลขามเฒา 
อําเภอเมืองนครพนม 
จังหวัดนครพนม

30,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ

(1) อุดหนุนกิจการสง
เสริมการศึกษาให้แก
โรงเรียนประถมศึกษา

3,080,000

(1) อุดหนุนกิจการสง
เสริมการศึกษาให้แก
โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์

50,000

(2) อุดหนุนกิจการสง
เสริมการศึกษาให้แก
โรงเรียนบ้านกลางบ้าน
หนาด

100,000

หน้าที่ 160



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)

- เพื่อจายเป็นคาชดเชย
สัญญาแบบปรับราคาได้ 
(คา K) งานกอสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค และสิ่ง
สาธารณูปการ

5,000 5,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

อุดหนุนองค์การบริหาร
สวนตําบลขามเฒา 
อําเภอเมืองนครพนม 
จังหวัดนครพนม

30,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ

(1) อุดหนุนกิจการสง
เสริมการศึกษาให้แก
โรงเรียนประถมศึกษา

3,080,000

(1) อุดหนุนกิจการสง
เสริมการศึกษาให้แก
โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์

50,000

(2) อุดหนุนกิจการสง
เสริมการศึกษาให้แก
โรงเรียนบ้านกลางบ้าน
หนาด

100,000

หน้าที่ 161



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

(2) อุดหนุนกิจการสง
เสริมการศึกษาให้แก
โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์

50,000

(3) อุดหนุนกิจการสง
เสริมการศึกษาให้แก
โรงเรียนบ้านกลางน้อย

100,000

(4) อุดหนุนกิจการสง
เสริมการศึกษาให้แก
โรงเรียนบ้านดงยอ

100,000

(5) อุดหนุนกิจการสง
เสริมการศึกษาให้แก
โรงเรียนบ้านดงติ้ว

100,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

+อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบ้าน บ้านกลาง 
หมู10

20,000

+อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบ้าน บ้านกลาง 
หมู13

20,000

+อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบ้าน บ้านกลาง หมู3

20,000

+อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบ้าน บ้านกลาง หมู4

20,000

หน้าที่ 162



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

(2) อุดหนุนกิจการสง
เสริมการศึกษาให้แก
โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์

50,000

(3) อุดหนุนกิจการสง
เสริมการศึกษาให้แก
โรงเรียนบ้านกลางน้อย

100,000

(4) อุดหนุนกิจการสง
เสริมการศึกษาให้แก
โรงเรียนบ้านดงยอ

100,000

(5) อุดหนุนกิจการสง
เสริมการศึกษาให้แก
โรงเรียนบ้านดงติ้ว

100,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

+อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบ้าน บ้านกลาง 
หมู10

20,000

+อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบ้าน บ้านกลาง 
หมู13

20,000

+อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบ้าน บ้านกลาง หมู3

20,000

+อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบ้าน บ้านกลาง หมู4

20,000

หน้าที่ 163



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

+อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบ้าน บ้านกลางน้อย 
หมู7

20,000

+อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบ้าน บ้านดงติ้ว 
หมู12

20,000

+อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบ้าน บ้านดงติ้ว หมู5

20,000

+อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบ้าน บ้านดงติ้ว หมู6

20,000

+อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบ้าน บ้านดงติ้ว หมู9

20,000

+อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบ้าน บ้านดงยอ หมู8

20,000

+อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบ้าน บ้านหนาด 
หมู1

20,000

+อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบ้าน บ้านหนาด 
หมู11

20,000

+อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบ้าน บ้านหนาด 
หมู2

20,000

หน้าที่ 164



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

+อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบ้าน บ้านกลางน้อย 
หมู7

20,000

+อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบ้าน บ้านดงติ้ว 
หมู12

20,000

+อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบ้าน บ้านดงติ้ว หมู5

20,000

+อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบ้าน บ้านดงติ้ว หมู6

20,000

+อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบ้าน บ้านดงติ้ว หมู9

20,000

+อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบ้าน บ้านดงยอ หมู8

20,000

+อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบ้าน บ้านหนาด 
หมู1

20,000

+อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบ้าน บ้านหนาด 
หมู11

20,000

+อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบ้าน บ้านหนาด 
หมู2

20,000

หน้าที่ 165



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

(1) อุดหนุนกลุมอาชีพ
จักสานบ้านหนาด หมู 2

20,000

(2) อุดหนุนกลุมอาชีพ
จักสานบ้านดงยอ หมู 8

20,000

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

(1) อุดหนุนการไฟฟ้า
สวนภูมิภาคจังหวัด
นครพนม
"โครงการติดตั้งหม้อ
แปลงไฟฟ้า บ้านกลาง
น้อย หมูที่ 7"

300,000

(2) อุดหนุนการไฟฟ้า
สวนภูมิภาคจังหวัด
นครพนม
"โครงการขยายเขต
ไฟฟ้า บ้านกลางน้อย 
หมูที่ 7"

150,000

(3) อุดหนุนการไฟฟ้า
สวนภูมิภาคจังหวัด
นครพนม
"โครงการขยายเขต
ไฟฟ้า บ้านกลาง หมูที่ 
4"

150,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

(1) อุดหนุนกลุมอาชีพ
จักสานบ้านหนาด หมู 2

20,000

(2) อุดหนุนกลุมอาชีพ
จักสานบ้านดงยอ หมู 8

20,000

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

(1) อุดหนุนการไฟฟ้า
สวนภูมิภาคจังหวัด
นครพนม
"โครงการติดตั้งหม้อ
แปลงไฟฟ้า บ้านกลาง
น้อย หมูที่ 7"

300,000

(2) อุดหนุนการไฟฟ้า
สวนภูมิภาคจังหวัด
นครพนม
"โครงการขยายเขต
ไฟฟ้า บ้านกลางน้อย 
หมูที่ 7"

150,000

(3) อุดหนุนการไฟฟ้า
สวนภูมิภาคจังหวัด
นครพนม
"โครงการขยายเขต
ไฟฟ้า บ้านกลาง หมูที่ 
4"

150,000

หน้าที่ 167



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

(4) อุดหนุนการไฟฟ้า
สวนภูมิภาคจังหวัด
นครพนม
"โครงการขยายเขต
ไฟฟ้า บ้านดงติ้ว หมูที่ 
6"

150,000

(5) อุดหนุนการไฟฟ้า
สวนภูมิภาคจังหวัด
นครพนม
"โครงการขยายเขต
ไฟฟ้า บ้านดงติ้ว หมูที่ 
9"

150,000

(6) อุดหนุนการไฟฟ้า
สวนภูมิภาคจังหวัด
นครพนม
"โครงการขยายเขต
ไฟฟ้า บ้านดงติ้ว หมูที่ 
5"

150,000

(1) อุดหนุนสภาวัฒนธร
รมอําเภอเมืองนครพนม 
จังหวัดนครพนม 
"โครงการจัดทําเรือไฟ
งานประเพณีไหลเรือไฟ 
จังหวัดนครพนม"

รวม 14,103,140 14,711,560 668,000 13,400,400 646,000 1,238,400 1,400,000 80,000

หน้าที่ 168
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

(4) อุดหนุนการไฟฟ้า
สวนภูมิภาคจังหวัด
นครพนม
"โครงการขยายเขต
ไฟฟ้า บ้านดงติ้ว หมูที่ 
6"

150,000

(5) อุดหนุนการไฟฟ้า
สวนภูมิภาคจังหวัด
นครพนม
"โครงการขยายเขต
ไฟฟ้า บ้านดงติ้ว หมูที่ 
9"

150,000

(6) อุดหนุนการไฟฟ้า
สวนภูมิภาคจังหวัด
นครพนม
"โครงการขยายเขต
ไฟฟ้า บ้านดงติ้ว หมูที่ 
5"

150,000

(1) อุดหนุนสภาวัฒนธร
รมอําเภอเมืองนครพนม 
จังหวัดนครพนม 
"โครงการจัดทําเรือไฟ
งานประเพณีไหลเรือไฟ 
จังหวัดนครพนม"

80,000 80,000

รวม 650,000 6,985,200 20,000 53,902,700

หน้าที่ 169


