


 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

  
 

จ. นครพน
มมอืง  

อ.เ

บา้นกลางอบต.

 

http://www.baanklang.go.th/


รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลบานกลาง

อําเภอเมืองนครพนม   จังหวัดนครพนม

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 50,700,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 13,561,080 บาท
งบกลาง รวม 13,561,080 บาท

งบกลาง รวม 13,561,080 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 400,000 บาท

(1)เพื่อจายสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่น
(สปสช.) จํานวน 150,000 บาท
(ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.2545)
(2)เพื่อจายสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจาง
ในหนวยงาน  จํานวน 250,000 บาท
(ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2497แกไขเพิ่มถึง
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558)

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 10,000 บาท

(ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่2) พ.ศ.2561)
(ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่กค0410.3/ว567 
ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2561)

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 9,944,400 บาท

-เพื่อจายสงเคราะหเบี้ยยังชีพใหแกผูสูงอายุในตําบลบานกลาง
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงิน
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2552 
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที4่) พ.ศ.2562)
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 2,160,000 บาท

-เพื่อจายสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูพิการในตําบลบานกลาง
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเบี้ย
ความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2553
 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที2่) พ.ศ.2559)

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 12,000 บาท

-เพื่อจายสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูป่วยเอดสในตําบลบานกลาง
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะห
เพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548)

เงินสํารองจาย จํานวน 500,680 บาท

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

รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 484,000 บาท

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

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพขาราชการ/พนักงาน จํานวน 20,000 บาท

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

เงินชวยคาทําศพพนักงานจาง จํานวน 25,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือพิเศษแกพนักงานสวนตําบล 
ขาราชการครู ลูกจางประจําและพนักงานจาง กรณีเสียชีวิต
(ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครพนม 
เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขการจายเงินชวยพิเศษกรณีพนักงาน
สวนตําบลผูรับบํานาญลูกจาง และพนักงานจาง ถึงแกความ
ตาย พ.ศ.2560)
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เงินชวยคาทําศพลูกจางประจํา จํานวน 5,000 บาท

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

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 13,059,620 บาท

งบบุคลากร รวม 9,432,620 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,089,520 บาท
คาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 514,080 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนใหแกนายก/รองนายก ราย
ละเอียด ดังนี้
(1) เงินเคาตอบแทนนายก (20,400x12=244,800 บาท)
(2) เงินคาตอบแทนรองนายก คนที่ 1 (11,220x12=134,640
 บาท)
(3) เงินคาตอบแทนรองนายก คนที่ 2 (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 คนที่ 1 (880x12=10,560 บาท)
(3) คาตอบรองนายก คนที่ 2 (880x12=10,560 บาท)

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

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

จํานวน 86,400 บาท

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

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 2,404,800 บาท

(1) คาตอบแทนประธานสภา  (11,220x12=134,640 บาท
(2) คาตอบแทนรองประธานสภา  (9,180x12=110,160 บาท)
(3) คาตอบแทนสมาชิกสภา  (7,200x24x12=2,073,600 บาท)
(4) คาตอบแทนเลขานุการสภา  (7,200x12=86,400  บาท)

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 6,343,100 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 4,104,400 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานในหนวยงาน
เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 75,900 บาท

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

เงินประจําตําแหนง จํานวน 252,000 บาท

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

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,785,300 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาจางใหแกพนักงานจางในหนวยงาน
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 125,500 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆของพนักงานจางในหนวยงาน
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งบดําเนินงาน รวม 3,434,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 340,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 260,000 บาท

(1) เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวน
ตําบลและพนักงานจางเป็นกรณีพิเศษ  จํานวน 50,000 บาท
(2) เพื่อจายเป็นคาตอบแทนกรรมการจัดการเลือกตั้งทองถิ่น
จํานวน 200,000 บาท
(3) เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูชวยปฏิบัติราชการ และคาตอบแทน
รางวัลตาม พรบ.จราจร  จํานวน 10,000 บาท

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก
พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจําและพนักงานจางที่มาปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 70,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
ลูกจางประจําผูซึ่งมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบ

ค่าใช้สอย รวม 1,792,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียม คาจางเหมาชั่วคราว หรือคาจางเหมาอื่นๆ จํานวน 392,000 บาท

(1)เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียม คาจางเหมาชั่วคราว หรือคาจาง
เหมาอื่นๆซึ่งมิใชการประกอบดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑหรือสิ่งกอ
สราง ประกอบดวย
  (1.1) คาเชาเครื่องถายเอกสาร คาถายเอกสาร คาเชาทรัพยสิน 
คาโฆษณาและเผยแพร คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน 
คาจางเหมาบริการ คาติดตั้งไฟฟ้า คาติดตั้งประปา 
คาติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ ฯลฯ
จํานวน 200,000 บาท
  (1.2) เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการพนักงานจัดเรียงเอกสาร
จํานวน 1คน (8,000x12=96,000 บาท)
  (1.3) เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการบุคคล จํานวน 1
คน (8,000x12=96,000 บาท)
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 110,000 บาท

(1) เพื่อเป็นคาใชจายในการรับเสด็จ จํานวน 50,000 บาท 
(2) เพื่อจายเป็นคารับรองในการตอนรับบุคคลหรือ
คณะบุคคล จํานวน 35,000 บาท
(3) เพื่อจายเป็นคาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา
อบต.บานกลาง จํานวน 25,000 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.2561-2565 หนาที่ 68 ลําดับที่ 12)

(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) เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินการเลือกตั้งผูบริหารทอง
ถิ่น/สมาชิกสภาทองถิ่น

จํานวน 700,000 บาท

(ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่6 พ.ศ. 2552)
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(4) เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการ อบต.สัญจร เคลื่อน
ที่พบประชาชน

จํานวน 20,000 บาท

(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561) 
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ
จัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559) 
(ตามแผนพัฒาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนาที่ 49 ลําดับที่ 21)

(5) เพื่อเป็นคาใชจายตามโครงการหมูบานสะอาดตามหลัก 3ช (3Rs) จํานวน 20,000 บาท

(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ
จัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559)
(ตามแผนพัฒาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนาที่ 44 ลําดับที่ 7)

(6)เพื่อเป็นคาใชจายตามโครงการทําแนวเขตพื้นที่สาธารณะ
ประโยชน

จํานวน 50,000 บาท

(ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่6 พ.ศ. 2552) 
(ตามแผนพัฒาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนาที่ 45 ลําดับที่ 8)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑ คาบํารุงรักษา
ซอมแซมทรัพยสินอื่นๆเพื่อใหใชงานไดตามปกติ
 (1) กรณีเป็นการจางเหมาทั้งคาแรงและคาสิ่งของ
ใหจายจากคาใชสอย
 (2) กรณีที่หนวยงานดําเนินการเอง ใหปฏิบัติดังนี้ 
   -คาจางเหมาแรงงานบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย 
   -คาสิ่งของที่ซื้อมาใหจายจากคาวัสดุ
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ค่าวัสดุ รวม 810,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 130,000 บาท

(1) เพื่อจายเป็นคาซื้อสิ่งของ เครื่องใช
ตางๆ เชน กระดาษ แฟ้ม แบบพิมพ ธงชาติ ปากกา คลิป ลวด
เย็บกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กาว 
เครื่องคํานวณเลข (Calculator) ฯลฯ จํานวน 100,000 บาท
(2) เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อน้ําดื่มไวบริการในสํานัก
งาน จํานวน 30,000 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 แผงกั้น กรวย จราจร 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

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อถังดับเพลิง (Fire Extinguishers) และ
อุปกรณดับเพลิง (Fire Equipment) ฯลฯ
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 492,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 350,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าของสํานักงาน
คาบริการโทรศัพท จํานวน 120,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทที่ใชติดตอราชการ
คาบริการไปรษณีย จํานวน 2,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย คาธนาณัติ อากรณแสตมป์ 
คาธรรมเนียมการโอนเงิน (ระบบ GFMIS)

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายในการใชบริการระบบอินเตอรเน็ต
ของหนวยงาน

คาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ
งบลงทุน รวม 153,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 153,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

(1) จัดซื้อตูใสเอกสาร จํานวน 13,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูใสเอกสาร จํานวน 2 ตู ราคาตูละ 6,500
 บาท
(ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ.2560)

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

1)เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 4 เครื่อง 
ราคาเครื่องๆละ 30,000 บาท

จํานวน 120,000 บาท

(ตามมาตรฐานเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม)
(ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560)
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3)เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 8 
เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,500 บาท

จํานวน 20,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกําลังไฟฟ้าดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าไดไมนอยกวา 15 นาที
(ตามมาตรฐานเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม)
(ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560)

งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

(1)อุดหนุนเทศบาลตําบลหนองญาติ อําเภอเมืองนครพนม จังหวัด
นครพนม

จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุน“โครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวย
เหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอเมือง
นครพนม จังหวัดนครพนม ประจําปีงบประมาณ 2565”
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559) 
และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2560)
(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท0810.7/ว6768
 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เรื่องแนวทางปฏิบัติในการชวย
เหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น) 
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561–2565 เพิ่มเติม 
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564 หนาที่ 20 ลําดับที่ 1)
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เงินอุดหนุนสวนราชการ

(1)อุดหนุนสถานีตํารวจภูธรบานกลาง  อําเภอเมืองนครพนม  
จังหวัดนครพนม

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุน "โครงการบริหารจัดการแบบ
บูรณาการ กรณีผูมีอาการทางจิตกอเหตุของสถานีตํารวจภูธร
บานกลาง”(โครงการนาคาพิทักษรักษประชา)
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559) และแกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2)พ.ศ
.2563)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 เพิ่มเติม 
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564 หนาที่ 19 ลําดับที่ 1)

งานบริหารงานคลัง รวม 3,133,000 บาท
งบบุคลากร รวม 2,463,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,463,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,672,100 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานในหนวยงาน
เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 22,600 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพิ่มตามวุฒิให
แกพนักงานในหนวยงาน

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองคลัง
และหัวหนาฝ่าย

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 278,400 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกลูกจางประจําในหนวยงาน
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 417,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจางใหแกพนักงานจางในหนวยงาน
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 30,900 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆของพนักงานจางในหนวยงาน
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งบดําเนินงาน รวม 670,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 310,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 250,000 บาท

(1) เพื่อจายเป็นคาตอบแทนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งตามพระ
ราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560  จํานวน 200,000 บาท
(2) เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวน
ตําบลและพนักงานจางเป็นกรณีพิเศษ  จํานวน 50,000 บาท

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก
พนักงาน ลูกจางประจําและพนักงานจางที่มาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานลูกจาง
ประจํา ผูซึ่งมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบ

ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

-เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียม คาจางเหมาชั่วคราว หรือคาจางเหมา
อื่นๆ

จํานวน 50,000 บาท

-พื่อจายเป็นคาธรรมเนียม 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 50,000 บาท

(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น
พ.ศ. 2557)
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 แกไขเพิ่มถึง
(ฉบับที่4) พ.ศ. 2561)

(2) เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดทําระบบทะเบียนทรัพยสินและแผนที่
ภาษี

จํานวน 100,000 บาท

(ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ.2560)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561–2565 หนาที่ 48 ลําดับที่ 10)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑ คาบํารุงรักษา
ซอมแซมทรัพยสินอื่นๆเพื่อใหใชงานไดตามปกติ
  (1) กรณีเป็นการจางเหมาทั้งคาแรงและคาสิ่งของใหจาย
จากคาใชสอย
  (2) กรณีที่หนวยงานดําเนินการเอง ใหปฏิบัติดังนี้ 
    -คาจางเหมาแรงงานบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย 
    -คาสิ่งของที่ซื้อมาใหจายจากคาวัสดุ

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 10,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย คาธนาณัติ อากรณแสตมป์ 
คาธรรมเนียมการโอนเงิน (ระบบ GFMIS)
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 600,000 บาท

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

จํานวน 600,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูผานการอบรม อปพร.และกูชีพ เพื่อมา
ปฏิบัติงานศูนยอปพร.อบต.บานกลาง และงานกูชีพ กูภัย

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,431,500 บาท

งบบุคลากร รวม 1,062,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,062,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 900,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานในหนวยงาน
เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม และหัวหนาฝ่าย

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 108,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจางใหแกพนักงานจางในหนวยงาน
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆของพนักงานจางในหนวยงาน
งบดําเนินงาน รวม 345,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 80,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนตําบล
และพนักงานจางเป็นกรณีพิเศษ

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 165,000 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

-เพื่อจายเป็นคาใชจาย ดังนี้
  (1) เพื่อเป็นคาใชจายในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
   จํานวน 10,000 บาท
  (2) เพื่อเป็นคาใชจายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี
   จํานวน 20,000 บาท
  (3) เพื่อเป็นคาใชจายในการประชุมสวนราชการ
   จํานวน 5,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

(1)เพื่อเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการ คาลงทะเบียน ฝึก
อบรม สัมมนา

จํานวน 60,000 บาท

(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่นพ.ศ.2557)
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 แกไขเพิ่มถึง 
(ฉบับที่4) พ.ศ .2561)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็น คาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑ คาบํารุงรักษา
ซอมแซมทรัพยสินอื่นๆ เพื่อใหใชงานไดตามปกติ

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 24,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 24,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

(1)จัดซื้อตูจัดเก็บเอกสารแบบบานเปิด จํานวน 17,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูสําหรับจัดเก็บเอกสารแบบบานเปิด 
จํานวน 2 หลัง
(ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

(1)จัดซื้อเครื่องพิมพMultifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer)

จํานวน 7,500 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพMultifunction แบบฉีดหมึก
พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง
(ตามมาตรฐานเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม)
(ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 10,086,300 บาท
งบบุคลากร รวม 3,892,200 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,892,200 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 2,029,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนขาราชการครูในสังกัด

วันที่พิมพ : 11/8/2564  11:14:00 หนา : 16/44



เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 201,600 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆของพนักงานครูในสังกัด
เงินวิทยฐานะ จํานวน 201,600 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะของพนักงานครูในสังกัด
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,400,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพนักงานจางในสังกัด
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆของพนักงานจางในสังกัด
งบดําเนินงาน รวม 3,561,100 บาท

ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานครู
ในสังกัดผูซึ่งมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบ

ค่าใช้สอย รวม 1,765,100 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

-เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียม คาจางเหมาชั่วคราว หรือคาจางเหมา
อื่นๆ

จํานวน 220,000 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 ประจําปี 2565 จํานวน 50,000 บาท

(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
จัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559)
(ตามแผนพัฒาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนาที่ 55 ลําดับที่ 2)
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(2)โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,445,100 บาท

-เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวัน คารายหัว คาจัดการเรียนการ
สอน คาวัสดุแบบเรียน คาพัฒนาการศึกษา คาเครื่องแบบ ฯลฯ
 ประกอบดวย
  (1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลบานกลาง  จํานวน 796,650 บาท
  (2) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานดงติ้ว  จํานวน 648,450 บาท
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการจายเงิน
ของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562)
(ตามแผนพัฒาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่4) พ.ศ. 2564 หนาที่ 29 ลําดับที่ 9)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑ คาบํารุงรักษาซอม
แซมทรัพยสินอื่นๆ ภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการ
บริหารสวนตําบลบานกลาง

ค่าวัสดุ รวม 1,666,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อผามาน เพื่อติดตั้งภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานดงติ้ว

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 1,566,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจาย ดังนี้
  (1) เพื่อเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัวใหกับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัดอบต.บานกลาง จํานวน 100,000 บาท
  (2) เพื่อเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สําหรับเด็กเล็กในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดอบต.บานกลาง อัตราคนละ 8
 บาท จํานวน 260 วัน จํานวน 374,400  บาท
  (3) เพื่อเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ใหกับเด็กนักเรียนโรงเรียน
ประถมศึกษาสังกัดคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) 
ตั้งแตเด็กอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 อัตราคนละ 8 บาท 
จํานวน 260 วัน จํานวน 52 สัปดาหๆละ 5 วัน 
จํานวน 1,081,600 บาท
  (4) เพื่อเป็นคาจัดซื้อน้ําดื่มไวบริการภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดอบต.บานกลาง จํานวน 10,000 บาท
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 100,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัด อบต.บานกลาง

งบลงทุน รวม 129,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 129,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

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

จํานวน 85,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากา แบบตั้งพื้นหรือแบบ
แขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีที
ยู จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องๆละ 42,500 บาท

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

(1)จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่ 
1(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)

จํานวน 44,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 2
 เครื่อง ราคาเครื่องๆละ 22,000 บาท
(ตามมาตรฐานเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม)
(ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ.2560)
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งบเงินอุดหนุน รวม 2,504,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,504,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

(1) อุดหนุนกิจการสงเสริมการศึกษาใหแกโรงเรียนประถมศึกษา จํานวน 2,184,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการอาหารกลางวัน
สําหรับนักเรียนโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ( สพฐ.) จํานวนนักเรียนอัตราคนละ 21
 บาท 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.2561–2565 เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่4) พ.ศ. 2564 หนาที่ 29 ลําดับที่ 9)

(2) อุดหนุนกิจการสงเสริมการศึกษาใหแกโรงเรียนบานกลางบาน
หนาด

จํานวน 80,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการจัดหาวิทยากร
ภายนอก
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ
.ศ. 2563)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561–2565 เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 หนาที่ 27 ลําดับที่ 2)

(3) อุดหนุนกิจการสงเสริมการศึกษาใหแกโรงเรียนบานกลางนอย จํานวน 80,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการจัดหาวิทยากร
ภายนอก
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ
.ศ. 2563)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 หนาที่ 27 ลําดับที่ 3)
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(4) อุดหนุนกิจการสงเสริมการศึกษาใหแกโรงเรียนบานดงยอ จํานวน 80,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการจัดหาวิทยากร
ภายนอก
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ
.ศ. 2563)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 หนาที่ 27 ลําดับที่ 4)

(5) อุดหนุนกิจการสงเสริมการศึกษาใหแกโรงเรียนบานดงติ้ว จํานวน 80,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการจัดหาวิทยากร
ภายนอก
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ
.ศ.2563)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 หนาที่ 27 ลําดับที่ 1)

งานระดับมัธยมศึกษา รวม 70,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 70,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 70,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

(1) อุดหนุนกิจการสงเสริมการศึกษาใหแกโรงเรียนศรีโคตรบูรณ จํานวน 70,000 บาท

(1.1) เพื่ออุดหนุนเป็นคาใชจายตามโครงการใหความรูเรื่องการตั้ง
ครรภไมพรอมในโรงเรียน (คุณแมวัยใส)  จํานวน 50,000 บาท
(1.2) เพื่ออุดหนุนเป็นคาใชจายตามโครงการสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติด อบายมุข เพศวิถีศึกษา  จํานวน 20,000 บาท
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ
.ศ.2563)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 หนาที่ 28 ลําดับที่ 6-7)
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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.2561–2565 เพิ่มเติม 
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 หนาที่ 25 ลําดับที่ 10)

- อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน บานกลาง หมู13 จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงาน“โครงการพระราช
ดําริดานสาธารณสุข”
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559) และที่แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561–2565 เพิ่มเติม 
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 หนาที่ 26 ลําดับที่ 13)
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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.2561–2565 เพิ่มเติม 
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 หนาที่ 23 ลําดับที่ 3)

- อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน บานกลาง หมู4 จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงาน“โครงการพระราช
ดําริดานสาธารณสุข”
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559) และที่แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561–2565 เพิ่มเติม 
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 หนาที่ 23 ลําดับที่ 4)

- อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน บานกลางนอย หมู7 จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงาน“โครงการพระราช
ดําริดานสาธารณสุข”
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559) และที่แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561–2565 เพิ่มเติม 
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 หนาที่ 24 ลําดับที่ 7)

- อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน บานดงติ้ว หมู12 จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงาน“โครงการพระราช
ดําริดานสาธารณสุข”
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559) และที่แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561–2565 เพิ่มเติม 
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 หนาที่ 25 ลําดับที่ 12)
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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.2561–2565 เพิ่มเติม 
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 หนาที่ 24 ลําดับที่ 5)

- อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน บานดงติ้ว หมู6 จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงาน“โครงการพระราช
ดําริดานสาธารณสุข”
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559) และที่แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561–2565 เพิ่มเติม 
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 หนาที่ 24 ลําดับที่ 6)

- อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน บานดงติ้ว หมู9 จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงาน“โครงการพระราช
ดําริดานสาธารณสุข”
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559) และที่แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561–2565 เพิ่มเติม 
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 หนาที่ 25 ลําดับที่ 9)

- อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน บานดงยอ หมู8 จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงาน“โครงการพระราช
ดําริดานสาธารณสุข”
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559) และที่แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561–2565 เพิ่มเติม 
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 หนาที่ 24 ลําดับที่ 8)
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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.2561–2565 เพิ่มเติม 
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 หนาที่ 23 ลําดับที่ 1)

- อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน บานหนาด หมู11 จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงาน“โครงการพระราช
ดําริดานสาธารณสุข”
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559) และที่แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561–2565 เพิ่มเติม 
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 หนาที่ 25 ลําดับที่ 11)

- อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน บานหนาด หมู2 จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงาน“โครงการพระราช
ดําริดานสาธารณสุข”
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559) และที่แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561–2565 เพิ่มเติม 
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 หนาที่ 23 ลําดับที่ 2)

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,018,800 บาท

งบบุคลากร รวม 857,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 857,900 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 614,300 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานในหนวยงาน
เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองสวัสดิการฯ
และหัวหนาฝ่าย
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 201,600 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจางใหแกพนักงานจางในหนวยงาน
งบดําเนินงาน รวม 155,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 35,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่น สําหรับพนักงาน
สวนตําบลและพนักงานจางเป็นกรณีพิเศษ

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ใหแกพนักงาน ลูกจางประจําและพนักงานจาง
ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ค่าใช้สอย รวม 70,000 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

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

(1) เพื่อเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการ คาลงทะเบียนฝึก
อบรม สัมมนา

จํานวน 30,000 บาท

(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และ การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557)
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 แกไขเพิ่มถึง
(ฉบับที่4) พ.ศ. 2561)
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(2) เพื่อเป็นคาใชจายตามโครงการคายเด็กและเยาวชนคนดี ปี 5  
ประจําปี 2565

จํานวน 20,000 บาท

(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
จัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561–2565 หนาที่ 52 ลําดับที่ 5)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็น คาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑ คาบํารุงรักษา
ซอมแซมทรัพยสินอื่นๆ เพื่อใหใชงานไดตามปกติ

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

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

งบลงทุน รวม 5,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 5,900 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

-จัดซื้อตูเหล็กใสเอกสาร จํานวน 5,900 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูเหล็กใสเอกสาร
แบบบานเลื่อนกระจก 3 ชั้น จํานวน 1 ตู

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

(1) โครงการสงเคราะหชวยเหลือผูดอยโอกาส จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายตามโครงการสงเคราะหชวยเหลือผูดอยโอกาส
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2560 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนาที่ 54 ลําดับที่ 1)
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 4,149,900 บาท

งบบุคลากร รวม 2,577,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,577,900 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,530,500 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานในหนวยงาน
เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 15,900 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพิ่มตามวุฒิ
ใหแกพนักงานในหนวยงาน

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองชาง
และหัวหนาฝ่าย

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 931,500 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจางใหแกพนักงานจางในหนวยงาน
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 58,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆของพนักงานจางในหนวยงาน
งบดําเนินงาน รวม 1,270,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 90,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่น สําหรับพนักงานสวน
ตําบลและพนักงานจางเป็นกรณีพิเศษ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน 
ลูกจางประจํา ผูซึ่งมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบ
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ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

-เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียม คาจางเหมาชั่วคราว หรือคาจางเหมา
อื่นๆ

จํานวน 30,000 บาท

(1) เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียม คาจางเหมาชั่วคราว 
หรือคาจางเหมาอื่นๆซึ่งมิใชการประกอบดัดแปลง 
ตอเติมครุภัณฑหรือสิ่งกอสราง ประกอบดวย 
คาเชาเครื่องถายเอกสาร คาถายเอกสาร คาเชาทรัพยสิน 
คาโฆษณาและเผยแพร คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน 
คาจางเหมาบริการ คาติดตั้งไฟฟ้า คาติดตั้งประปา 
คาติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 450,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

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

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาซื้อสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า 
เบรกเกอร  ลําโพง ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน
ไฟฉายสปอตไลน เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า ฯลฯ

วัสดุกอสราง จํานวน 100,000 บาท

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

วัสดุอื่น จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุอื่นๆ เชน มิเตอรน้ํา มิเตอรไฟฟ้า 
ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแกส หัววาลวเปิด-ปิดแกส 
อุปกรณบังคับสัตว ฯลฯ
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 700,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 700,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสถานีสูบน้ําดวยไฟฟ้า
และคาไฟฟ้ากิจการประปา

งบลงทุน รวม 302,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 102,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

(1) จัดซื้อปัมน้ํามอเตอร (ปัมหอยโขงไฟฟ้า) จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อปัมน้ํามอเตอร (ปัมหอยโขงไฟฟ้า) 
ขนาด 2 x 2 นิ้ว  3 แรงมา จํานวน 1 เครื่อง

(2) จัดซื้อปัมน้ํามอเตอร (ปัมหอยโขงไฟฟ้า) จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อปัมน้ํามอเตอร (ปัมหอยโขงไฟฟ้า)
ขนาด 2 x 2 นิ้ว  1.5 แรงมา จํานวน 1 เครื่อง

ครุภัณฑการเกษตร

(1) จัดซื้อปัมน้ําบาดาล (ซับเมอรส) จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อปัมน้ําบาดาล (ซับเมอรส) 
ขนาด 1.5 แรงมา  จํานวน 1 เครื่อง

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

(1) เครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED สีชนิด Network แบบที่ 2 จํานวน 27,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED สี
ชนิด Network แบบที่ 2 
(ตามมาตรฐานเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม)
(ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560)    

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 200,000 บาท
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

-เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษา ซอมแซม ปรับปรุงสิ่งกอสราง โครงสราง
ครุภัณฑขนาดใหญ ไมรวมถึงคาซอมบํารุงตามปกติหรือคาซอมกลาง

จํานวน 200,000 บาท
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งานไฟฟ้าและประปา รวม 260,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 260,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 260,000 บาท
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

(1)อุดหนุนสํานักงานการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัดนครพนม จํานวน 130,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายตามโครงการขยายเขตไฟฟ้า
บานกลางนอย หมู7
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2563)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561–2565 เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564 หนาที่ 13 ลําดับที่ 12)

(2)อุดหนุนสํานักงานการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัดนครพนม จํานวน 130,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าบานดงติ้ว หมู 6
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2563) 
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564 หนาที่ 12 ลําดับที่ 10)

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

ค่าใช้สอย รวม 350,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

-จายเป็นคาธรรมเนียมการทิ้งขยะและกําจัดขยะ ใหแกเทศบาลเมือง
นครพนม

จํานวน 350,000 บาท
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 20,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

(1) โครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด ประจําปี 2565 จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายตามโครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด
ประจําปี 2565
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
จัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬา ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนาที่ 51 ลําดับที่ 2)

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อเป็นคาจัดซื้อชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ รวม 200,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

(1) โครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด อบต.บานกลาง ประจําปี 
2565

จํานวน 100,000 บาท

(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ
จัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561–2565 หนาที่ 60 ลําดับที่ 4)

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกีฬาใหคณะกรรมการหมูบาน
ในเขตตําบลบานกลาง  ทั้งหมด 13 หมูบาน
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 160,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

(1)โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจําปี 2565 จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายตามโครงการสืบสาน
ประเพณีลอยกระทง ประจําปี 2565      
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ
จัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561–2565 หนาที่ 61 ลําดับที่ 8)

(2)โครงการสืบสานประเพณีแหเทียนพรรษา ประจําปี 2565 จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการสืบสานประเพณี
แหเทียนพรรษา  ประจําปี 2565
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ
จัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559) 
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561–2565 หนาที่60 ลําดับที1่)

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

(1)อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม จํานวน 80,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายตามโครงการจัดทําเรือไฟงานประเพณี
ไหลเรือไฟจังหวัดนครพนม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563) 
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561–2565 หนาที่ 61 ลําดับที่ 7)
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งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

(1)โครงการสงเสริมการทองเที่ยว ประจําปี 2565 จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายตามโครงการสงเสริมการทอง
เที่ยว ประจําปี 2565
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ
จัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559) 
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561–2565 เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564 หนาที่ 22 ลําดับที่ 6)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง รวม 1,773,800 บาท

งบลงทุน รวม 1,773,800 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,773,800 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

-โครงการกอสรางถนน คสล. บานกลาง หมูที่ 4 จํานวน 220,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคากอสรางถนน คสล. บานกลาง หมูที่  4 ตําบล
บานกลางอําเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยมีรายละเอียด ดังนี้
   -ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือคิดเป็นผิวจราจรไมนอยกวา 400.00 ตาราง
เมตร พรอมลงลูกรังไหลทางขางละ 0.25 เมตร ตามรายละเอียด
ที่ อบต.บานกลาง กําหนด
  -ทําการติดตั้งป้ายโครงการจํานวน  1 ป้าย
(ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ.2537และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่6 พ.ศ.2552)
(ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม 
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564 หนาที่ 5 ลําดับที่ 6)
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-โครงการกอสรางถนน คสล. บานดงติ้ว หมูที่ 12 จํานวน 133,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสรางถนน คสล. บานดงติ้ว หมูที่ 12  ตําบล
บานกลางอําเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยมีรายละเอียด ดังนี้
  -ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือคิดเป็นผิวจราจรไมนอยกวา 240.00 ตาราง
เมตร พรอมลงลูกรังไหลทางขางละ 0.25 เมตร ตามรายละเอียด
ที่ อบต.บานกลาง กําหนด
  -ทําการติดตั้งป้ายโครงการจํานวน  1 ป้าย
(ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ.2537และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่6 พ.ศ.2552)
(ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม 
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564 หนาที่ 7 ลําดับที่ 10)

-โครงการกอสรางถนน คสล. บานดงยอ หมูที่ 8 จํานวน 133,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสรางถนน คสล. บานดงยอ หมูที่ 8 ตําบล
บานกลาง อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยมีรายละเอียด ดังนี้
  -ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือคิดเป็นผิวจราจรไมนอยกวา 240.00 ตารางเมตร ตาม
รายละเอียดที่ อบต.บานกลาง กําหนด
  -ทําการติดตั้งป้ายโครงการจํานวน  1 ป้าย
(ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ.2537และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่6 พ.ศ.2552)
(ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม 
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564 หนาที่ 6 ลําดับที่ 8)
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-โครงการกอสรางถนน คสล. บานหนาด หมูที่ 2 จํานวน 133,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสรางถนน คสล. บานหนาด หมูที่ 2 ตําบล
บานกลาง อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม  โดยมีรายละเอียดดังนี้
  -ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือคิดเป็นผิวจราจรไมนอยกวา 240.00 ตาราง
เมตร พรอมลงลูกรังไหลทางขางละ 0.25 เมตร ตามรายละเอียด
ที่ อบต.บานกลาง กําหนด
  -ทําการติดตั้งป้ายโครงการจํานวน  1 ป้าย
(ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ.2537และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่6 พ.ศ.2552)
(ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม 
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564 หนาที่ 5 ลําดับที่ 4)
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-โครงการกอสรางถนนลูกรัง บานกลาง หมูที่ 3 จํานวน 133,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนลูกรัง บานกลาง หมูที่ 3 ตําบล
บานกลาง อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยมีรายละเอียดดังนี้
  -ทําการกรุยทาง ถางป่า ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 250.00
 เมตร
  -ทําการถมดิน ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.40 เมตร 
หรือปริมาณดินถมไมนอยกวา  400.00 ลูกบาสกเมตร
  -ทําการลงลูกรังใหไดขนาดผิวจราจร กวาง 4.00
 เมตร ยาว 450.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร
  -หรือปริมาณดินลูกรังไมนอยกวา 360.00 ลูกบาสกเมตร พรอม
ปรับเกลี่ยผิวจราจรใหเรียบรอยจนสามารถสัญจรไปมาไดอยาง
สะดวก
  -ทําการวางทอระบายน้ํา คสล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40
 เมตร จํานวน 5 ทอน
  -ทําการติดตั้งป้ายโครงการจํานวน  1 ป้าย
(ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ.2537และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่6 พ.ศ.2552)
(ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม 
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564 หนาที่ 5 ลําดับที่ 5)

วันที่พิมพ : 11/8/2564  11:14:00 หนา : 37/44



-โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. พรอมฝาปิด บานกลาง หมูที่ 
13

จํานวน 131,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสรางรางระบายน้ําคสล.พรอมฝา
ปิด บานกลาง หมูที่ 13 ตําบลบานกลาง อําเภอเมือง จังหวัด
นครพนม โดยมีรายละเอียด ดังนี้
  -ทําการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. ขนาดปากกวาง 0.30
 เมตร ยาว 94.00 เมตร ลึก 0.30 เมตร พรอมฝาปิดติดตั้งใหเรียบ
รอย  ตามรายละเอียดที่ อบต.บานกลาง กําหนด
  -ทําการติดตั้งป้ายโครงการจํานวน  1 ป้าย
(ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ.2537และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่6 พ.ศ.2552)
(ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม 
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564 หนาที่ 11 ลําดับที่ 8)

-โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล.พรอมฝาปิด บานหนาด หมูที่ 
11

จํานวน 131,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสรางรางระบายน้ําคสล.พรอมฝาปิด บาน
หนาด หมูที่ 11 ตําบลบานกลาง อําเภอเมือง จังหวัด
นครพนม โดยมีรายละเอียด ดังนี้
  -ทําการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. ขนาดปากกวาง 0.30
 เมตร ยาว 94.00 เมตร ลึก 0.30 เมตร พรอมฝาปิดติดตั้งใหเรียบ
รอย ตามรายละเอียดที่ อบต.บานกลาง กําหนด
  -ทําการติดตั้งป้ายโครงการจํานวน  1 ป้าย
(ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ.2537และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่6 พ.ศ.2552)
(ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม 
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564 หนาที่ 11 ลําดับที่ 6)
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-โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. พรอมบอพัก บานดงติ้ว หมูที่ 5 จํานวน 71,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวางทอระบายน้ําคสล. พรอมบอพัก บานดง
ติ้ว หมูที่ 5 ตําบลบานกลาง อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
  -ทําการรื้อถอนผิวคอนกรีตและคืนผิวทางคอนกรีต  จํานวน  3
  ตารางเมตร
  -ทําการวางทอระบายน้ํา คสล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.30
 เมตร จํานวน 48 ทอน พรอมยาแนวรอยตอทอถมดินใหเรียบ
รอย
  -ทําการวางบอพักสําเร็จรูป ที่ใชกับทอ ขนาดเสนผาศูนย
กลาง 0.30 เมตรจํานวน 9 บอ ตามรายละเอียด ที่อบต
.บานกลาง กําหนด
(ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ.2537และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่6 พ.ศ.2552)
(ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม 
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564 หนาที่ 9 ลําดับที่ 1)

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

-โครงการเจาะบอบาดาล ประปาบานกลาง  หมูที่ 10 จํานวน 187,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเจาะบอบาดาล  หมูที่ 10 ตําบลบานกลาง อําเภอ
เมือง จังหวัดนครพนม โดยมีรายละเอียดดังนี้
  -ทําการเจาะบอบาดาล ขนาด 6 นิ้ว ลึกไมนอยกวา 42.50
 เมตร (ชนิดกรุกรวด) ตามแบบมาตรฐานการกอสรางบอ
บาดาล ของสํานักพัฒนาน้ําบาดาล กรมทรัพยากรน้ําบาดาล
  -ทําการติดตั้งเครื่องสูบน้ําบาดาล ขนาด 1.5 แรงมา
  -ทําการติดตั้งป้ายโครงการจํานวน  1 ป้าย
(ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ.2537และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่6 พ.ศ.2552)
(ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม 
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564 หนาที่ 15 ลําดับที่ 18)
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คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

-โครงการถมดินปรับพื้นที่ ที่ทําการ อบต.บานกลาง จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาถมดินปรับพื้นที่ ที่ทําการ อบต.บานกลาง อําเภอ
เมือง จังหวัดนครพนม โดยมีรายละเอียด ดังนี้
  -ถมดินภายในพื้นที่ ที่ทําการ อบต.บานกลาง อําเภอ
เมือง จังหวัดนครพนม ปริมาณดินถมไมนอยกวา 600.00 ลูก
บาสกเมตร พรอมปรับเกลี่ยใหเรียบรอย
(ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ.2537และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่6 พ.ศ.2552)
(ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม 
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564 หนาที่ 8 ลําดับที่ 15)

-โครงการปรับปรุงคลองสงน้ําเพื่อเป็นถนนลูกรัง บานกลาง หมูที่ 10 จํานวน 90,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงคลองสงน้ําเพื่อเป็นถนน
ลูกรัง บานกลาง หมูที่ 10 ตําบลบานกลาง อําเภอเมือง จังหวัด
นครพนม โดยมีรายละเอียดดังนี้
  -ทําการกรุยทางถางป่า กวาง 2.00 เมตร ยาว 320.00 เมตร
  -ทําการถมดิน ปริมาณดินถมไมนอยกวา  200.00 ลูกบาสก
เมตร
  -ทําการลงลูกรัง ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 320.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.20 เมตร ปริมาณลูกรังไมนอยกวา 256.00 ลูกบาสก
เมตร พรอมปรับเกลี่ยผิวจราจรใหเรียบรอย สามารถสัญจรไปมา
ได ตามรายละเอียดที่ อบต.บานกลาง กําหนด
  -ทําการวางทอระบายน้ําคสล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40
 เมตร จํานวน 24 ทอน
(ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ.2537และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่6 พ.ศ.2552)
(ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม 
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564 หนาที่ 10 ลําดับที่ 5)
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-โครงการปรับปรุงคลองสงน้ําเพื่อเป็นถนนลูกรัง บานดงติ้ว หมูที่ 5 จํานวน 78,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงคลองสงน้ําเป็นถนนลูกรัง บานดงติ้ว หมู
ที่ 5 ตําบลบานกลาง  อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยมีราย
ละเอียดดังนี้
  -ทําการวางทอระบายน้ํา คสล.ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.30
 เมตร จํานวน 63 ทอน พรอมยาแนวรอยตอทอ
  -ทําการวางบอพักสําเร็จรูปขนาดใชกับทอ คสล. ขนาดเสนผา
ศูนยกลาง 0.30 เมตร พรอมฝาปิดจํานวน 7 บอ
  -ทําการถมดิน ปริมาณดินถมไมนอยกวา 77.30 ลูกบาสกเมตร
  -ทําการลงลูกรัง ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 67.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.20 เมตร ปริมาณลูกรังไมนอยกวา 53.60 ลูกบาสก
เมตร พรอมปรับเกลี่ยผิวจราจรใหเรียบรอยสามารถสัญจรไปมา
ได ตามรายละเอียด ที่อบต.บานกลางกําหนด
(ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ.2537และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่6 พ.ศ.2552)
(ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม 
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564 หนาที่ 9 ลําดับที่ 2)
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-โครงการปรับปรุงคลองสงน้ําเพื่อเป็นถนนลูกรัง บานดงติ้ว หมูที่ 9 จํานวน 134,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงคลองสงน้ํา บานดงติ้ว หมูที่ 9 ตําบล
บานกลาง อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยมีรายละเอียดดังนี้
  -ทําการวางทอระบายน้ํา คสล.ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.80
 เมตร จํานวน 41 ทอน พรอมยาแนวรอยตอทอ
  -ทําการวางบอพักสําเร็จรูปขนาดใชกับทอ คสล. ขนาดเสนผา
ศูนยกลาง  0.80 เมตร พรอมฝาปิดจํานวน 4 บอ
  -ทําการถมดิน ปริมาณดินถมไมนอยกวา  78.64 ลูกบาสกเมตร
  -ทําการลงลูกรัง ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 45.00
 เมตร หนา 0.20 เมตร ปริมาณลูกรังไมนอยกวา 36.00 ลูกบาสก
เมตร พรอมปรับเกลี่ยผิวจราจรใหเรียบรอยสามารถสัญจรไปมา
ได ตามรายละเอียดที่ อบต.บานกลาง กําหนด
  -ทําการติดตั้งป้ายโครงการจํานวน  1 ป้าย
(ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ.2537และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่6 พ.ศ.2552)
(ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม 
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564 หนาที่ 10 ลําดับที่ 4)

-โครงการปรับปรุงถนน คสล. บานหนาด  หมูที่ 1 จํานวน 133,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงถนน คสล. บานหนาด หมูที่ 1 ตําบล
บานกลาง อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยมีรายละเอียดดังนี้
  -ขนาดผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร ยาว  115.00 เมตร หนา 0.10
 เมตร หรือคิดเป็นผิวจราจรไมนอยกวา 345.00 ตารางเมตร ตาม
รายละเอียดที่ อบต.บานกลาง กําหนด
  -ทําการติดตั้งป้ายโครงการจํานวน  1 ป้าย
(ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ.2537และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่6 พ.ศ.2552)
(ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม 
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564 หนาที่ 4 ลําดับที่ 1)
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-โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บานกลาง หมูที่ 10 จํานวน 16,800 บาท

-เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงถนนลูกรัง บานกลาง หมูที่ 10 ตําบล
บานกลาง อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยมีรายละเอียดดังนี้
  -ทําการถมดิน ปริมาณดินถมไมนอยกวา  51.00 ลูกบาสกเมตร
  -ทําการลงลูกรัง ขนาดกวาง 2.00 เมตร ยาว 120.00
 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือปริมาณลูกรังไมนอยกวา 48.00 ลูก
บาสกเมตร พรอมปรับเกลี่ยผิวจราจรใหเรียบรอย สามารถสัญจร
ไปมาได ตามรายละเอียด ที่อบต.บานกลาง กําหนด
  -ทําการวางทอระบายน้ํา คสล.ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40
 เมตร จํานวน 3 ทอน
(ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ.2537และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่6 พ.ศ.2552)
(ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม 
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564 หนาที่ 7 ลําดับที่ 11)

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 50,000 บาท

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

(1)โครงการใชพืชสมุนไพรเพื่อยกระดับรายไดและเสริมสรางภูมิคุม
กัน ประจําปี 2565

จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายตามโครงการใชพืชสมุนไพรเพื่อยกระดับรายได
และเสริมสรางภูมิคุมกัน ประจําปี 2565
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ
จัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559) 
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561–2565 เพิ่มเติม 
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 หนาที่ 22 ลําดับที่ 5)
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งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

(1)โครงการสงเสริม อนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด
ลอม ประจําปี 2565

จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายตามโครงการสงเสริม อนุรักษ ฟนฟูทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ประจําปี 2565
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ
จัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559) 
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561–2565 หนาที่ 46 ลําดับที1่)
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