
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

องคการบริหารสวนตําบลบานกลาง

อําเภอ เมืองนครพนม   จังหวัดนครพนม

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 51,432,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่ว
ไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 13,870,960 บาท

งบบุคลากร รวม 8,806,060 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,089,520 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแก นายก/รองนายก
เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนง นายก/รองนายก
เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก
เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวน
ตําบล

จํานวน 86,400 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนเลขานุการนายก
เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 2,073,600 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนสมาชิกสภา 2,073,600 บาท
เงินคาตอบแทนอื่น จํานวน 331,200 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประธานสภา  134,640 บาท 
-เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรองประธานสภา 110,160 บาท
-เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนเลขานุการสภา  86,400 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,716,540 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,641,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานในหนวยงาน
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 79,740 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพิ่มตามวุฒิใหแก
พนักงาน จํานวน 15,900 บาท
-เพื่อจายเป็นเงินสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษตําแหนงนิติกร 
(พ.ต.ก.)จํานวน 54,000 บาท
-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ (พสร.) จํานวน 9,840 บาท

เงินประจําตําแหนง จํานวน 252,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงปลัด อบต. รองปลัด อบต.และหัวหนาสํานัก
ปลัด อบต.

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,592,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาจางใหแกพนักงานจางในหนวยงาน
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 151,800 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆของพนักงานจางในหนวยงาน
งบดําเนินงาน รวม 3,393,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 330,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 260,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูชวยปฏิบัติราชการ และคาตอบแทนรางวัลตามพ
รบ.จราจร จํานวน 10,000 บาท
-เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่น สําหรับพนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจางเป็นกรณีพิเศษ จํานวน 250,000 บาท

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงานสวน
ตําบล ลูกจางประจําและพนักงานจางที่มาปฏิบัติงานนอกนอกเวลาราชการ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 55,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน ลูกจางประจํา ผูซึ่งมี
สิทธิเบิกไดตามระเบียบ

ค่าใช้สอย รวม 1,770,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

-เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียม คาจางเหมาชั่วคราว หรือคาจางเหมาอื่นๆ จํานวน 250,000 บาท

จายเป็นคาจางเหมาบริการซึ่งมิใชการประกอบ ดัดแปลง ตอ
เติม ครุภัณฑ หรือสิ่งกอสราง
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 160,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายในการรับเสด็จ จํานวน 100,000 บาท
-เพื่อจายเป็นคารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จํานวน 35,000
 บาท
-เพื่อจายเป็นคาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา อบต.  จํานวน 25,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

-เพื่อเป็นคาใชจายตามโครงการเฉลิมพระเกียรติตามแนวพระราชดําริฯ จํานวน 20,000 บาท

(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559)

-เพื่อเป็นคาใชจายตามโครงการทําแนวเขตพื้นที่สาธารณะประโยชน จํานวน 40,000 บาท

(ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552) 
(ตามแผนพัฒาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนาที่ 45 ลําดับที่ 8) 

-เพื่อเป็นคาใชจายตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ จํานวน 10,000 บาท

(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด งาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559) 
(ตามแผนพัฒาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนาที่ 46 ลําดับที่ 2)

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

(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559) 
(ตามแผนพัฒาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนาที่ 44 ลําดับที่ 7)

-เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการ อบต.สัญจร เคลื่อนที่พบประชาชน จํานวน 20,000 บาท

(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกร ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561) 
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559)
(ตามแผนพัฒาทองถิ่น พ.ศ.2561-256 หนาที่ 49 ลําดับที่ 21)
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-เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใน
หนวยงาน

จํานวน 250,000 บาท

(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ การ
เขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557) 
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไป ราชการ
ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 แกไขเพิ่มถึง(ฉบับที4่) พ.ศ.2561)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนาที่ 68 ลําดับที่ 12) 

-เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินการเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่น/สมาชิกสภาทองถิ่น จํานวน 700,000 บาท

(ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
 .2537 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552)

-เพื่อเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการ คาลงทะเบียนฝึกอบรม สัมมนา จํานวน 200,000 บาท

(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ การ
เขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557) 
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไป ราชการ
ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 แกไขเพิ่มถึง(ฉบับที4่) พ.ศ.2561)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็น คาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑ คาบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสิน
อื่นๆเพื่อใหใชงานไดตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 850,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาซื้อสิ่งของ เครื่องใชตางๆ เชนกระดาษ แฟ้ม หมึก
โรเนียว กระดาษไข  ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาสิ่งของเครื่องใชตางๆ เชน แปรง ไมกวาด เขง แกวน้ํา ถวย
ชาม สบู ผงซักฟอก ฯลฯ จํานวน 100,000 บาท
-เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดซื้อถังขยะไวบริการทิ้งขยะในหมูบานในพื้นที่
ตําบลบานกลาง จํานวน 100,000 บาท

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรี่ ยางใน ยางนอก หัว
เทียน สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน แผงกั้น กรวยจราจร ฯลฯ 

วันที่พิมพ : 7/10/2562  09:28:19 หนา : 4/30



วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 350,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามัน
เครื่อง ฯลฯ 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน แปรง พูกัน ไมอัด สี ป้าย เม
มโมรี่การด  แถบบันทึกเสียงหรือภาพ เลนสกลอง แบตเตอรี่ แทนชารต
แบตเตอรี่ ฯลฯ

วัสดุอื่น จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุอื่นๆ
ค่าสาธารณูปโภค รวม 443,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 350,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าของสํานักงาน
คาบริการโทรศัพท จํานวน 80,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทที่ใชติดตอราชการ
คาบริการไปรษณีย จํานวน 3,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย คาธนาณัติ อากรณแสตมป์ คาธรรมเนียมการโอน
เงิน(ระบบ GFMIS)

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายการใชบริการระบบอินเตอรเน็ต เว็บไซตของหนวยงาน
งบลงทุน รวม 1,641,900 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,641,900 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อซุมเฉลิมพระเกียรติฯ จํานวน 200,000 บาท

จัดซื้อซุมเฉลิมพระเกียรติฯ จํานวน 2 ซุม
(ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560) 
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หนาที่ 70 ลําดับที่ 9) 

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโซฟาชุดรับแขก จํานวน ๑ ชุด จํานวน 40,000 บาท

(ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560) 
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หนาที่ 69 ลําดับที่ 8)
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ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)  ปริมาตรกระบอกสูบ ไมต่ํา
กว่ํา 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุด ไมต่ํากวา 110 กิโลวัตต จํานวน 1 คัน

จํานวน 1,000,000 บาท

(ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560) 
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หนาที่ 70 ลําดับที่ 10) 

ครุภัณฑการเกษตร

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน จํานวน 3 เครื่อง ราคาเครื่องละ 
59,000 บาท

จํานวน 177,000 บาท

(ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560) 
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หนาที่ 69 ลําดับที่ 6)

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อกลองโทรทัศนวงจรปด จํานวน 1 ชุด พรอมติดตั้ง จํานวน 30,000 บาท

(ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560) 
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หนาที่ 69 ลําดับที่ 1)

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

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

จํานวน 54,400 บาท

(ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560) 
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หนาที่ 69 ลําดับที่ 5)

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาดไม
นอยกวา 55 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง

จํานวน 17,500 บาท

(ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560) 
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หนาที่ 69 ลําดับที่ 7)

ครุภัณฑงานบานงานครัว

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูเย็น จํานวน 15,000 บาท

จัดซื้อตูเย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต จํานวน 1 เครื่อง
(ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560) 
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หนาที่ 69 ลําดับที่ 2)

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ จํานวน 8 เครื่อง จํานวน 20,000 บาท

(ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560) 
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หนาที่ 69 ลําดับที่ 4)
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-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล จํานวน 4 
เครื่อง ราคาเครื่องละ 22,000 บาท

จํานวน 88,000 บาท

(ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560) 
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หนาที่ 69 ลําดับที่ 3)

งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

อุดหนุนองคการบริหารสวนตําบลนาทราย อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุน"โครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอเมือง จังหวัด
นครพนม ประจําปงบประมาณ 2563"
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนการปกครองสวน
ทอง ถิ่น พ.ศ.2559)
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชน ตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2560) 
(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท0810.7/ว6768 ลงวันที่ 29
 พฤศจิกายน 2560 เรื่องแนวทางปฏิบัติในการชวยเหลือประชาชน ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น) 
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561–2565 หนาที่ 50 ลําดับที่ 13) 

งานบริหารงานคลัง รวม 3,084,100 บาท
งบบุคลากร รวม 2,319,100 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,319,100 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,546,200 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานในหนวยงาน
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 159,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพิ่มตามวุฒิใหแกพนักงานใน
หนวยงาน

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองคลัง
คาจางลูกจางประจํา จํานวน 250,900 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกลูกจางประจําในหนวยงาน
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 280,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจางใหแกพนักงานจางในหนวยงาน
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 41,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆของพนักงานจางในหนวยงาน
งบดําเนินงาน รวม 765,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 330,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 250,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่น สําหรับพนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจางเป็นกรณีพิเศษ จํานวน 150,000 บาท
-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้ง ตามพระราช บัญญัติ
การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 จํานวน 100,000
 บาท

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงาน ลูกจาง
ประจําและพนักงานจางที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานลูกจางประจํา ผูซึ่งมี
สิทธิเบิกไดตามระเบียบ

ค่าใช้สอย รวม 330,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

-เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียม คาจางเหมาชั่วคราว หรือคาจางเหมาอื่นๆ จํานวน 80,000 บาท

จายเป็นคาจางเหมาบริการซึ่งมิใชการประกอบ ดัดแปลง ตอ
เติม ครุภัณฑ หรือสิ่งกอสราง 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

-เพิ่อเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการ คาลงทะเบียน ฝึกอบรม สัมมนา จํานวน 100,000 บาท

(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ การ
เขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557) 
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไป ราชการ
ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 แกไขเพิ่มถึง(ฉบับที4่) พ.ศ.2561)

-เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดทําระบบทะเบียนทรัพยสินและแผนที่ภาษี จํานวน 100,000 บาท

(ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560) 
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561–2565 หนาที่ 48 ลําดับที่ 10) 
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็น คาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑ คาบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสิน
อื่นๆเพื่อใหใชงานไดตามปกติ

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

-เพื่อจายเป็นคาซื้อสิ่งของ เครื่องใชตางๆ เชนกระดาษ แฟ้ม หมึก
โรเนียว กระดาษไขฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย คาธนาณัติ อากรณแสตมป์ คาธรรมเนียมการโอน
เงิน(ระบบ GFMIS)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 600,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 600,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 600,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 600,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูผานการอบรม อปพร.และกูชีพ เพื่อมาปฏิบัติงาน
ศูนย อปพร.อบต.บานกลาง และงานกูชีพ กูภัย

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,268,000 บาท

งบบุคลากร รวม 833,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 833,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 791,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานในหนวยงาน
เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
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งบดําเนินงาน รวม 435,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 125,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 110,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการตรวจประเมินผลงานของพนักงานครูและ
บุคลากรทางการศึกษา จํานวน 10,000 บาท
-เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจางเป็นกรณีพิเศษ จํานวน 100,000 บาท

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงานสวน
ตําบล ลูกจางประจําและพนักงานจางที่มาปฏิบัติงานนอกนอกเวลาราชการ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน ลูกจางประจํา ผูซึ่งมี
สิทธิเบิกไดตามระเบียบ

ค่าใช้สอย รวม 210,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

-เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียม คาจางเหมาชั่วคราว หรือคาจางเหมาอื่นๆ จํานวน 50,000 บาท

จายเป็นคาจางเหมาบริการซึ่งมิใชการประกอบ ดัดแปลง ตอ
เติม ครุภัณฑ หรือสิ่งกอสราง 

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

-เพื่อเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการคาลงทะเบียน อบรม สัมมนา จํานวน 150,000 บาท

(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ การ
เขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557) 
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไป ราชการ
ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 แกไขเพิ่มถึง(ฉบับที4่) พ.ศ.2561)

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

-เพื่อจายเป็นคาซื้อสิ่งของ เครื่องใชตางๆ เชนกระดาษ แฟ้ม หมึก
โรเนียว กระดาษไข ฯลฯ
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 3,259,200 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,019,200 บาท

ค่าวัสดุ รวม 1,019,200 บาท
คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,019,200 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ใหกับเด็กนักเรียนโรงเรียนประถม
ศึกษาสังกัดคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  ตั้งแตเด็ก
อนุบาล ถึงประถมศึกษาปที่ 6 อัตราคน
ละ 8 บาท จํานวน 260 วัน จํานวน 52 สัปดาหๆละ 5 วัน

งบเงินอุดหนุน รวม 2,240,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,240,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

(1) อุดหนุนกิจการสงเสริมการศึกษาใหแกโรงเรียนประถมศึกษา จํานวน 1,920,000 บาท

 -เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการอาหารกลางวันสําหรับนัก
เรียน โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( สพฐ
.) อัตราคนละ 20 บาท จํานวน 200 วัน
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครอง สวน
ทองถิ่น พ.ศ.2559) 

(2) อุดหนุนกิจการสงเสริมการศึกษาใหแกโรงเรียนบานกลางบานหนาด จํานวน 80,000 บาท

 -เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการจัดหาวิทยากรภายนอก
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครอง สวน
ทองถิ่น พ.ศ.2559) 
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หนาที่ 56 ลําดับที่ 6)

(3) อุดหนุนกิจการสงเสริมการศึกษาใหแกโรงเรียนบานกลางนอย จํานวน 80,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการจัดหาวิทยากรภายนอก
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครอง สวน
ทองถิ่น พ.ศ.2559) 
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หนาที่ 56 ลําดับที่ 7)

(4) อุดหนุนกิจการสงเสริมการศึกษาใหแกโรงเรียนบานดงยอ จํานวน 80,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการจัดหาวิทยากรภายนอก
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครอง สวน
ทองถิ่น พ.ศ.2559) 
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หนาที่ 56 ลําดับที่ 8)
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(5) อุดหนุนกิจการสงเสริมการศึกษาใหแกโรงเรียนบานดงติ้ว จํานวน 80,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการจัดหาวิทยากรภายนอก
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครอง สวน
ทองถิ่น พ.ศ.2559) 
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หนาที่ 56 ลําดับที่ 5)

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 7,176,370 บาท
งบบุคลากร รวม 3,455,450 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,455,450 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,990,650 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนขาราชการครูในสังกัด
เงินวิทยฐานะ จํานวน 199,500 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะของขาราชการครูในสังกัด 
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,215,300 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาจางแกพนักงานจางในสังกัดหนวยงาน 
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆของพนักงานในหนวยงาน 
งบดําเนินงาน รวม 2,934,920 บาท

ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 2,168,420 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

-เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียม คาจางเหมาชั่วคราว หรือคาจางเหมาอื่นๆ จํานวน 200,000 บาท

จายเป็นคาจางเหมาบริการซึ่งมิใชการประกอบ ดัดแปลง ตอ
เติม ครุภัณฑ หรือสิ่งกอสราง

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

-เพื่อเป็นคาใชจายตามโครงการวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2563 จํานวน 100,000 บาท

(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด งาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559) 
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-เพื่อเป็นคาใชจายตามโครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,818,420 บาท

-เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวัน คารายหัว คาจัดการเรียนการสอน คา
วัสดุ แบบเรียน คาพัฒนาการศึกษา คาเครื่องแบบ ฯลฯ ใหแกศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก ประกอบดวย 
(1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลบานกลาง จํานวน 969,740 บาท
(2) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานดงติ้ว จํานวน 848,680 บาท
(ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการนํา เงิน
รายไดของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นคาใชจายในการจัดการศึกษาใน สถาน
ศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑) 
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครอง สวน
ทองถิ่น พ.ศ.2559) 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษา ซอมแซม ปรับปรุงครุภัณฑและทรัพยสิน
อื่นๆ ภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.บานกลาง ใหใชงานไดตามปกติ 

ค่าวัสดุ รวม 632,500 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาสิ่งของเครื่องใชตางๆ ใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต
.บานกลาง

คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 532,500 บาท

-เพื่อเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สําหรับเด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อัตรา
คนละ 8 บาท จํานวน 260 วัน

ค่าสาธารณูปโภค รวม 84,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 84,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.บานกลาง
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งบลงทุน รวม 786,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 80,000 บาท
ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโทรทัศนวงจรปด จํานวน 50,000 บาท

จัดซื้อโทรทัศนวงจรปด จํานวน 2 ชุด พรอมอุปกรณและติดตั้ง เพื่อติดตั้ง
ประจําศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลบานกลาง และศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานดง
ติ้ว แหงละ 1 ชุด
(ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560) 
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หนาที่ 71 ลําดับที่ 15)

ครุภัณฑงานบานงานครัว

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูเย็น จํานวน 30,000 บาท

จัดซื้อตูเย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 15,000 บาท
(ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560) 
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หนาที่ 71 ลําดับที่ 16)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 706,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

(1)โครงการกอสรางรั้วรอบอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.บานกลาง จํานวน 152,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการกอสรางรั้วรอบอาคารศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.บานกลาง โดยมีรายละเอียดดังนี้
ขนาดความยาว 75 เมตร ตามรายละเอียดที่ อบต.บานกลางกําหนด พรอมติด
ตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย
(ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552) 
(ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542) 
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561–2565 หนาที่ 57 ลําดับที่ 13)
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(2) โครงการตอเติมอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.บานกลาง จํานวน 277,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายตามโครงการตอเติมอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต
.บานกลาง โดยมีรายละเอียดดังนี้
ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 20 เมตร ตามรายละเอียดที่ อบต.บานกลาง
กําหนด พรอมติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย
(ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552) 
(ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542) 
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561–2565 หนาที่ 57 ลําดับที่ 15)

(3) โครงการตอเติมอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานดงติ้ว จํานวน 277,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายตามโครงการตอเติมอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานดงติ้ว
โดยมีรายละเอียดดังนี้
ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 20 เมตร ตามรายละเอียดที่ อบต.บานกลาง
กําหนด พรอมติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย
(ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552) 
(ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542) 
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561–2565 หนาที่ 57 ลําดับที่ 16)

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 516,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 256,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนอาสาสมัครบริบาลทองถิ่นที่ไดรับคําสั่งจากผูบริหาร
ทองถิ่น ใหชวยสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ในการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
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ค่าวัสดุ รวม 236,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 236,000 บาท

(1) คาจัดซื้อน้ํายาเคมีพนหมอกควันสําหรับกําจัดยุงลายป้องกันโรคไขเลือด
ออก จํานวน 100,000 บาท
(2) คาจัดซื้อทรายที่มีฟอส สําหรับกําจัดยุงลายป้องกันโรคไขเลือด
ออก จํานวน 100,000 บาท  
(3) คาจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบา จํานวน 36,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 260,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 260,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน

(1)อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน จํานวน 260,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตาม "โครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข" ในเขตพื้นที่ตําบลบานกลาง 13 หมูบานๆละ 20,000 บาท
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2559) 
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หนาที่ 44 ลําดับที่ 3)

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,082,000 บาท

งบบุคลากร รวม 792,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 792,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 565,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานในหนวยงาน 
เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 185,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาจางของพนักงานจาง 
งบดําเนินงาน รวม 290,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 60,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจางเป็นกรณีพิเศษ
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงาน สวน
ตําบล ลูกจางประจําและพนักงานจาง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

-เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียม คาจางเหมาชั่วคราว หรือคาจางเหมาอื่นๆ จํานวน 10,000 บาท

จายเป็นคาจางเหมาบริการซึ่งมิใชการประกอบ ดัดแปลง ตอ
เติม ครุภัณฑ หรือสิ่งกอสราง

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

-เพื่อเป็นคาใชจายตามโครงการคายเด็กและเยาวชนคนดี ป 3 จํานวน 100,000 บาท

(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด งาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561–2565 หนาที่ 52 ลําดับที่ 5) 

-เพื่อเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการ คาลงทะเบียนฝึกอบรม สัมมนา จํานวน 60,000 บาท

(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ การ
เขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557) 
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไป ราชการ
ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 แกไขเพิ่มถึง(ฉบับที4่) พ.ศ.2561)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษา ซอมแซมครุภัณฑ คาบํารุงรักษาซอม
แซม ทรัพยสินอื่นๆเพื่อใหใชงานไดตามปกติ 

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

-เพื่อจายเป็นคาซื้อสิ่งของเครื่องใช
ตางๆ เชน กระดาษ แฟ้ม หมึก ดินสอ ปากกา ฯลฯ 
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

(1)เพื่อจายเป็นคาสงเคราะหชวยเหลือผูดอยโอกาส จํานวน 30,000 บาท

(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชน ตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2560 และ
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที2่) พ.ศ.2561) 
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ.2561-2565 หนาที่ 54 ลําดับที่ 1) 

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 3,968,900 บาท

งบบุคลากร รวม 2,388,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,388,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,408,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานในหนวยงาน 
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 15,900 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพิ่มตามวุฒิใหแกพนักงาน 
เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองชาง 
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 855,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจางใหแกพนักงานจาง
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 68,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆของพนักงานจาง
งบดําเนินงาน รวม 1,230,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 140,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจางเป็นกรณีพิเศษ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล ลูกจาง ประ
จํา ผูซึ่งมีสิทธิ์เบิกไดตามระเบียบ 
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ค่าใช้สอย รวม 190,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

-เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียม คาจางเหมาชั่วคราว หรือคาจางเหมาอื่นๆ จํานวน 30,000 บาท

จายเป็นคาจางเหมาบริการซึ่งมิใชการประกอบ ดัดแปลง ตอ
เติม ครุภัณฑ หรือสิ่งกอสราง

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

-เพื่อเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการ คาลงทะเบียน ฝึกอบรม สัมมนา จํานวน 60,000 บาท

(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ การ
เขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557) 
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไป ราชการ
ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 แกไขเพิ่มถึง(ฉบับที4่) พ.ศ.2561)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษา ซอมแซมครุภัณฑ คาบํารุงรักษาซอม
แซม ทรัพยสินอื่นๆเพื่อใหใชงานไดตามปกติ

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

-เพื่อจายเป็นคาซื้อสิ่งของเครื่องใช
ตางๆ เชน กระดาษ แฟ้ม หมึก ดินสอ ปากกา ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจายเป็นค่าวัสดุ ทําสิ่งของงานไฟฟ้า 
วัสดุกอสราง จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุ ทําสิ่งของงานกอสราง เชน ทอระบายนํ้า ฯลฯ 
วัสดุอื่น จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุอื่นๆ
ค่าสาธารณูปโภค รวม 450,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 450,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคากระแสไฟฟ้าสถานีสูบนํ้าดวยไฟฟ้า และคาไฟฟ้า
กิจการ ประปา
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งบลงทุน รวม 350,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 350,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

-เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษา ซอมแซม ปรับปรุงสิ่งกอสราง โครงสรางครุภัณฑ
ขนาดใหญ ไมรวมถึงคาซอมบํารุงตามปกติหรือคาซอมกลาง

จํานวน 300,000 บาท

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายใหแกเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให
ไดมาซึ่งสิ่งกอสราง

-เพื่อจายเป็นคาจางเหมาออกแบบ คาควบคุมงานเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งกอสราง จํานวน 50,000 บาท

งานไฟฟ้าถนน รวม 650,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 650,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 650,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนสํานักงานการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัดนครพนม จํานวน 650,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายตามโครงการขยายเขตไฟฟ้า บานหนาด หมู1 จํานวน
เงิน 130,000 บาท
-เพื่อเป็นคาใชจายตามโครงการขยายเขตไฟฟ้า บานกลาง หมู3 จํานวน
เงิน 130,000 บาท
-เพื่อเป็นคาใชจายตามโครงการขยายเขตไฟฟ้า บานกลาง หมู4 จํานวน
เงิน 130,000 บาท
-เพื่อเป็นคาใชจายตามโครงการขยายเขตไฟฟ้า บานดงยอ หมู8 จํานวน
เงิน 130,000 บาท
-เพื่อเป็นคาใชจายตามโครงการขยายเขตไฟฟ้า บานกลาง หมู10 จํานวน
เงิน 130,000 บาท
(ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552) 
(ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542)
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2559) 
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561–2565 หนาที่ 40-43 ลําดับ
ที่ 1,9,12,20,24) 
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 1,150,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 350,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 350,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

-เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมการทิ้งขยะและกําจัดขยะ จํานวน 350,000 บาท

จายเป็นคาธรรมเนียมการทิ้งขยะและกําจัดขยะ
งบลงทุน รวม 800,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 800,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

-เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงรถบรรทุกขยะ  อบต.บานกลาง จํานวน 800,000 บาท

ปรับปรุงถังบรรทุกขยะ พรอมระบบไฮดริลิคและอุปกรณสวนควบอื่นๆ
(ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ .2560) 
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หนาที่ 50 ลําดับที่ 24) 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 80,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

(1)โครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายตามโครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนาที่51 ลําดับที2่)

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

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 250,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 250,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

-โครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด อบต.บานกลาง ประจําป 2563 จํานวน 150,000 บาท

(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด งาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หนาที่ 60 ลําดับที่ 4) 

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

-เพื่อจายเป็นคาซื้อวัสดุกีฬาสําหรับเด็กเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ตําบล
บานกลาง

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 215,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 155,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 155,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

-เพื่อเป็นคาใชจายตามโครงการงดเหลาเขาพรรษา จํานวน 5,000 บาท

(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด งาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559)

-เพื่อเป็นคาใชจายตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการสืบสานประเพณีแหเทียน
พรรษา

จํานวน 100,000 บาท

(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด งาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559) 
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561–2565 หนาที่ 60 ลําดับที่ 1) 
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งบเงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

(1)อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม จํานวน 60,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดทําเรือไฟงานประเพณีไหลเรือไฟ
จังหวัดนครพนม
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครอง สวน
ทองถิ่น พ.ศ.2559) 
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หนาที่ 61 ลําดับที่ 7)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 2,008,000 บาท

งบลงทุน รวม 2,008,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,008,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

(1) โครงการกอสรางถนนลูกรัง บานกลางนอย หมู 7 จํานวน 95,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนลูกรัง บานกลางนอย หมูที่ 7 ตําบล
บานกลาง อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยมีรายละเอียดดังนี้  
ทําการกรุยทาง ถางป่า ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว 280.00 ม. 
ทําการถมดิน ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว 280.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.40 ม. หรือ
ปริมาณดินถมไมนอยกวา  448.00 ลบ.ม.  
ทําการลงลูกรังใหไดขนาดผิวจราจร กวาง 4.00 ม. ยาว 280.00 ม. หนา
เฉลี่ย 0.20 ม. หรือปริมาณดินลูกรังไมนอยกวา 224.00 ลบ.ม . พรอมปรับ
เกลี่ยผิวจราจรใหเรียบรอยจนสามารถสัญจรไปมาไดอยางสะดวก 
(ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552) 
(ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542) 
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561–2565 หนาที่ 29 ลําดับที่ 21) 
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(2) โครงการกอสรางรางระบายน้ํา (คสล.) พรอมฝาปด บานหนาด หมู 11 จํานวน 117,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสรางรางระบายน้ํา (คสล.) พรอมฝาปด บานหนาด หมู 11
 ตําบลบานกลาง อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยมีรายละเอียดดังนี้  
กอสรางรางระบายน้ํา ขนาดปากรางกวาง 0.30 ม. ยาว 94.50 ม. ลึก 0.30 ม
. พรอมฝาปด ตามรายละเอียดที่ อบต.บานกลางกําหนด ทําการติดตั้งป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย 
(ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552) 
(ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542) 
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561–2565 หนาที่ 36 ลําดับที่ 9) 

(3) โครงการกอสรางถนน คสล. บานหนาด หมู 2 จํานวน 136,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสรางถนน คสล. บานหนาด หมู 2 ตําบลบานกลาง อําเภอ
เมือง จังหวัดนครพนม โดยมีรายละเอียดดังนี้  
ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 ม. ยาว 50.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือคิดเป็นผิว
จราจรไมนอยกวา 250.00 ตรม. พรอมลงลูกรังไหลทางขางละ 0.25 ม. ตาม
รายละเอียดที่ อบต.บานกลางกําหนด  ทําการติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1
ป้าย
(ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552) 
(ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542) 
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561–2565 หนาที่ 26 ลําดับที่ 4)
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(4) โครงการกอสรางถนน คสล. บานดงติ้ว หมู 5 จํานวน 221,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสรางถนน คสล. บานดงติ้ว หมู 5 ตําบลบานกลาง อําเภอ
เมือง จังหวัดนครพนม โดยมีรายละเอียดดังนี้  
ชวงที่1 ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 ม. ยาว 48.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือคิด
เป็นผิวจราจรไมนอยกวา 192.00 ตรม. พรอมลงลูกรังไหลทางขางละ 0.25 ม
. 
ชวงที่2 ขนาดผิวจราจรกวาง 3.00 ม. ยาว 69.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือคิด
เป็นผิวจราจรไมนอยกวา 207.00 ตรม. ตามรายละเอียดที่ อบต.บานกลาง
กําหนด  ทําการติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1ป้าย
(ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552) 
(ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542) 
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561–2565 หนาที่ 28 ลําดับที่ 14)

(5) โครงการกอสรางถนน คสล. บานกลางนอย หมู 7 จํานวน 133,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสรางถนน คสล. บานกลางนอย หมู 7 ตําบล
บานกลาง อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยมีรายละเอียดดังนี้  
ขนาดผิวจราจรกวาง 3.00 ม. ยาว 80.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือคิดเป็นผิว
จราจรไมนอยกวา 240.00 ตรม. ตามรายละเอียดที่ อบต.บานกลางกําหนด
  ทําการติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1ป้าย
(ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552) 
(ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542) 
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561–2565 หนาที่ 30 ลําดับที่ 23)
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(6) โครงการกอสรางถนน คสล. บานดงติ้ว หมู 9 จํานวน 132,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสรางถนน คสล. บานดงติ้ว หมู 9 ตําบลบานกลาง อําเภอ
เมือง จังหวัดนครพนม โดยมีรายละเอียดดังนี้  
ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 ม. ยาว 60.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือคิดเป็นผิว
จราจรไมนอยกวา 240.00 ตรม.พรอมลงลูกรังไหลทางขางละ 0.25 ม. ตาม
รายละเอียดที่ อบต.บานกลางกําหนด  ทําการติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1
ป้าย
(ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552) 
(ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542) 
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561–2565 หนาที่ 30 ลําดับที่ 27)

(7) โครงการกอสรางถนน คสล. บานดงติ้ว หมู 12 จํานวน 132,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสรางถนน คสล. บานดงติ้ว หมู 12 ตําบล
บานกลาง อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยมีรายละเอียดดังนี้  
ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 ม. ยาว 60.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือคิดเป็นผิว
จราจรไมนอยกวา 240.00 ตรม.พรอมลงลูกรังไหลทางขางละ 0.25 ม. ตาม
รายละเอียดที่ อบต.บานกลางกําหนด  ทําการติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1
ป้าย
(ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552) 
(ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542) 
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561–2565 หนาที่ 32 ลําดับที่ 39)
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(8) โครงการกอสรางถนน คสล. บานกลาง หมู 13 จํานวน 132,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสรางถนน คสล. บานกลาง หมู 13 ตําบล
บานกลาง อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยมีรายละเอียดดังนี้  
ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 ม. ยาว 60.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือคิดเป็นผิว
จราจรไมนอยกวา 240.00 ตรม.พรอมลงลูกรังไหลทางขางละ 0.25 ม. ตาม
รายละเอียดที่ อบต.บานกลางกําหนด  ทําการติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1
ป้าย
(ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552) 
(ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542) 
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561–2565 หนาที่ 33 ลําดับที่ 43)

(9) โครงการกอสรางจุดเติมน้ํารถบรรทุกน้ํา จํานวน 77,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสรางจุดเติมน้ํารถบรรทุกน้ําของ อบต.บานกลาง อําเภอ
เมือง จังหวัดนครพนม โดยมีรายละเอียดดังนี้
ทําการกอสรางแพสูบน้ําและทําการติดตั้งเครื่องสูบน้ํา ขนาดเครื่องยนต 3HP 
ทอดูดและสง ขนาดเสนผาศูนยกลาง 3 นิ้ว พรอมเดินระบบทอจายน้ําเติมรถ
บรรทุกน้ํา ตามรายละเอียด อบต.บานกลางกําหนด
(ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552) 
(ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542) 
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561–2565 หนาที่ 48 ลําดับที่ 6)

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

(1) โครงการปรับปรุงถนน คสล. บานดงติ้ว หมู 6 จํานวน 131,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงถนน คสล. บานดงติ้ว หมู 6 ตําบลบานกลาง อําเภอ
เมือง จังหวัดนครพนม โดยมีรายละเอียดดังนี้  
ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 ม. ยาว 70.00 ม. หนา 0.10 ม. หรือคิดเป็นผิว
จราจรไมนอยกวา 350.00 ตรม. ทําการติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1ป้าย
(ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552) 
(ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542) 
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561–2565 หนาที่ 28 ลําดับที่ 17)
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(2) โครงการถมดินปรับพื้นที่ อบต.บานกลาง จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาถมดินปรับพื้นที่ อบต.บานกลาง อําเภอ
เมือง จังหวัด นครพนม โดยมีรายละเอียดดังนี้   
ถมดินภายในพื้นที่ ที่ทําการ อบต.บานกลาง อ.เมือง จ .นครพนม ปริมาณดิน
ถมไมนอยกวา 1,793.00 ลบ.ม. พรอมปรับเกลี่ยใหเรียบรอย  ทําการติดตั้ง
ป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย 
(ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552)
(ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542) 
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561–2565  หนาที่ 33 ลําดับที่ 44) 

(3) โครงการปรับปรุงระบบประปาสํานักงาน อบต.บานกลาง จํานวน 74,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงระบบน้ําประปาสํานักงาน อบต.บานกลาง อําเภอ
เมือง จังหวัดนครพนม รายละเอียดตามที่ อบต.บานกลางกําหนด
(ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552) 
(ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542) 
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561–2565 หนาที่ 48 ลําดับที่ 5)

(4) โครงการปรับปรุงฝ้าเพดานหอประชุม อบต.บานกลาง จํานวน 263,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงฝ้าเพดานหอประชุม อบต.บานกลาง อําเภอ
เมือง จังหวัดนครพนม รายละเอียดตามที่ อบต.บานกลางกําหนด
(ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552) 
(ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542) 
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561–2565 หนาที่ 47 ลําดับที่ 1)
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(5) โครงการปรับปรุงหองน้ําหอประชุม อบต.บานกลาง จํานวน 215,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงหองน้ําหอประชุม อบต.บานกลาง อําเภอ
เมือง จังหวัดนครพนม รายละเอียดตามที่ อบต.บานกลางกําหนด
(ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552) 
(ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542) 
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561–2565 หนาที่ 47 ลําดับที่ 2)

แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 50,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

(1) เพื่อเป็นคาใชจายตามโครงการสงเสริม อนุรักษ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

จํานวน 50,000 บาท

(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด งาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559) 
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนาที่46 ลําดับที่ 1) 

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 12,173,470 บาท

งบกลาง รวม 12,173,470 บาท
งบกลาง รวม 12,173,470 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 400,000 บาท

(1)เพื่อจายสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่น(สปสช.) จําน
วน 150,000 บาท 
(2)เพื่อจายสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจางในหนวยงาน จําน
วน 250,000 บาท

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 10,000 บาท

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 8,703,600 บาท

-เพื่อจายสงเคราะหเบี้ยยังชีพใหแกผูสูงอายุในตําบลบานกลาง
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เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 2,112,000 บาท

-เพื่อจายสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูพิการในตําบลบานกลาง
เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 12,000 บาท

-เพื่อจายสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูป่วยเอดสในตําบลบานกลาง
สํารองจาย จํานวน 641,550 บาท

-เพื่อจายบรรเทา แกไขปัญหาความเดือดรอนของราษฎรในพื้นที่ตําบล
 บานกลาง 

เงินชวยพิเศษ จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือพิเศษแกพนักงานสวนตําบล ขาราชการครู ลูกจาง
ประจํา และพนักงานจาง กรณีเสียชีวิต

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 244,320 บาท
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