
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

อําเภอ เมืองนครพนม   จังหวัดนครพนม

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 500,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 84,755,692 บาท

งบบุคลากร รวม 38,319,160 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 10,363,800 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 1,399,320 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนเงินเดือนสําหรับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครพนม เดือนละ 55,530.- บาท และรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครพนม 2 คน ๆ ละ 30,540.- บาทต่อเดือน ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดที่ดํารงตําแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ดํารงตําแหน่งรองประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ปรึกษานายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด และกรรมการสภาองค์การบริหาร
ส่วน-จังหวัด (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2557และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16
 กันยายน 2554 รวม 3 คน ตั้งไว้ 1,399,320.- บาท จ่ายจากเงินรายได้จัด
เก็บเองและหมวดภาษีจัดสรร (สํานักปลัด อบจ.)
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เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 300,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครพนมเดือนละ 10,000.- บาท  และรองนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครพนม 2 คน ๆ ละ  7,500.- บาทต่อเดือน  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย  ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดที่ดํารงตําแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ดํารงตําแหน่งรองประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ปรึกษานายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด และกรรมการสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16
 กันยายน 2554 รวม 3 คน ตั้งไว้ 300,000.- บาท จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บ
เองและหมวดภาษีจัดสรร (สํานักปลัดอบจ.)

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 300,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนเงินค่าตอบแทนพิเศษสําหรับนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครพนม เดือนละ 10,000.- บาท  และรองนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครพนม 2 คน ๆ ละ 7,500.- บาทต่อเดือน ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย  ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดที่ดํารงตําแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ดํารงตําแหน่งรองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ที่ปรึกษา
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  และกรรมการสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวัน
ที่ 16 กันยายน 2554 รวม 3  คน ตั้งไว้ 300,000.- บาท จ่ายจากเงินรายได้
จัดเก็บเองและหมวดภาษีจัดสรร (สํานักปลัด อบจ.)
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เงินเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด จํานวน 1,099,680 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนเงินเดือนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครพนม  4 คน ๆ ละ  19,440.- บาท  และที่ปรึกษานายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครพนม 1 คน เดือนละ 13,880.- บาท ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย  ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดที่ดํารงตําแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ดํารงตําแหน่งรองประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ปรึกษานายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด และกรรมการสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16
 กันยายน 2554 รวม 5 คน ตั้งไว้  1,099,680.-บาท จ่ายจากเงินรายได้จัด
เก็บเองและหมวดภาษีจัดสรร   (สํานักปลัด อบจ.) 

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 7,264,800 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนเงินค่าตอบแทนสําหรับประธานสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครพนม  เดือนละ  30,540.- บาท  รองประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครพนม  2  คน ๆ ละ  24,990.- บาทต่อเดือน     และสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม  27 คน ๆ ละ  19,440.- บาทต่อ
เดือน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ดํารงตําแหน่งประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ดํารง
ตําแหน่งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  และ
กรรมการสภาองค์การบริหาร-ส่วนจังหวัด พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2554
  รวม 30 คน ตั้งไว้ 7,264,800.- บาท จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเองและ
หมวดภาษีจัดสรรZ(กองกิจการสภา อบจ.)
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 27,955,360 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 20,309,520 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนสําหรับข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตําแหน่งต่าง ๆ  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครพนม  ดังนี้
 สํานักปลัด อบจ.  ตั้งไว้  11,114,230.- บาท  จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเอง
และหมวดภาษีจัดสรร
 กองกิจการสภา อบจ.  ตั้งไว้  3,339,000.- บาท  จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บ
เองและหมวดภาษีจัดสรร
 กองพัสดุและทรัพย์สิน  ตั้งไว้  4,088,970.- บาท จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บ
เองและหมวดภาษีจัดสรร
 หน่วยตรวจสอบภายใน  ตั้งไว้ 1,767,320.- บาท  จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บ
เองและหมวดภาษีจัดสรร
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 621,720 บาท

-ค่าตอบแทนรายเดือนสําหรับข้าราชการสายบริหาร  จํานวน  508,800
.-  บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนเงินค่าตอบแทนรายเดือนสําหรับข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด  ตําแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด/รองปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด/หัวหน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  และผู้
อํานวยการกอง  ที่มีสิทธิได้รับเงินประจําตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงิน
เดือนและเงินประจําตําแหน่งฯ  และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับ
เงินประจําตําแหน่งที่ได้รับ  ดังนี้
 สํานักปลัด อบจ.  ตั้งไว้  374,400.- บาท  จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเองและ
หมวดภาษีจัดสรร
 กองกิจการสภา อบจ.  ตั้งไว้  67,200.-  บาท จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเอง
และหมวดภาษีจัดสรร
 กองพัสดุและทรัพย์สิน  ตั้งไว้  67,200.- บาท  จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเอง
และหมวดภาษีจัดสรร

-เงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตําแหน่งนิติกร (พ.ต.ก
.)จํานวน 108,000.- บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตําแหน่งนิติกร (พ.ต.ก
.) ซึ่งผ่านการประเมินเพื่อให้ได้รับเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้า
ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตําแหน่งนิติกร ตั้งไว้ 108,000.- บาท จ่าย
จากเงินรายได้จัดเก็บเองและหมวดภาษีจัดสรร (สํานักปลัด อบจ.)
 
-เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ  (พ.ส.ร.)  จํานวน  4,920.- บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)  สําหรับข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่โอนมาจากกองทัพบก  จํานวน  1  ราย  ซึ่งมี
สิทธิได้รับตามหลักเกณฑ์และระเบียบที่ทางราชการกําหนดในอัตราเดือน
ละ  410.- บาท  ตั้งไว้  4,920.- บาท  จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเองและหมวด
ภาษีจัดสรร(กองกิจการสภา อบจ.)
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 652,800 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนเงินประจําตําแหน่งสําหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด  ตําแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด/รองปลัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด/หัวหน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด/ ผู้อํานวยการกอง
และหัวหน้าฝายฯ  ที่มีสิทธิได้รับตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจํา
ตําแหน่ง ฯ  ดังนี้
 สํานักปลัด อบจ.  ตั้งไว้  446,400.- บาท  จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเองและ
หมวดภาษีจัดสรร
 กองกิจการสภา อบจ. ตั้งไว้  103,200.- บาท  จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเอง
และหมวดภาษีจัดสรร
 กองพัสดุและทรัพย์สิน  ตั้งไว้  103,200.- บาท  จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บ
เองและหมวดภาษีจัดสรร

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 622,010 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างประจําและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจํา สําหรับลูกจ้าง
ประจําขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมตําแหน่งต่าง ๆ  ตั้ง
ไว้  622,010.- บาท  จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเองและหมวดภาษีจัดสรร
(สํานักปลัด)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 5,749,310 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษสําหรับพนักงานจ้าง
ตําแหน่งต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมดังนี้
 สํานักปลัด อบจ.  ตั้งไว้  3,512,240.- บาท  จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเอง
และหมวดภาษีจัดสรร
 กองกิจการสภา อบจ.  ตั้งไว้ 750,600.- บาท  จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเอง
และหมวดภาษีจัดสรร
 กองพัสดุและทรัพย์สิน ตั้งไว้ 1,306,380.- บาท จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเอง
และหมวดภาษีจัดสรร
 หน่วยตรวจสอบภายใน  ตั้งไว้  180,090.- บาท จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บ
เองและหมวดภาษีจัดสรร
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งบดําเนินงาน รวม 45,312,192 บาท
ค่าตอบแทน รวม 2,180,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,000,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษสําหรับบุคลากร
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม (เงินรางวัลประจําป)  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เปนรายจ่าย
อื่น  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 ลงวันที่  6  พฤษภาคม  พ.ศ
.2557  ตั้งไว้ 1,000,000.- บาท จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเองและหมวดภาษี
จัดสรร (สํานักปลัด อบจ.)

ค่าเบี้ยประชุม จํานวน 120,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าเบี้ยประชุมสําหรับกรรมการหรืออนุกรรมการประจําสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม รวมทั้งกรรมการหรืออนุกรรมการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตลอดจนกรรมการ/อนุกรรมการอื่น ๆ ที่แต่งตั้ง
ขึ้นตามกฎหมายหรือระเบียบซึ่งปฏิบัติหน้าที่ภายในวงงานสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดรวมทั้งหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่มีกฎหมายหรือ
ระเบียบกําหนดให้ต้องจ่าย  ดังนี้
 สํานักปลัด อบจ. ตั้งไว้  20,000.- บาท  จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเองและ
หมวดภาษีจัดสรร
 กองกิจการสภา อบจ. ตั้งไว้ 100,000.- บาท จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเอง
และหมวดภาษีจัดสรร

วันที่พิมพ์ : 1/10/2562  16:24:02 หน้า : 7/130



ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 1,060,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสําหรับ
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัด กรณีได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติงานใน
ภารกิจงานประจํา หรือภารกิจเร่งด่วนหรืองานนโยบายต่าง ๆ นอกเวลา
ราชการปกติ ซึ่งไม่สามารถดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาราชการปกติ
ได้ ดังนี้
 สํานักปลัด อบจ.  ตั้งไว้  500,000.- บาท  จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเองและ
หมวดภาษีจัดสรร
 กองกิจการสภา อบจ.  ตั้งไว้  300,000.- บาท  จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเอง
และหมวดภาษีจัดสรร
 กองพัสดุและทรัพย์สิน  ตั้งไว้  200,000.- บาท จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเอง
และหมวดภาษีจัดสรร
 หน่วยตรวจสอบภายใน  ตั้งไว้  60,000.- บาท  จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเอง
และหมวดภาษีจัดสรร

ค่าใช้สอย รวม 21,640,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าเข้าปกเย็บเล่ม จํานวน 30,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาเข้าปกเย็บเล่ม
หนังสือ  ระเบียบ  กฎหมาย  เอกสารการประชุม  เอกสารแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครพนม  หรือเอกสารอื่น ๆ  ที่เปนประโยชน์ในการปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ทุกส่วนราชการ  เพื่อความ
สะดวกในการจัดเก็บและการค้นหา  ตั้งไว้ 30,000.- บาท จ่ายจากเงินรายได้
จัดเก็บเองและหมวดภาษีจัดสรร (กองพัสดุและทรัพย์สิน)  

ค่าจัดทําเอกสาร จํานวน 50,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการจัดทําหรือถ่ายสําเนาเอกสาร คู่มือ
หนังสือ วารสาร สิ่งพิมพ์ที่จําเปนสําหรับใช้ในการปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครพนม ทุกส่วนราชการ ตั้งไว้ 50,000.- บาท จ่ายจาก
เงินรายได้จัดเก็บเองและหมวดภาษีจัดสรร (กองพัสดุและทรัพย์สิน)
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ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด จํานวน 360,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างเหมาบริการเอกชนในการดูแล รักษาความสะอาด
อาคาร  ห้องปฏิบัติงานและสถานที่ต่าง ๆ  บริเวณสํานักงานองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครพนม  ซึ่งมีพื้นที่ไม่เกินกว่า 3,000 ตารางเมตร  สําหรับปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2563  ตั้งไว้ 360,000.- บาท จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเอง
และหมวดภาษีจัดสรร (สํานักปลัด อบจ.)

  
ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 50,000 บาท

ค่าจ้างเหมากําจัดสิ่งปฏิกูล จํานวน 50,000.- บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างเหมาบริการกําจัดปลวก  ยุง  มด  หนูหรือพาหะนํา
โรคอื่นๆ  ค่าจ้างเหมาบริการกําจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย  ตลอดจนค่าใช้
จ่ายในการจ้างเหมาบริการต่างๆ  ที่จําเปนต้องดําเนินงาน ในการดําเนิน
กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมที่มีกฎหมายหรือระเบียบ
กําหนดให้เบิกจ่ายได้  ตั้งไว้  50,000.- บาท จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเองและ
หมวดภาษีจัดสรร (กองพัสดุและทรัพย์สิน) 

ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลหรือเอกชน จํานวน 50,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างเหมาบริการบุคคลหรือเอกชน เพื่อให้ผู้รับจ้างทําการ
อย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครพนม  ในการบริหารราชการทั่วไปอันเปนประโยชน์ต่อการบริการ
สาธารณะ  เช่น ค่าจ้างเหมาบริการกําจัดปลวก  ค่าจ้างเหมาบริการตัดเย็บผ้า
ปูโต๊ะ  ค่าจ้างเหมาบริการตัดเย็บผ้าคลุมเก้าอี้    ค่าจ้างเหมาบริการซักรีดผ้าปู
โต๊ะหรือผ้าม่านที่ใช้ในสํานักงาน  ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมอุปกรณ์ใช้งานต่าง ๆ
 ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปา หรือติดตั้งอุปกรณ์ประปาเพิ่มเติม รวมถึงการซ่อม
แซมบํารุงรักษาหรือปรับปรุงระบบประปา ไฟฟา โทรศัพท์ เพื่อให้การใช้งานมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  หรือค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และจําเปนใน
การบริหารราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ตามที่มี
กฎหมายหรือระเบียบกําหนดให้เบิกจ่ายได้  ตั้งไว้ 50,000.- บาท  จ่ายจาก
เงินรายได้จัดเก็บเองและหมวดภาษีจัดสรร (สํานักปลัด อบจ.)
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ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก จํานวน 800,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานใน
ลักษณะงานประจําขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ในการจัดบริการ
สาธารณะและพัฒนาท้องถิ่นตามอํานาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดหรืองานอื่น ๆ ตามปริมาณงานและอัตราค่าจ้างที่องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครพนมกําหนดที่มีกฎหมายหรือระเบียบกําหนดให้เบิกจ่าย
ได้   ตั้งไว้ 800,000.- บาท จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเองและหมวดภาษีจัด
สรร (สํานักปลัด อบจ.)

ค่าเช่าครุภัณฑ์สํานักงาน จํานวน 1,500,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการเช่าบริการครุภัณฑ์รายการต่าง ๆ  สําหรับใช้
ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ทุกส่วน
ราชการ  ตั้งไว้  1,500,000.- บาท จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเองและหมวด
ภาษีจัดสรร (กองพัสดุและทรัพย์สิน)

ค่าเช่าบริการยานพาหนะ จํานวน 5,000,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการเช่าบริการรถยนต์โดยสาร  ขนาดไม่น้อย
กว่า  12  ที่นั่ง  (รถยนต์ตู้)  เครื่องยนต์ดีเซล  ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํา
กว่า  2,400 ซีซี.  และรถยนต์กระบะบรรทุก แบบดับเบิ้ลแค็ป  4
 ประตู  เครื่องยนต์ดีเซล  ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า  2,500 ซี
ซี. หรือยานพาหนะอื่น ๆ  สําหรับใช้ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครพนม  ตามความจําเปนและตามอัตราค่าเช่าบริการที่ระเบียบ
ของทางราชการกําหนด ตั้งไว้ 5,000,000.- บาท จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเอง
และหมวดภาษีจัดสรร (กองพัสดุและทรัพย์สิน)
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ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ จํานวน 1,350,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการดําเนินกิจกรรมด้านต่าง ๆ  ค่าจัดทําวารสาร  สิ่ง
พิมพ์  หรือหนังสือพิมพ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม  ค่าจัดทํา
แผ่นพับ  แผ่นปลิว โปสเตอร์  ปายประชาสัมพันธ์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ โล
โก้ เอกสารสรุปผลการดําเนินงาน  ค่าล้าง อัด ขยายภาพ     ค่าจ้างเหมา
โฆษณาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนผลงานหรือกิจกรรม
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมทางสื่อทุกประเภท  ค่าจ้างเหมา
บันทึกเทป VDO CD DVD ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการแถลงข่าวหรือการประชา
สัมพันธ์ ค่าเช่าเวลาถ่ายทอดสดทางสื่อวิทยุกระจายเสียงหรือสถานี
โทรทัศน์ รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีสถานที่ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ ร้องทุกข์ร้องเรียน ตลอดจนค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวเนื่องกับการดําเนินกิจกรรมด้านการประชาสัมพันธ์
ต่าง ๆ  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม  ดังนี้
 สํานักปลัด อบจ. ตั้งไว้ 1,300,000.- บาท จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเองและ
หมวดภาษีจัดสรร
 กองกิจการสภา อบจ. ตั้งไว้ 50,000.- บาท จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเองและ
หมวดภาษีจัดสรร

ค่าบอกรับวารสาร จํานวน 100,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการบอกรับหนังสือพิมพ์  หนังสือ
ราชการ  วารสาร หรือระเบียบกฎหมาย  ตลอดจนหนังสืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เปนประโยชน์และจําเปนต่อการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครพนม  ทุกส่วนราชการ  ตั้งไว้ 100,000.- บาท จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บ
เองและหมวดภาษีจัดสรร (กองพัสดุและทรัพย์สิน) 

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 600,000 บาท

-ค่ารับรอง จํานวน 200,000.- บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลที่มานิเทศ
งาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือมาทัศนศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครพนม หรือมาดําเนินกิจกรรมอื่นใดที่เปนประโยชน์ต่อท้องถิ่น หรือ
การเลี้ยงรับรองกรรมการหรืออนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตาม
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุม
ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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อื่น หรือส่วนราชการอื่นหรือองค์กรอื่นที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย โดยเบิกจ่าย
เปนค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าของที่ระลึก ค่าจัด
ทําปายต้อนรับ ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวหรือสถานที่ศึกษาดู
งาน ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวเนื่องกับการเลี้ยง
รับรอง ที่มีกฎหมายหรือระเบียบกําหนดให้เบิกจ่ายได้ ตั้งไว้ 200,000
.- บาท จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเองและหมวดภาษีจัดสรร (สํานักปลัด อบจ
.) 

-ค่าเลี้ยงรับรอง จํานวน 100,000.- บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครพนม การเลี้ยงรับรองคณะกรรมการหรืออนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตาม
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือส่วน
ราชการอื่น หรือหน่วยงานอื่นที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย โดยเบิกจ่ายเปนค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยว
เนื่องกับการเลี้ยงรับรอง ที่มีกฎหมายหรือระเบียบกําหนดให้เบิกจ่ายได้ ตั้ง
ไว้ 100,000.- บาท จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเองและหมวดภาษีจัดสรร (กอง
กิจการสภา อบจ.)

-ค่าใช้จ่ายในงานราชพิธีและงานรัฐพิธี จํานวน 300,000.- บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการจัดงานหรือส่งเสริมสนับสนุนการจัดงานราช
พิธีและรัฐพิธีต่าง ๆ โดยเบิกจ่ายเปนค่าจัดซื้อพระบรมฉายาลักษณ์ พระบรม
สาทิสลักษณ์ ธูป เทียน เทียนแพ ดอกไม้ ค่าจ้างเหมาจัดทําพานพุ่ม กรวย
ดอกไม้ เครื่องสักการะ พวงมาลัย พวงมาลา วัสดุอุปกรณ์หรือค่าจ้างเหมาจัด
เตรียมตกแต่งสถานที่ประกอบพิธี วัสดุในการทําบุญตักบาตร ไฟราว ไฟ
ประดับ พลุ ดอกไม้ไฟ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวเนื่องกับการ
จัดงานดังกล่าว ที่มีกฎหมายหรือระเบียบกําหนดให้เบิกจ่ายได้ ตั้งไว้ 300,000
.- บาท จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเองและหมวดภาษีจัดสรร (สํานักปลัด อบจ
.) 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม จํานวน 800,000 บาท
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ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครพนม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2563 โดยเบิกจ่ายเปนค่าใช้
จ่ายต่าง ๆ ในการดําเนินการจัดการอบรมสัมมนา เช่น ค่าเช่าสถานที่, ค่าตอบ
แทนวิทยากร, ค่าจัดหาวัสดุอุปกรณ์และเครื่องเขียนแบบพิมพ์, ค่าเบี้ย
เลี้ยง, ค่าเช่าที่พัก, ค่าอาหาร, ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มระหว่างการอบรม
สัมมนา, ค่าจัดทําเอกสารในการอบรมสัมมนา, ค่าจ้างเหมา ยานพาหนะใน
การศึกษาดูงานตามโครงการอบรมสัมมนาฯ, ค่าจัดหาของที่ระลึก, ค่าจ้าง
เหมาบริการจัดการฝึกอบรมสัมมนา, หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการ
จัดการอบรมสัมมนาตามหลักสูตรองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม
กําหนด  และมีกฎหมายหรือระเบียบกําหนดให้เบิกจ่ายได้ เปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ตั้งไว้ 800,000.- บาท จ่ายจาก
เงินรายได้จัดเก็บเองและหมวดภาษีจัดสรร (สํานักปลัด อบจ.)

ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น หลักสูตร การฝึกอบรมสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด

จํานวน 800,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น หลักสูตร การ
ฝึกอบรมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยเบิกจ่ายเปนค่าใช้จ่าย
ต่าง ๆ ในการดําเนินการจัดการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน เช่น ค่า
ธรรมเนียม, ค่าเช่าสถานที่, ค่าตอบแทนวิทยากร,  ค่าจัดหาวัสดุอุปกรณ์และ
เครื่องเขียนแบบพิมพ์, ค่ากระเป๋าหรือสิ่งบรรจุเอกสาร, ค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าเช่าที่
พัก, ค่ายานพาหนะ, ค่าอาหาร, ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มระหว่างการอบรม
สัมมนา, ค่าจัดทําเอกสารในการฝึกอบรมสัมมนา, ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ใน
การศึกษาดูงานตามโครงการอบรมสัมมนา, ค่าของที่ระลึก, ค่าจ้าง
เหมาบริการจัดการฝึกอบรมสัมมนา หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับ
การอบรมสัมมนาตามหลักสูตรที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม
กําหนด และมีกฎหมายหรือระเบียบกําหนดให้เบิกจ่ายได้  เปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.  2557 ตั้งไว้ 800,000.- บาท จ่าย
จากเงินรายได้จัดเก็บเองและหมวดภาษีจัดสรร (กองกิจการสภา อบจ.)
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ค่าใช้จ่ายตามโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพบสื่อมวลชน จํานวน 30,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายตามโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพบสื่อมวล
ชน โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ภารกิจ  รวมทั้งการ
ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมตามอํานาจหน้าที่ให้
ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ  และส่งเสริมศักยภาพด้านการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วม  ของประชาชนหรือภาคส่วนต่าง ๆ  ในการพัฒนาท้องถิ่น  โดยเบิกจ่าย
เปนค่าอาหาร  อาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
เอกสาร  วารสาร  ข้อมูลหรือ  CD  แผ่นปลิว  แผ่นพับ  ค่าใช้จ่ายในการ
แถลงข่าว  ค่าจ้างเหมา สื่อวิทยุ โทรทัศน์ ค่าบันทึกเทป VDO ค่าถ่ายทอดสด
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเปนต้องใช้ ตามโครงการดังกล่าว  ที่มีกฎหมายหรือ
ระเบียบกําหนดให้เบิกจ่ายได้  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2559  ตั้ง
ไว้  30,000.- บาท จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเองและหมวดภาษีจัดสรร (สํานัก
ปลัด อบจ.)  

ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 30,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าเบี้ย
ประชุม ค่าสมนาคุณและค่าพาหนะ ของคณะกรรมการ  ที่องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครพนมแต่งตั้งให้ดําเนินการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครพนม เปนไปตามระเบียบกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ตั้งไว้ 30,000.- บาท  จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเอง
และหมวดภาษีจัดสรร  (สํานักปลัด อบจ.)
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ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จํานวน 300,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ทั้งที่ดําเนินการเองหรือได้รับ
มอบหมายในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดงาน ตลอดจนการบูรณาการร่วมกับ
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยเบิกจ่ายเปนค่าอาหาร, ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม, ค่าของที่ระลึก, ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการประกวดแข่งขัน, ค่าใช้จ่ายในการ
ประชาสัมพันธ์, ค่าจัดเตรียมตกแต่งสถานที่, ค่าวัสดุอุปกรณ์, ค่าใช้จ่ายเกี่ยว
กับพิธีกรรมทางศาสนา, ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับมหรสพและการแสดง, ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับนิทรรศการ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ที่จําเปนและเกี่ยวเนื่องกับการจัดงาน
ต่าง ๆ เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2559 ตั้งไว้  300,000.- บาท จ่ายจากเงิน
รายได้จัดเก็บเองและหมวดภาษีจัดสรร (สํานักปลัด อบจ.)

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม ภายใต้ชื่อ 
“มหกรรมไหลเรือไฟ สีสันแห่งสายน้ํา สืบสานประเพณีไทย”

จํานวน 5,000,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัด
นครพนม ภายใต้ชื่อ “มหกรรมไหลเรือไฟ สีสันแห่งสายน้ํา สืบสานประเพณี
ไทย” โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดประกวดเรือไฟ ค่าจัดลอยกระทง
สาย ค่าจัดแสดงศิลปวัฒนธรรม ค่าจัดแสดงมหรสพสมโภชประเภทต่าง ๆ ค่า
จัดประกวดดนตรีพื้นเมือง ค่าจัดประกวดยุวทูตวัฒนธรรม ค่าจัด
ประกวด TO BE NUMBER ONE ค่าจัดประกวดขบวนแห่งเรือไฟ ค่าจัด
ประกวดร้องเพลง ค่าจัดประกวดภาพถ่ายเรือไฟ รวมทั้งภารกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ข้องในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในงานประเพณีไหลเรือไฟ ฯลฯ เปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และเปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565
) หน้าที่ 298 ลําดับที่ 19 ตั้งไว้ 5,000,000.- บาท จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บ
เองและหมวดภาษีจัดสรร (สํานักปลัด อบจ.) 
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฝายการเมือง) จํานวน 800,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในราชอาณาจักร
และ นอกราชอาณาจักร  สําหรับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครพนม/รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม/เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด/ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครพนม/ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม/รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครพนมที่ปฏิบัติงานในภารกิจและวงงานขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครพนม โดยเบิกจ่ายเปนค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าเช่าที่พัก, ค่ายาน
พาหนะ, ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบินและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทาง
ไปราชการ รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรที่มีความจําเปน
ต้องเดินทางเข้ารับการอบรมสัมมนาตามหลักสูตรต่าง ๆ เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.  2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ดังนี้
 สํานักปลัด อบจ. ตั้งไว้  200,000.- บาท จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเองและ
หมวดภาษีจัดสรร
 กองกิจการสภา อบจ. ตั้งไว้  600,000.- บาท จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเอง
และหมวดภาษีจัดสรร
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฝายประจํา) จํานวน 960,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในราชอาณาจักร
และ นอกราชอาณาจักร  สําหรับปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด/รองปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด/หัวหน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด/ผู้
อํานวยการกองและบุคลากรที่ปฏิบัติงานในภารกิจและวงงานขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด  โดยเบิกจ่ายเปนค่าเบี้ยเลี้ยง,  ค่าเช่าที่พัก,  ค่ายาน
พาหนะ, ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบินและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทาง
ไปราชการ รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรที่มีความจํา
เปน ต้องเดินทางเข้ารับการอบรมสัมมนาตามหลักสูตรต่าง ๆ เปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.  2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้
            สํานักปลัด อบจ.  ตั้งไว้  600,000.- บาท จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บ
เองและหมวดภาษีจัดสรร
            กองกิจการสภา อบจ. ตั้งไว้  200,000.- บาท จ่ายจากเงินรายได้จัด
เก็บเองและหมวดภาษีจัดสรร
            กองพัสดุและทรัพย์สิน ตั้งไว้ 100,000.- บาท จ่ายจากเงินรายได้จัด
เก็บเองและหมวดภาษีจัดสรร
            หน่วยตรวจสอบภายใน ตั้งไว้ 60,000.-  บาท จ่ายจากเงินรายได้จัด
เก็บเองและหมวดภาษีจัดสรร

ค่าใช้จ่ายในการประชุม จํานวน 130,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครพนม และการประชุมตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครพนม โดยเบิกจ่ายเปนค่าดอกไม้ ธูป เทียน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  ค่าเอกสารหรือวัสดุอุปกรณ์ที่จําเปนต้องใช้ในการประชุม  รวมทั้ง
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการประชุมที่มีกฎหมายหรือระเบียบกําหนดให้
เบิกจ่ายได้  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2559 ดังนี้
 สํานักปลัด อบจ.  ตั้งไว้  30,000.- บาท จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเองและ
หมวดภาษีจัดสรร
 กองกิจการสภา อบจ. ตั้งไว้ 100,000.- บาท  จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเอง
และหมวดภาษีจัดสรร
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ค่าใช้จ่ายในการรับเสด็จฯ จํานวน 400,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการรับเสด็จฯ พระบรมวงศานุวงศ์ที่เสด็จฯ ใน
พื้นที่จังหวัดนครพนม โดยเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  การจัดเตรียม
ตกแต่งสถานที่  ค่าจัดทําปายรับเสด็จฯ ธงชาติไทย ธงตราสัญลักษณ์  ธง
ประจําพระองค์ กรวยดอกไม้ เทียนแพ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ในการเตรียมการรับเสด็จฯ  รวมทั้งค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จําเปนต้องใช้
และเกี่ยวเนื่องกับการดําเนินการเกี่ยวกับการรับเสด็จฯ เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.  2559  ตั้งไว้ 400,000.- บาท จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเองและ
หมวดภาษีจัดสรร(สํานักปลัดอบจ.) 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 2,500,000 บาท

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน จํานวน 1,000,000.-  บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์รายการ
ต่าง ๆ  หรือทรัพย์สินอื่น ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครพนม ทุกส่วนราชการ 
(ไม่รวมสิ่งก่อสร้าง) เมื่อเกิดความชํารุดเสียหาย หรือเสื่อมสภาพตามอายุการ
ใช้งาน หรือเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รวมทั้งการ
ปรับปรุง ดัดแปลง ต่อเติม ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้อย่างคุ้มค่าและ
เหมาะสม  ตั้งไว้  1,000,000.- บาท  จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเองและหมวด
ภาษีจัดสรร (กองพัสดุและทรัพย์สิน)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะ/เครื่องจักรกล   จํานวน      
  1,500,000.-  บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมยานพาหนะและ
เครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมทุกส่วนราชการ เมื่อเกิด
ความชํารุดเสียหายจาการใช้งานหรือเสื่อมสภาพอายุการใช้งาน เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งไว้  1,500,000.- บาท  จ่ายจากเงินรายได้จัด
เก็บเองและหมวดภาษีจัดสรร (กองพัสดุและทรัพย์สิน)
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ค่าวัสดุ รวม 21,492,192 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 2,050,000 บาท

ค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 2,000,000.-  บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์  หรือวัสดุสํานักงาน
รายการต่าง ๆ  สําหรับใช้ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครพนม  รวมทั้งค่าจัดซื้อน้ําดื่มสําหรับบริการ ผู้มาติดต่อราชการและผู้
ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ทุกส่วนราชการ  ตั้ง
ไว้ 2,000,000.- บาท จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเองและ
หมวดภาษีจัดสรร (กองพัสดุและทรัพย์สิน)

ค่าจัดซื้อแบบพิมพ์              จํานวน      50,000.-  บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อแบบพิมพ์เกี่ยวกับการการจัดซื้อจัดจ้าง  ฎีกาเบิก
เงิน  ใบสําคัญประกอบฎีกาเบิกเงิน  แบบพิมพ์การเงินการบัญชี     ใบเสร็จ
รับเงิน  หรือแบบพิมพ์รายการต่าง ๆ  ที่จําเปนสําหรับใช้ในการปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ทุกส่วนราชการ  ตั้งไว้  50,000
.- บาท  จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเองและหมวดภาษีจัดสรร (กองพัสดุและ
ทรัพย์สิน)  

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 500,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟารายการต่าง ๆ  สําหรับใช้ในการปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ทุกส่วนราชการ  
ตั้งไว้  500,000.- บาท จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเองและหมวดภาษีจัด
สรร (กองพัสดุและทรัพย์สิน)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 800,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวรายการต่าง ๆ  ที่จําเปนต้องใช้
ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม    ตั้ง
ไว้  800,000.- บาท  จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเองและหมวดภาษีจัดสรร(กอง
พัสดุและทรัพย์สิน)
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 6,042,192 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างและวัสดุงานโยธารายการต่าง ๆ ที่ใช้
ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม  เกี่ยวกับการ
ก่อสร้าง/ซ่อมบํารุงรักษาอาคาร  สิ่งก่อสร้างหรืองานโยธาอื่นๆ วัสดุสําหรับ
ซ่อมแซม  บูรณะบํารุงรักษาปรับปรุงพัฒนาเส้นทางคมนาคม วัสดุอุปกรณ์การ
ก่อสร้างบ้านเฉลิมพระเกียรติฯ ตลอดจนวัสดุก่อสร้างและวัสดุงานโยธา
รายการต่าง ๆ  ที่จําเปนในการปฏิบัติงานซ่อมแซม  บูรณะ บํารุงรักษา
ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมทุกส่วนราชการ  ดังนี้
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ตั้งไว้ 500,000.-  บาท จ่ายจากเงิน
รายได้จัดเก็บเองและหมวดภาษีจัดสรร
กองพัสดุและทรัพย์สิน  ตั้งไว้ 5,542,192.-  บาท จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บ
เองและหมวดภาษีจัดสรร

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 1,500,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้ออะไหล่หรือวัสดุอุปกรณ์รายการต่าง ๆ  สําหรับซ่อม
บํารุงดูแลรักษายานพาหนะ/เครื่องจักรกล  เครื่องสูบน้ํา  เครื่องตัดหญ้า  และ
เครื่องยนต์อื่น ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครพนม ทุกส่วนราชการ ตั้งไว้ 1,500,000.- บาท จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บ
เองและหมวดภาษีจัดสรร (กองพัสดุและทรัพย์สิน)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 8,000,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นรายการ
ต่างๆ  สําหรับเครื่องสูบน้ํา  เครื่องตัดหญ้า  เครื่องเลื่อยยนต์  ยานพาหนะ
และเครื่องจักรกล  หรือเครื่องยนต์อื่น ๆ  ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการทั่วไปและ
ปฏิบัติงานภาคสนามขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ทุกส่วน
ราชการ  ตั้งไว้ 8,000,000.- บาท จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเองและ
หมวดภาษีจัดสรร (กองพัสดุและทรัพย์สิน) 
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 200,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อน้ํายาวิทยาศาสตร์หรือวัสดุเขียนแบบ  ออกแบบ
รายการต่าง ๆ สําหรับใช้ในการเขียนแบบ ออกแบบ  การถ่ายแบบ
แปลน แบบพิมพ์เขียว น้ํายากัดสนิม น้ํายาเติมหม้อน้ํา และทาปะเก็น ฯลฯ
  เพื่อซ่อมแซมและบํารุงรักษายานพาหนะ/เครื่องจักรกลขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครพนม ทุกส่วนราชการ  รวมทั้งค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์สําหรับใช้ในการปฏิบัติงานรับ-ส่ง  และช่วยเหลือผู้ปวยในเบื้องต้น
ของศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครพนม เช่น น้ํายาฆ่าเชื้อ ผ้าปดจมูก  ยาสามัญ  วัสดุปฐมพยาบาลเบื้อง
ต้น  หรือวัสดุอื่นๆ  ที่จําเปนต้องใช้ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น  ตั้ง
ไว้ 200,000.- บาท จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเองและหมวดภาษีจัดสรร (กอง
พัสดุและทรัพย์สิน)  

วัสดุการเกษตร จํานวน 200,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตรรายการต่าง ๆ  ที่จําเปนสําหรับใช้ใน
การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ทุกส่วน
ราชการ  ตั้งไว้  200,000.- บาท  จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเองและหมวดภาษี
จัดสรร (สํานักปลัด อบจ.)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 200,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่รายการต่าง ๆ  หรือวัสดุ
อุปกรณ์ในการจัดทําปายประชาสัมพันธ์โครงการขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครพนม ทุกส่วนราชการ  ตั้งไว้ 200,000.- บาท จ่ายจากเงินรายได้
จัดเก็บเองและหมวดภาษีจัดสรร (กองพัสดุและทรัพย์สิน) 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 2,000,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุสําหรับใช้กับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์รายการ
ต่าง ๆ  ที่จําเปนต้องใช้ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครพนม ทุกส่วนราชการตั้งไว้  2,000,000.- บาท จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บ
เองและหมวดภาษีจัดสรร (กองพัสดุและทรัพย์สิน) 
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งบลงทุน รวม 1,074,340 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,074,340 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อเก้าอี้ จํานวน 159,500 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อเก้าอี้ สําหรับใช้ในห้องประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครพนม ชั้น 2 จํานวน 2 รายการ ดังนี้
(1) เก้าอี้สําหรับประธานที่ประชุม ลักษณะเปนโครงไม้ แบบมีล้อ
เลื่อน ลักษณะของลูกล้อเปน PA ขนาดไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว เดือย ? 11
 มิลลิเมตร วัสดุที่ใช้หุ้มเก้าอี้ หุ้มด้วยหนัง Super Solf สีดํา มีพนักพิงและที่
วางแขนบุด้วยฟองน้ํา เปนอลูมิเนียมขัดเงา หุ้มทับด้วยหนัง Super Solf  (ผิว
สัมผัสด้านหน้าเปนหนัง Super Solf ด้านหลังเปนหนัง PVC) ลักษณะเปนโช๊ค
แก๊ส เปนโช๊คแก๊สโครเมี่ยม ขนาดไม่น้อยกว่า 80 มิลลิเมตร ลักษณะขา
เก้าอี้ เปนขาอลูมิเนียม ขัดเงา รัศมี 350 มิลลิเมตร จํานวน 3 ตัว ๆ ละ 6,500
.- บาท เปนเงิน 19,500.-บาท
(2) เก้าอี้สําหรับผู้เข้าร่วมประชุม ลักษณะเปนเก้าอี้ขา PVC รัศมี 330
 มิลลิเมตร แบบมีล้อเลื่อน ลูกล้อ PP  สีดํา มีพนักพิงและที่ว่างแขนบุด้วย
ฟองน้ํา หุ้มด้วยหนัง PVC สีดํา แกนปรับระดับสูง-ต่ํา ได้ โช๊คแก๊ส สีดํา ขนาด
ไม่น้อยกว่า 120 มิลลิเมตร ครอบด้วยปลอกตัวหนอน จํานวน 40 ตัว ๆ
 ละ 3,500.- บาท เปนเงิน 140,000.- บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 159,500.- บาท ซึ่งเปนครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ประจําป 2561 กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบ
ประมาณ สําหรับใช้ปฏิบัติงานประจําสํานักปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัด เปนไปตามหนังสือจังหวัดนครพนม ที่ นพ 0023.5/ว 9920 ลงวัน
ที่ 11 กรกฎาคม 2559 ตั้งไว้ 159,500.- บาท จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเอง
และหมวดภาษีจัดสรร (สํานักปลัด อบจ.) 
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ค่าจัดซื้อชั้นวางเข้ามุม จํานวน 7,920 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อชั้นวางเข้ามุม ขนาดกว้างไม่น้อย
กว่า 60 เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า 75 เซนติเมตร ยาวไม่น้อย
กว่า 60 เซนติเมตร วัสดุแผ่นข้างเปนเมลามีนสีดํา หนาไม่น้อย
กว่า 16 มิลลิเมตร แผ่นบนเปนเมลามีนสีเชอรี่ หนาไม่น้อย
กว่า 28 มิลลิเมตร เจาะรูใส่ฝาครอบพลาสติกสีดํา 1 จุด แผ่นหลัง MDF หนา
ไม่น้อยกว่า 5 มิลลิเมตร บานเปดเปนเมลามีนสีดํา หนาไม่น้อย
กว่า 16 มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์และขาปรับระดับพลาสติกสี
ดํา จํานวน 2 ชุด ๆ ละ 3,960.- บาท เปนเงิน 7,920.- บาท สําหรับใช้ในห้อง
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ชั้น 2 ซึ่งเปนครุภัณฑ์ที่ไม่
ปรากฏราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจําป 2561 กองมาตรฐานงบ
ประมาณ 1 สํานักงบประมาณ สําหรับใช้ปฏิบัติงานประจําสํานักปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เปนไปตามหนังสือจังหวัดนครพนม ที่ นพ 0023.5/ว
 9920 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 ตั้งไว้ 7,920.- บาท จ่ายจากเงินรายได้จัด
เก็บเองและหมวดภาษีจัดสรร (สํานักปลัด อบจ.)

ค่าจัดซื้อตู้โชว์ จํานวน 32,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อตู้โชว์โล่รางวัลและใบประกาศขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครพนม จํานวน 1 ตู้ เปนเงิน 32,000.- บาท โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้
- ลักษณะตู้โครงสร้างเปนอลูมิเนียม ขนาดไม่น้อยกว่า 30 x 280 x 170
 เซนติเมตร
- ประตูกระจกบานเลื่อนพร้อมกุญแจล็อค
- ชั้นกระจกพร้อมปรับระดับชั้น  จํานวน 3 ชั้น
ซึ่งเปนครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจําป 2561 กอง
มาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ สําหรับใช้ปฏิบัติงานประจําสํานัก
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เปนไปตามหนังสือจังหวัด
นครพนม ที่ นพ 0023.5/ว 9920 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 ตั้งไว้ 32,000
.- บาท จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเองและหมวดภาษีจัดสรร (สํานักปลัด อบจ.)
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ค่าจัดซื้อตู้ไม้ จํานวน 15,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อตู้ไม้ สําหรับใส่เอกสารประจําศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม จํานวน 2 ตู้ ๆ ละ 7,500.- บาท เปน
เงิน 15,000.- บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- ลักษณะเปนตู้ไม้ ขนาดไม่น้อยกว่า 60 x 30 x 180 เซนติเมตร 
- มีชั้นจํานวนไม่น้อยกว่า 5 ชั้น
ซึ่งเปนครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจําป 2561 กอง
มาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ สําหรับใช้ปฏิบัติงานประจําสํานัก
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เปนไปตามหนังสือจังหวัด
นครพนม ที่ นพ 0023.5/ว 9920 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 ตั้งไว้ 15,000
.- บาทจ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเองและหมวดภาษีจัดสรร (สํานักปลัด อบจ.)

ค่าจัดซื้อตู้สองบานเปด จํานวน 4,620 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อตู้สองบานเปด ขนาดกว้างไม่น้อย
กว่า 60 เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า 75 เซนติเมตร ยาวไม่น้อย
กว่า 80 เซนติเมตร วัสดุแผ่นข้างเปนเมลามีนสีดํา หนาไม่น้อย
กว่า 16 มิลลิเมตร แผ่นบนเปนเมลามีนสีเชอรี่ หนาไม่น้อย
กว่า 28 มิลลิเมตร เจาะรูใส่ฝาครอบพลาสติกสีดํา 1 จุด แผ่นหลัง MDF หนา
ไม่น้อยกว่า 5 มิลลิเมตร บานเปดเปนเมลามีนสีดํา หนาไม่น้อย
กว่า 16 มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์และขาปรับระดับพลาสติกสี
ดํา จํานวน 1 ตู้ เปนเงิน 4,620.- บาท สําหรับใช้ในห้องประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครพนม ชั้น 2 ซึ่งเปนครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ประจําป 2561 กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบ
ประมาณ สําหรับใช้ปฏิบัติงานประจําสํานักปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัด เปนไปตามหนังสือจังหวัดนครพนม ที่ นพ 0023.5/ว 9920 ลงวัน
ที่ 11 กรกฎาคม 2559 ตั้งไว้ 4,620.- บาท จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเองและ
หมวดภาษีจัดสรร (สํานักปลัด อบจ.)
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ค่าจัดซื้อโต๊ะ จํานวน 63,400 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อโต๊ะ สําหรับใช้ในห้องประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครพนม ชั้น 2 จํานวน 2 รายการ ดังนี้
(1) โต๊ะประชุม ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 240
 เซนติเมตร วัสดุแผ่นข้างเปนเมลามีนสีดํา หนาไม่น้อยกว่า 16 มิลลิเมตร แผ่น
บนเปน เมลามีนสีเชอรี่ หนาไม่น้อยกว่า 25 มิลลิเมตร เจาะรูใส่ฝาครอบ
พลาสติกสีดํา 2 จุด พร้อมขาปรับระดับพลาสติก สีดํา จํานวน 1 ชุด เปน
เงิน 6,200.- บาท
(2) โต๊ะประชุม ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 75 เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 175
 เซนติเมตร วัสดุแผ่นข้างเปนเมลามีนสีดํา หนาไม่น้อยกว่า 16 มิลลิเมตร แผ่น
บนเปนเมลามีนสีเชอรี่ หนาไม่น้อยกว่า 25 มิลลิเมตร เจาะรูใส่ฝาครอบ
พลาสติกสีดํา 2 จุด พร้อมขาปรับระดับพลาสติก สีดํา จํานวน 10 ชุด ๆ
 ละ เปนเงิน 5,100.- บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 57,200.- บาท 
ซึ่งเปนครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจําป 2561 กอง
มาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ สําหรับใช้ปฏิบัติงานประจําสํานัก
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เปนไปตามหนังสือจังหวัด
นครพนม ที่ นพ 0023.5/ว 9920 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 ตั้งไว้ 63,400
.- บาท จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเองและหมวดภาษีจัดสรร (สํานักปลัด อบจ
.) 

ครุภัณฑ์ไฟฟาและวิทยุ

ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ จํานวน 339,500 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ จํานวน 1 ชุด เปน
เงิน 339,500.- บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

เครื่องขยายเสียง จํานวน 1 เครื่อง ราคา  23,500.- บาท มีรายละเอียด ดังนี้ 
- เปนเพาเวอร์มิกเซอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 10 อินพุท (4XLR+3Stereo)
- มีช่อง Hi-Z สําหรับต่อกีตาร์ ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มี EQ ไม่น้อยกว่า 3 Bands
- มีเอฟเฟกส์ SPX ไม่น้อยกว่า 4 โปรแกรม พร้อมช่องต่อสวิทช์เท้า
- มีช่อง Master EQ (Speech to Music) + Feedback Suppressor
- มีกําลังขยายไม่น้อยกว่า 250 วัตต์

ตู้ลําโพงติดผนัง จํานวน 4 ตู้ ๆ ละ 5,500.- บาท เปนเงิน 22,000.- บาท ราย
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ละเอียด ดังนี้
- เปนตู้ลําโพงชนิดสองทางขนาดไม่น้อยกว่า 5.25 นิ้ว
- สามารถทนกําลังขับได้ไม่น้อยกว่า 120 วัตต์
- สามารถตอบสนองความถี่ 60Hz-25KHz หรือดีกว่า
- มีค่าความดังไม่น้อยกว่า 86dB
- ตะแกรงลําโพงเคลือบด้วยอลูมิเนียม พร้อมขั้วต่อกันน้ํา

ไมโครโฟนไร้สาย ระบบ UHF ราคาชุดละ 19,000.- บาท  จํานวน 1 ชุด มี
คุณสมบัติทางเทคนิคของไมโครโฟนไร้สาย ดังนี้
- เปนไมโครโฟนไร้สาย ความถี่ระบบ UHF 480-934 MHz
- ประกอบด้วยไมโครโฟนชนิดถือ 2 อัน
- เปนไมโครโฟนแบบ Dynamic ที่มีรูปแบบการรับสัญญาณเสียง
แบบ Cardioid
- แสดงสถานะแจ้งเตือนเมื่อแบตเตอรี่ใกล้หมด
คุณสมบัติทางเทคนิคของเครื่องรับสัญญาณ
- ระดับสัญญาณออกสูงสุดตั้งแต่ +10dBv/OdBv/-6dBv หรือดีกว่า
- มีค่า S/N Ratio ไม่น้อยกว่า 105dB(A)
- ค่า Sensitivity ไม่น้อยกว่า 10 dBuV
- มีวงจร NaiseLock Squelch Circuit หรือดีกว่า

ไมโครโฟนสําหรับประชุมชนิดประธาน จํานวน 2 ชุด ๆ ละ 16,500
.- บาท เปนเงิน  33,000.- บาท  มีรายละเอียด  ดังนี้
- สามารถทํางานร่วมกับเครื่องควบคุมและไมโครโฟนสําหรับผู้ร่วมประชุมได้
เปนอย่างดี
- มีสวิตซ์ตัดการสนทนาหรือกดไมโครโฟนของผู้ร่วมประชุมอื่นจะถูกตัด และมี
เพียงชุดประธานเท่านั้นที่สามารถพูดได้
- เปนไมโครโฟนชนิด Condenser และระบบเสียงดิจิตอลเพื่อคุณภาพเสียงที่
ดี
- ก้านชนิดโค้งงอได้ ความยาวไม่น้อยกว่า 480 มิลลิเมตร 
- มีจอแสดงผล LED เพื่อแสดงสถานtการทํางานของไมโครโฟน เช่น ID 
เครื่อง, ระดับเสียง และโหมดการใช้งาน
- มีไฟ LED แสดงสถานะรอบหัวไมโครโฟน
- มีลําโพงอยู่ในตัวและสามารถปรับเพิ่มลดระดับเสียงได้
- สามารถทํางานร่วมกับเครื่องควบคุมและไมโครโฟนสําหรับประธานได้เปน
อย่างดี
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- มีสายเชื่อมต่อไปยังไมโครโฟนตัวต่อไปยาวไม่น้อยกว่า 2 เมตร
- มีช่องสําหรับเสียบหูฟงสเตอริโอขนาด 3.5 mm. ซึ่งสามารถต่อสัญญาณเข้า
กับหูฟงหรือเครื่องบันทึกเสียงพร้อมโวลุ่มปรับระดับความดังของช่องเสียบหูฟง

- สามารถปองกันสัญญาณรบกวนจากโทรศัพท์มือถือได้
- มีลําโพงหูในตัวเครื่องขนาดไม่น้อยกว่า 2 w และสามารถปรับเพิ่มลดระดับ
เสียงได้
- รับประกันคุณภาพสินค้าไม่น้อยกว่า 1 ป
- มีคุณสมบัติทางเทคนิค ดังต่อไปนี้
Frequency response : 40 Hz – 18,000 Hz หรือดีกว่า
Power Consumption : 80 mA
Polar pattern : Ultra Cardioid
Signal – to – Noise Ratio : 68dB (A – Weight) หรือดีกว่า
Sensitivity : -43 dBV/Pa หรือดีกว่า
Crosstalk Attenuation : >60 dB

ไมโครโฟนสําหรับประชุมชนิดผู้เข้าประชุม จํานวน 12 ชุด ๆ ละ 14,500
.- บาท     เปนเงิน 174,000.- บาท  โดยมีคุณสมบัติ  ดังนี้
- เปนไมโครโฟนชนิด Condenser และระบบเสียงดิจิตอลเพื่อคุณภาพเสียงที่
ดี
- ก้านชนิดโค้งงอได้ ความยาวไม่น้อยกว่า 480 มิลลิเมตร 
- มีจอแสดงผล LED เพื่อแสดงสถานtการทํางานของไมโครโฟน เช่น ID 
เครื่อง, ระดับเสียง และโหมดการใช้งาน
- มีไฟ LED แสดงสถานะรอบหัวไมโครโฟน
- มีลําโพงอยู่ในตัวและสามารถปรับเพิ่มลดระดับเสียงได้
- สามารถทํางานร่วมกับเครื่องควบคุมและไมโครโฟนสําหรับประธานได้เปน
อย่างดี
- มีสายเชื่อมต่อไปยังไมโครโฟนตัวต่อไปยาวไม่น้อยกว่า 2 เมตร
- มีช่องสําหรับเสียบหูฟงสเตอริโอขนาด 3.5 mm. ซึ่งสามารถต่อสัญญาณเข้า
กับหูฟงหรือเครื่องบันทึกเสียงพร้อมโวลุ่มปรับระดับความดังของช่องเสียบหูฟง

- สามารถปองกันสัญญาณรบกวนจากโทรศัพท์มือถือได้
- มีลําโพงหูในตัวเครื่องขนาดไม่น้อยกว่า 2 w และสามารถปรับเพิ่มลดระดับ
เสียงได้
- รับประกันคุณภาพสินค้าไม่น้อยกว่า 1 ป
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- มีคุณสมบัติทางเทคนิค ดังต่อไปนี้
Frequency response : 40 Hz – 18,000 Hz หรือดีกว่า
Power Consumption : 80 mA
Polar pattern : Ultra Cardioid
Signal – to - Noise Ratio : 68dB (A – Weight) หรือดีกว่า
Sensitivity : -43 dBV/Pa หรือดีกว่า
Crosstalk Attenuation : >60 dB

เครื่องควบคุมไมล์ประชุมแบบมีเครื่องบันทึกในตัว จํานวน 1 เครื่อง เปน
เงิน   45,000.- บาท มีรายละเอียด ดังนี้
- เปนชุดควบคุมชุดประชุมระบบดิจิตอลเต็มระบบ
- หน้าปดมี LED บอกสถานะ การทํางานของ
เครื่อง เช่น สถานะ เปด-ปด เครื่อง, ระดับสัญญาณเสียง, โหมดการทํางาน
ของไมโครโฟน
- มีช่องสําหรับต่อไปยังไมโครโฟนชุดประชุมได้รวมไม่น้อยกว่า 50 ตัว ต่อ
เครื่อง
- มีระบบการบันทึกที่สามารถบันทึกเสียงลงบนหน่วยความจํา
แบบ USB Memory stick ได้
- มีวงจรกําจัดเสียงหอนให้กับไมโครโฟนทุกตัวใน
ระบบ DAFS (Digital Acoustic Feedback Suppression) อยู่ในตัวเครื่อง
สามารถใช้งานได้ทันที
- รองรับการจัดการไมโครโฟนและควบคุมการทํางานได้จาก Laptop 
หรือ PC ได้
- มีโหมดการใช้งานให้เลือกรูปแบบการทํางานของระบบได้ไม่น้อยกว่า 4 รูป
แบบ
- มีพอร์ตอินพุทและเอาต์พุทตัวรับสัญญาณโทรศัพท์ในตัว เพื่อรองรับการใช้
งานการต่อประชุมผ่านทางโทรศัพท์ได้
- มีช่องต่อสําหรับเครื่องบันทึกภายนอก
- มีช่องต่อสําหรับกล้องไม่น้อยกว่า 4 ช่อง และมีช่องต่อสําหรับสัญญาณวีดีโอ
ออก      ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
- รองรับการใช้งานร่วมกับกล้องและควบคุมกล้องระดับ HD และ SD
- ความเพี้ยนรวม (THD : Total Hormonic Distortion) ต่ํากว่า 1% หรือดี
กว่า
- ตอบสนองความถี่ที่ 30 Hz – 18,000 Hz หรือดีกว่า
- สามารถทํางานได้ที่อุณภูมิ -20 .C - 70 .C  หรือดีกว่า
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- สามารถใช้ได้กับกระแสไฟฟา AC 100 – 240 V
- มีระบบปองกันโหลดไฟฟาและฟงก์ชันปองกันการลัดวงจร
- สวิตช์เปด / ปด เครื่องโดยไม่มีเสียงรบกวน
- สามารถตรวจสอบการเชื่อมต่อไมโครโฟนได้

ระบบสายสัญญาณและสายลําโพง  จํานวน  1  ชุด  เปนเงิน  8,000.- บาท

อุปกรณ์ติดตั้งและค่าบริการติดตั้ง  เปนเงิน  15,000.- บาท
ซึ่งเปนครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจําป 2561 กอง
มาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ สําหรับใช้ปฏิบัติงานประจําสํานัก
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เปนไปตามหนังสือจังหวัด
นครพนม ที่ นพ 0023.5/ว 9920 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 จ่ายจากเงิน
รายได้จัดเก็บเองและหมวดภาษีจัดสรร (กองกิจการสภา อบจ.)

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายรูปดิจิตอลคอมแพค จํานวน 35,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อกล้องดิจิตอลคอมแพค จํานวน 1 กล้อง เปน
เงิน 35,000.- บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- ความละเอียดที่เซ็นเซอร์รับภาพไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิเซล
- มีระบบลดการสั่นไหว
- สามารถถ่ายภาพด้วยช่องมองอิเล็คทรอนิคส์ (EVF) ที่มีเซ็นเซอร์ตรวจจับ
สายตา
- หน้าจอ LCD สามารถปรับมุมได้ ขนาดไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว
- สามารถบันทึกวีดีโอแบบ Full HD
ซึ่งเปนครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจําป 2561 กอง
มาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ สําหรับใช้ปฏิบัติงานประจําสํานัก
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เปนไปตามหนังสือจังหวัด
นครพนม ที่ นพ 0023.5/ว 9920 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2559  ตั้งไว้ 35,000
.- บาท จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเองและหมวดภาษีจัดสรร (กองกิจการ
สภา อบจ.)

ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายรูปดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 112,100 บาท
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ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อกล้องถ่ายรูปดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์ครบชุด ประกอบ
ด้วยแฟลตกล้อง เลนส์ Hood มีขาตั้งกล้อง และ Memory Care ขนาดความ
จุไม่น้อยกว่า 32 GB จํานวน 1 ชุด เปนเงิน 112,100.- บาท โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้
- เซนเซอร์ APS-C CMOS ไม่น้อยกว่า 24.2 ล้านพิกเซล
- ความไวแสง ISO 100 – 25600
- จัดโฟกัสไม่น้อยกว่า 45 จุด ถ่ายภาพต่อเนื่องได้ไม่น้อยกว่า 7 ภาพต่อวินาที
- ชัตเตอร์สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 100,000 ครั้ง
- รองรับวีดีโอแบบ Full HD ที่ 60 เฟรมต่อวินาที
- รองรับสื่อบันทึกได้ทั้ง SD, SDHC, SDXC ใช้ได้กับการ์ด UHS-I
- อุปกรณ์ต่อพ่วง USB ความเร็วสูง, HDMI Minin Out, Mic In, ช่องรีโมท
คอนโทรล
- สกุลภาพนิ่ง JPEC, RAW, RAW+JPEC
- สกุลภาพยนตร์ MOV, MP4
- เพิ่มระบบออโตโฟกัสแบบพิเศษ Dual Pixel CMOS AF
- มีระบบแฟลชในตัว
- สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังคอมพิวเตอร์ได้
- มีกระเป๋าบรรจุกล้อง 
- มี Wifi เชื่อมต่ออุปกรณ์มือถือ สามารถสั่งการถ่ายภาพระยะไกลและส่ง
ข้อมูลผ่าน Wifi    ในตัวกล้องได้
ซึ่งเปนครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจําป 2561 กอง
มาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ สําหรับใช้ปฏิบัติงานประจําสํานัก
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เปนไปตามหนังสือจังหวัด
นครพนม ที่ นพ 0023.5/ว 9920 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 ตั้ง
ไว้ 112,100.- บาท จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเองและหมวดภาษีจัด
สรร (สํานักปลัด อบจ.)
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ค่าจัดซื้อกล้องวีดีโอพร้อมอุปกรณ์ จํานวน 85,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อกล้องวีดีโอดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์ จํานวน 1 ชุด เปน
เงิน 85,000.- บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- สามารถบันทึกข้อมูลภาพและเสียงบนฮาร์ดดิสก์ หรืออุปกรณ์บันทึกข้อมูล
อื่น ๆ และสามารถแสดงผลบนจอคอมพิวเตอร์ได้
- บันทึกภาพระบบ 4k HD
- สามารถซูมออฟติคอลได้ไม่น้อยกว่า 10 เท่า
- มีหน้าจอแสดงผลแบบ LCD และมีช่องมองภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 0.6
 เซนติเมตร
- สามารถรองรับฟงก์ชันไร้สาย WIFI, IEEE 802.11 b/g/n
- ขาตั้งกล้องวีดีโอ สามารถปรับระดับความสูง-ต่ํา ได้
ซึ่งเปนครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจําป 2561 กอง
มาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ สําหรับใช้ปฏิบัติงานประจําสํานัก
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เปนไปตามหนังสือจังหวัด
นครพนม ที่ นพ 0023.5/ว 9920 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 ตั้งไว้ 85,000
.- บาทจ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเองและหมวดภาษีจัดสรร (สํานักปลัด อบจ.)
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ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จํานวน 102,900 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จํานวน 2 เครื่องดังนี้
- ขนาดค่าความส่องสว่างไม่น้อยกว่า 3,000 ANSI Lumens โดยมี
คุณลักษณะเปนเครื่องฉายภาพเลนส์เดียว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉายภาพ
จากคอมพิวเตอร์และวีดีโอ
- ใช้LCD Panel หรือระบบ DLP
- ระดับ SVGA และXGA เปนระดับความละเอียดของภาพที่ True
สําหรับใช้ปฏิบัติงานประจําสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เปนไปตาม
หนังสือจังหวัดนครพนม ที่ นพ 0023.5/ว 2615 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
 ตั้งไว้ 32,700.- บาท  จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเองและหมวดภาษีจัด
สรร (สํานักปลัด อบจ.)

- ขนาดค่าความส่องสว่างไม่น้อยกว่า 5,000 ANSI Lumens โดยมี
คุณลักษณะเปนเครื่องฉายภาพเลนส์เดียว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉายภาพ
จากคอมพิวเตอร์และวีดีโอ
- ใช้LCD Panel หรือระบบ DLP
- ระดับ SVGA และXGA เปนระดับความละเอียดของภาพที่ True
สําหรับใช้ปฏิบัติงานประจํากองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เปนไป
ตามหนังสือจังหวัดนครพนม ที่ นพ 0023.5/ว 2615 ลงวันที่ 15
 กุมภาพันธ์ 2562  ตั้งไว้ 70,200.- บาท  จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเองและ
หมวดภาษีจัดสรร (กองกิจสภาสภา อบจ.)

ค่าจัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟา จํานวน 24,300 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟา ขนาดเส้นทแยงมุมไม่
น้อยกว่า 150 นิ้ว จํานวน 1 จอ เปนเงิน 24,300.- บาท โดยมีคุณลักษณะ ดัง
นี้
- ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว หรือ 96 x 120 นิ้ว หรือ 108 x 108
 นิ้ว หรือ 93 x 124 นิ้ว หรือ 8 x 10 ฟุต หรือ 9 x 9 ฟุต
- จอม้วนเก็บในกล่องได้ บังคับจอ ขึ้น ลง หยุด ด้วยสวิตซ์ หรือรีโมท
คอนโทรล ใช้ไฟฟา AC 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์
สําหรับใช้ปฏิบัติงานประจําสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เปนไปตาม
หนังสือจังหวัดนครพนม ที่ นพ 0023.5/ว 2615 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
 ตั้งไว้ 24,300.- บาท จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเองและหมวดภาษีจัด
สรร (สํานักปลัด อบจ.)
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ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ค่าจัดซื้อผ้าม่าน จํานวน 50,400 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อผ้าม่าน สําหรับใช้ในห้องประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครพนม ชั้น 2 จํานวน 4 รายการ ดังนี้
(1) ผ้าม่านทึบพร้อมติดตั้ง ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 3.70 เมตร ยาวไม่น้อย
กว่า 2.15 เมตร ลักษณะเปนผ้าม่านทึบ จํานวน 5 ชุด ๆ ละ 4,800
.- บาท เปนเงิน 24,000.- บาท
(2) ผ้าม่านโปร่งพร้อมติดตั้ง ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 3.70 เมตร ยาวไม่น้อย
กว่า 2.15 เมตร ลักษณะเปนผ้าม่านโปร่ง จํานวน 5 ชุด ๆ ละ 4,100
.- บาท เปนเงิน 20,500.- บาท
(3) ผ้าม่านทึบพร้อมติดตั้ง ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร ยาวไม่น้อย
กว่า 2.15 เมตร ลักษณะเปนผ้าม่านทึบ จํานวน 1 ชุด เปนเงิน 3,300.- บาท
(4) ผ้าม่านโปร่งพร้อมติดตั้ง ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร ยาวไม่น้อย
กว่า 2.15 เมตร ลักษณะเปนผ้าม่านโปร่ง จํานวน 1 ชุด เปนเงิน 2,600.- บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 50,400.- บาท 
ซึ่งเปนครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจําป 2561 กอง
มาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ สําหรับใช้ปฏิบัติงานประจําสํานัก
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เปนไปตามหนังสือจังหวัด
นครพนม ที่ นพ 0023.5/ว 9920 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 ตั้งไว้ 50,400
.- บาท จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเองและหมวดภาษีจัดสรร (สํานักปลัด อบจ
.) 
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 34,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 2
 ชุด ๆ ละ 17,000.- บาท เปนเงิน 34,000.- บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) มีความ
เร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1
 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่าจํานวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีแปนพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย 
สําหรับใช้ปฏิบัติงานประจํากองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เปนไป
ตามหนังสือจังหวัดนครพนม ด่วนที่สุด ที่ นพ 0017.2/ว 4529 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2562 ตั้งไว้ 34,000.- บาท จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเองและหมวด
ภาษีจัดสรร (กองกิจการสภา อบจ.)
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ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ จํานวน 5,200 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา จํานวน 2
 เครื่อง ๆ ละ 2,600.- บาท เปนเงิน 5,200.- บาทโดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์สําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อ
นาที (ppm) 
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
สําหรับใช้ปฏิบัติงานประจํากองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เปนไป
ตามหนังสือจังหวัดนครพนม ด่วนที่สุด ที่ นพ 0017.2/ว 4529 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2562 ตั้งไว้ 5,200.- บาท จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเองและหมวด
ภาษีจัดสรร (กองกิจการสภา อบจ.)

ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ จํานวน 3,500 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จํานวน  5 เครื่อง ๆ ละ 700
.- บาท เปนเงิน 3,500.- บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้
- มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 MHz
- สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ (interface) แบบ USB ได้
- สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ที่ใช้แรงดัน
ไฟฟา ขนาด 5 Volts, 3 Volts และ 1.8 Volts ได้เปนอย่างน้อย
สําหรับใช้ปฏิบัติงานประจําองค์การบริหารส่วนจังหวัด เปนไปตามหนังสือ
จังหวัดนครพนม ด่วนที่สุด ที่ นพ 0017.2/ว 4529 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2562
 ตั้งไว้ 3,500.- บาทจ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเองและหมวดภาษีจัดสรร (สํานัก
ปลัด  อบจ.)
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งบรายจ่ายอื่น รวม 50,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 50,000 บาท
รายจ่ายอื่น

ค่าจ้างที่ปรึกษาฯ จํานวน 50,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการจ้างสถาบันการศึกษาตามรายชื่อที่คณะ
กรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.) จังหวัดนครพนมได้
ประกาศบัญชีไว้  ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการเกี่ยวกับการ
จัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชน  ตามมิติ  ตัวชี้วัดการประเมิน
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ  สําหรับเปนข้อมูลในการ
ปรับปรุง  พัฒนาคุณภาพการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครพนม ตั้งไว้  50,000.- บาท จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเองและ
หมวดภาษีจัดสรร (สํานักปลัด อบจ.)

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 6,077,920 บาท
งบบุคลากร รวม 5,343,920 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,343,920 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 4,840,210 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนสําหรับ  ข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตําแหน่งต่าง ๆ  ตั้งไว้ 4,840,210.-บาท จ่ายจาก
เงินรายได้จัดเก็บเองและหมวดภาษีจัดสรร (กองแผนและงบประมาณ) 
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 75,000 บาท

-ค่าตอบแทนรายเดือนสําหรับข้าราชการสายบริหาร  จํานวน  67,200.-  บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนรายเดือนสําหรับผู้อํานวยการกองแผนและงบ
ประมาณที่มีสิทธิได้รับเงินประจําตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและ
เงินประจําตําแหน่งฯ  และมีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับเงิน
ประจําตําแหน่งที่ได้รับ  ตั้งไว้  67,200.- บาท  จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเอง
และหมวดภาษีจัดสรร (กองแผนและงบประมาณ)

-เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) จํานวน   7,800.-  บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)  สําหรับข้าราชการ
องค์การบริหารส่วน- จังหวัดที่โอนมาจากกองทัพเรือและมีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบที่ทางราชการกําหนดในอัตราเดือนละ  650.- บาท จํานวน 1 ราย ตั้ง
ไว้  7,800.- บาท  จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเองและหมวดภาษีจัดสรร (กอง
แผนและงบประมาณ)
 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 121,200 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองแผนและงบ
ประมาณ  และหัวหน้าฝายฯ  ที่มีสิทธิได้รับตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและ
เงินประจําตําแหน่งฯ  ตั้งไว้  121,200.- บาท  จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเอง
และหมวดภาษีจัดสรร (กองแผนและงบประมาณ)  

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 307,510 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษสําหรับพนักงานจ้าง
ตําแหน่งต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ตั้งไว้ 307,510
.-บาท จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเองและหมวดภาษีจัดสรร (กองแผนและงบ
ประมาณ)
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งบดําเนินงาน รวม 700,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 300,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 300,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสําหรับ
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัด กรณีได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติงานใน
ภารกิจงานประจํา หรือภารกิจเร่งด่วนหรืองานนโยบายต่าง ๆ  นอกเวลา
ราชการปกติ  ซึ่งไม่สามารถดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาราชการปกติ
ได้ ตั้งไว้  300,000.- บาท  จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเองและหมวดภาษีจัด
สรร (กองแผนและงบประมาณ)  

ค่าใช้สอย รวม 400,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ จํานวน 100,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการดําเนินกิจกรรมด้านต่าง ๆ  ค่าจัดทําวารสาร  สิ่ง
พิมพ์  หรือหนังสือพิมพ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม  ค่าจัดทํา
แผ่นพับ  แผ่นปลิว  โปสเตอร์  ปายประชาสัมพันธ์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ โล
โก้ เอกสารสรุปผลการดําเนินงาน  ค่าล้าง  อัด  ขยายภาพ   ค่าจ้างเหมา
โฆษณาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนผลงานหรือกิจกรรม
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมทางสื่อทุกประเภท  ค่าจ้างเหมา
บันทึกเทป VDO CD DVD ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการแถลงข่าวหรือการประชา
สัมพันธ์ ค่าเช่าเวลาถ่ายทอดสดทางสื่อวิทยุกระจายเสียงหรือสถานี
โทรทัศน์ รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีสถานที่ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ ร้องทุกข์ร้องเรียน ตลอดจนค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวเนื่องกับการดําเนินกิจกรรมด้านการประชาสัมพันธ์
ต่าง ๆ  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม   ตั้งไว้ 100,000.- บาท จ่าย
จากเงินรายได้จัดเก็บเองและหมวดภาษีจัดสรร (กองแผนและงบประมาณ)
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฝายประจํา) จํานวน 200,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร  สําหรับผู้อํานวยการกองและบุคลากรที่ปฏิบัติงานใน
ภารกิจและวงงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  โดยเบิกจ่ายเปนค่าเบี้ย
เลี้ยง,  ค่าเช่าที่พัก,  ค่ายานพาหนะ, ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบินและค่า
ใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
สัมมนาบุคลากรที่มีความจําเปน ต้องเดินทางเข้ารับการอบรมสัมมนาตามหลัก
สูตรต่าง ๆ เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตั้ง
ไว้  200,000.- บาท จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเองและหมวดภาษีจัดสรร (กอง
แผนและงบประมาณ)

ค่าใช้จ่ายในการประชุม จํานวน 100,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครพนม และการประชุมตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครพนม โดยเบิกจ่ายเปนค่าดอกไม้ ธูป เทียน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  ค่าเอกสารหรือวัสดุอุปกรณ์ที่จําเปนต้องใช้ในการประชุม  รวมทั้ง
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการประชุมที่มีกฎหมายหรือระเบียบกําหนดให้
เบิกจ่ายได้  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตั้งไว้  100,000.- บาท จ่าย
จากเงินรายได้จัดเก็บเองและหมวดภาษีจัดสรร (กองแผนและงบประมาณ) 
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งบลงทุน รวม 34,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 34,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อเก้าอี้ปฏิบัติงาน จํานวน 3,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อเก้าอี้ปฏิบัติงาน จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 1,500
.- บาท เปนเงิน 3,000.- บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- ลักษณะเปนเก้าอี้ขาเหล็ก แบบมีล้อเลื่อน มีพนักพิงและที่วางแขน บุด้วย
ฟองน้ํา หุ้มด้วยหนังเทียม
ซึ่งเปนครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจําป 2561 กอง
มาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ สําหรับใช้ปฏิบัติงานประจํากอง
แผนและงบประมาณ เปนไปตามหนังสือจังหวัดนครพนม ที่ นพ 0023.5/ว
 9920 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 ตั้งไว้ 3,000.- บาท จ่ายจากเงินรายได้จัด
เก็บเองและหมวดภาษีจัดสรร (กองแผนและงบประมาณ)

ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 11,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 2 ตู้ ๆ ละ 5,500
.- บาท เปนเงิน 11,000.- บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- มีมือจับชนิดบิด
- มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
- คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
สําหรับใช้ปฏิบัติงานประจํากองแผนและงบประมาณ เปนไปตามหนังสือ
จังหวัดนครพนม ที่ นพ 0023.5/ว 2615 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562   ตั้ง
ไว้ 11,000.- บาท จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเองและหมวดภาษีจัดสรร (กอง
แผนและงบประมาณ)

วันที่พิมพ์ : 1/10/2562  16:24:03 หน้า : 40/130



ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบ 1 จํานวน 20,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network 
แบบ 1 จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 10,000.- บาท เปนเงิน 20,000.- บาท โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดํา สําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อ
นาที (ppm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์สี สําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อ
นาที (ppm) 
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T 
หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้
สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้ 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
สําหรับใช้ปฏิบัติงานประจํากองแผนและงบประมาณ เปนไปตามหนังสือ
จังหวัดนครพนม ด่วนที่สุด ที่ นพ 0017.2/ว 4529 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2562
 ตั้งไว้ 20,000.- บาท จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเองและหมวดภาษีจัด
สรร (กองแผนและงบประมาณ)

งานบริหารงานคลัง รวม 15,674,680 บาท
งบบุคลากร รวม 7,639,980 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 7,639,980 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 4,504,660 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนสําหรับข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดตําแหน่งต่าง ๆ ตั้งไว้  4,504,660.- บาท  จ่ายจากเงินราย
ได้จัดเก็บเองและหมวดภาษีจัดสรร (กองคลัง)  
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 167,200 บาท

ค่าตอบแทนรายเดือนสําหรับข้าราชการสายบริหาร จํานวน  67,200.-  บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนสําหรับผู้อํานวยการกองคลัง  ที่มีสิทธิได้รับเงิน
ประจําตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่งฯ และมี
สิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับเงินประจําตําแหน่งที่ได้รับ ตั้ง
ไว้ 67,200.- บาท  จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเองและหมวดภาษีจัดสรร (กอง
คลัง)
  
เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว  จํานวน  100,000.- บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด  ตําแหน่งต่างๆ  ทุกส่วนราชการ (ไม่รวมข้าราชการ
ครู)  ซึ่งมีสิทธิได้รับตามหลักเกณฑ์และระเบียบของทางราชการ  ตั้ง
ไว้ 100,000.-  บาท จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเองและหมวดภาษีจัดสรร (กอง
คลัง)   

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 121,200 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลังและหัวหน้าฝายฯ ที่
มีสิทธิได้รับ  ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่งฯ  ตั้ง
ไว้  121,200.- บาท  จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเองและหมวดภาษีจัด
สรร (กองคลัง)  

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 292,300 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจ้างประจําสําหรับลูกจ้างประจําขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครพนม  ตั้งไว้  292,300.- บาท  จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเอง
และหมวดภาษีจัดสรร

เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนสําหรับลูกจ้างประจําที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน
พิเศษตามมติ ครม. ในอัตราร้อยละ  2,4,6,8 ตั้งไว้  10,000.- บาท  จ่ายจาก
เงินรายได้จัดเก็บเองและหมวดภาษีจัดสรร (กองคลัง) 
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,564,620 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษสําหรับพนักงานจ้าง
ตําแหน่งต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม  ตั้งไว้  1,564,620
.- บาท  จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเองและหมวดภาษีจัดสรร
(กองคลัง)  

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 980,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้างตําแหน่ง
ต่าง ๆ  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม  ทุกส่วนราชการ (ไม่รวม
พนักงานจ้างสนามกีฬาและโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม)  ซึ่งมีสิทธิได้รับตาม
หลักเกณฑ์และระเบียบของทางราชการ
ตั้งไว้  980,000.- บาท  จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเองและหมวดภาษีจัด
สรร (กองคลัง)  

งบดําเนินงาน รวม 7,950,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 2,700,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 200,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสําหรับ
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัด กรณีได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติงานใน
ภารกิจงานประจํา หรือภารกิจเร่งด่วนหรืองานนโยบายต่าง ๆ นอกเวลา
ราชการปกติ  ซึ่งไม่สามารถดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาราชการปกติ
ได้  ตั้งไว้  200,000.- บาท  จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเองและหมวดภาษีจัด
สรร (กองคลัง)  
  

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 2,000,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนเงินค่าเช่าบ้านสําหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครพนมตําแหน่งต่าง ๆ  ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ  ตั้ง
ไว้  2,000,000.- บาท  จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเองและหมวดภาษีจัด
สรร (กองคลัง) 
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 500,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนเงินช่วยเหลือการศึกษาสําหรับบุตรข้าราชการและลูกจ้าง
ประจําขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ทุกส่วนราชการ (ไม่รวม
บุคลากรถ่ายโอน)  ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบที่ทางราชการกําหนด  ตั้ง
ไว้  500,000.- บาท  จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเองและหมวดภาษีจัด
สรร (กองคลัง) 

ค่าใช้สอย รวม 1,410,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 480,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อการดําเนินงานตามโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนารายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม, งานสํารวจ
ข้อมูลผู้ประกอบการ, งานชําระเงินค่าธรรมเนียมและภาษีบํารุงองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครพนม, งานติดตามเร่งรัดการจัดเก็บรายได้จากผู้ค้าปลีก
น้ํามัน, ผู้ประกอบการโรงแรมและผู้ค้าปลีกยาสูบ หรืองานอื่น ๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมายตามปริมาณงานและอัตราค่าจ่างที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครพนมกําหนด ที่มีกฎหมายหรือระเบียบกําหนดให้เบิกจ่ายได้  ตั้ง
ไว้  480,000.- บาท  จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเองและหมวดภาษีจัด
สรร (กองคลัง)  
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ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ จํานวน 100,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการดําเนินกิจกรรมด้านต่าง ๆ  ค่าจัดทําวารสาร  สิ่ง
พิมพ์  หรือหนังสือพิมพ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม  ค่าจัดทํา
แผ่นพับ  แผ่นปลิว  โปสเตอร์  ปายประชาสัมพันธ์  เอกสารสรุปผลการ
ดําเนินงาน  ค่าล้าง อัด  ขยายภาพ  ค่าจ้างเหมาโฆษณาเผยแพร่ประชา
สัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร  ตลอดจนผลงานหรือกิจกรรม  ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครพนมทางสื่อทุกประเภท  ค่าจ้างเหมาบันทึกเทป  VDO CD DVD  
หรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการแถลงข่าวหรือการประชาสัมพันธ์  ค่าเช่าเวลาถ่าย
ทอดสดทางสื่อวิทยุกระจายเสียงหรือสถานีโทรทัศน์  รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการ
จัดให้มีสถานที่ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจ
สอบ  ร้องทุกข์  ร้องเรียน  ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่จําเปนและเกี่ยวเนื่อง
กับการดําเนินกิจกรรม  ด้านการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ  ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครพนม  ตั้งไว้  100,000.- บาท  จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเอง
และหมวดภาษีจัดสรร (กองคลัง)  

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ จํานวน 400,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ที่กฎหมายกําหนดให้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ต้องเปนผู้ชําระ  เช่น  ค่าธรรมเนียมในการเก็บขนขยะมูล
ฝอย  ค่าธรรมเนียมในการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟา  น้ําประปา  โทรศัพท์  โทร
คมนาคม  ค่าธรรมเนียมในการติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ  ค่าเช่าใช้
บริการระบบเชื่อมต่อเครือข่ายการสื่อสารทาง Internet  ค่าเช่าใช้บริการ
ระบบ GPS  ที่ติดตั้งประจําเครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครพนม  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  ตลอดจนค่าธรรมเนียม
หรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมอื่นที่จําเปนและเกี่ยวข้องในการดําเนิน
กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ซึ่งกฎหมายกําหนดให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องเปนผู้ชําระ  ตั้งไว้  400,000.- บาท  จ่ายจาก
เงินรายได้จัดเก็บเองและหมวดภาษีจัดสรร (กองคลัง) 
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าขนย้าย จํานวน 30,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการขนย้ายครอบครัวสําหรับบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครพนม  เมื่อมีการโอน  (ย้าย) ไปรับราชการต่าง
สังกัด และมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบที่ทางราชการกําหนด เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ตั้งไว้  30,000.- บาท  จ่ายจากเงิน
รายได้จัดเก็บเองและหมวดภาษีจัดสรร   (กองคลัง)

ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริม และพัฒนารายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครพนม

จํานวน 300,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและพัฒนารายได้ ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดทําแผนที่
ภาษี, เอกสารประชาสัมพันธ์, สติ๊กเกอร์และแผ่นพับประชาสัมพันธ์, ปาย
ประชาสัมพันธ์, ใบประกาศนียบัตร, ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาสํารวจ, สังเกต
การณ์ และสุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการที่จะต้องชําระภาษีบํารุงองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะสําหรับบุคลากรที่ออกปฏิบัติ
งานจัดเก็บรายได้ หรือค่าน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับยานพาหนะที่ใช้ปฏิบัติงานเร่ง
รัดจัดเก็บรายได้ ฯลฯ เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการค่าใช้
จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม และหนังสือจังหวัดนครพนม ที่ นพ 0023.5/ว 9920 ลงวัน
ที่ 11 กรกฎาคม 2559 ตั้งไว้ 300,000.- บาท จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเอง
และหมวดภาษีจัดสรร (กองคลัง) 
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฝายประจํา) จํานวน 100,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในราชอาณาจักร
และ นอกราชอาณาจักร สําหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ในภารกิจและวงงาน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม โดยเบิกจ่ายเปนค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่
พัก ค่ายานพาหนะ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบินและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ใน
การเดินทางไปราชการ  รวมทั้งค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรที่มี
ความจําเปนต้องเดินทางเข้ารับการอบรมสัมมนาตามหลักสูตรต่าง ๆ  เปนไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และเปนไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม  ฉบับที่ 2  ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครพนม  หน้าที่  24  ลําดับที่ 10 ตั้ง
ไว้  100,000.- บาท  จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเองและหมวดภาษีจัด
สรร (กองคลัง) 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 3,840,000 บาท
ค่าไฟฟา จํานวน 2,000,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่ากระแสไฟฟาที่ใช้ในอาคารสํานักงานและสิ่งปลูกสร้างที่
เปนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม  ทุกแห่ง  (ไม่รวม
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนมและสนามกีฬากลางจังหวัดนครพนม)  ตั้ง
ไว้  2,000,000.- บาท  จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเองและหมวดภาษีจัด
สรร (กองคลัง)

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 700,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าน้ําประปาที่ใช้ในอาคารสํานักงานและสิ่งปลูก
สร้าง  ตลอดจนกิจการต่าง ๆ ที่เปนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครพนมทุกแห่ง (ไม่รวมโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนมและ
สนามกีฬากลางจังหวัดนครพนม)  ตั้งไว้  700,000.- บาท  จ่ายจากเงินรายได้
จัดเก็บเองและหมวดภาษีจัดสรร (กองคลัง)  
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ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 400,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าบํารุงรักษาและค่าใช้บริการโทรศัพท์ในการติดต่อราชการ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ทุกส่วนราชการ  เช่น  ค่าเช่า
เครื่อง  ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์  ค่าบํารุงรักษาสาย  ค่าโทรศัพท์พื้นฐาน  ค่า
โทรศัพท์เคลื่อนที่  รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  ดังกล่าว  ตั้ง
ไว้  400,000.- บาท  จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเองและหมวดภาษีจัด
สรร (กองคลัง)  

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 200,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าบริการในการฝากส่งจดหมาย  ธนาณัติ  ค่าดวงตรา
ไปรษณียากร  ค่าฝากส่งพัสดุภัณฑ์ ไปรษณีย์ลงทะเบียน  หรือไปรษณีย์ด่วน
พิเศษ  ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์  ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ใช้ในราชการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครพนม  ทุกส่วนราชการ ตั้งไว้ 200,000.- บาท  จ่ายจาก
เงินรายได้จัดเก็บเองและหมวดภาษีจัดสรร(กองคลัง)
  

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 540,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าบริการเกี่ยวกับโทรสาร  วิทยุสื่อสาร  ค่าสื่อสารผ่านดาว
เทียม  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบ INTERNET รวมถึงINTERNET CARD 
และค่าสื่อสารอื่น ๆ เช่น เคเบิ้ลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม  รวมถึงค่าใช้
จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการให้บริการดัง
กล่าว ที่ใช้ในราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม  ตั้ง
ไว้  540,000.- บาท  จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเองและหมวดภาษีจัด
สรร (กองคลัง)
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งบลงทุน รวม 84,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 84,700 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา จํานวน 18,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา จํานวน 1
 เครื่อง เปนเงิน 18,000.- บาท  โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
 - หมายถึงเครื่อง Facsimile หรือ โทรภาพ
 - ความเร็วในการส่งเอกสารไม่เกินกว่า 6 วินาทีต่อแผ่น
 - สามารถส่งเอกสารได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 20 แผ่น
สําหรับใช้ปฏิบัติงานประจํากองคลัง เปนไปตามหนังสือจังหวัด
นครพนม ที่ นพ 0017.2/ว 2615 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งไว้ 18,000
.- บาทจ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเองและหมวดภาษีจัดสรร(กองคลัง)

ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 27,500 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 5 ตู้ ๆ ละ 5,500
.- บาท เปนเงิน 27,500.- บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- มีมือจับชนิดบิด
- มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
- คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
สําหรับใช้ปฏิบัติงานประจํากองคลัง เปนไปตามหนังสือจังหวัด
นครพนม ที่ นพ 0023.5/ว 2615 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งไว้ 27,500
.- บาทจ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเองและหมวดภาษีจัดสรร (กองคลัง)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 34,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 2
 ชุด ๆ ละ 17,000.- บาท เปนเงิน 34,000.- บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) มีความ
เร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1
 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่าจํานวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีแปนพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย 
สําหรับใช้ปฏิบัติงานประจํากองคลัง เปนไปตามหนังสือจังหวัดนครพนม ด่วน
ที่สุด ที่ นพ 0017.2/ว 4529 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2562 ตั้งไว้ 34,000
.- บาท จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเองและหมวดภาษีจัดสรร (กองคลัง)
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ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดํา จํานวน 5,200 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา จํานวน 2
 เครื่อง ๆ ละ 2,600.- บาท เปนเงิน 5,200.- บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์สําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อ
นาที (ppm) 
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
สําหรับใช้ปฏิบัติงานประจํากองคลัง เปนไปตามหนังสือจังหวัดนครพนม ด่วน
ที่สุด ที่ นพ 0017.2/ว 4529 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2562 ตั้งไว้ 5,200
.- บาท จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเองและหมวดภาษีจัดสรร (กองคลัง)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 2,400,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 2,400,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 800,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการกําจัดขยะอันตราย จํานวน 500,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างเหมาบริการตามโครงการบริหารจัดการของเสีย
อันตรายชุมชนจังหวัดนครพนมแบบครบวงจรมุ่งสู่เมืองสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม โดยมีวัตถุ ประสงค์ที่จะให้บริการในการ
เก็บขนและนําของเสียอันตรายชุมชนไปกําจัดอย่างถูกหลักสุขาภิบาลและลด
ปริมาณสารพิษที่ปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อมที่เกิดจากของเสียอันตรายชุมชน ที่มี
กฎหมายหรือระเบียบกําหนดให้เบิกจ่ายได้  ตั้งไว้ 500,000.- บาท จ่ายจาก
เงินรายได้จัดเก็บเองและหมวดภาษีจัดสรร (กองช่าง)
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมและให้ความรู้การปองกันสาธารณภัยและสิ่งแวด
ล้อมในสถานศึกษา

จํานวน 300,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมและให้ความรู้การ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ.  2563 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติ
งานในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนวัสดุที่จําเปนในการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่มีกฎหมายหรือระเบียบกําหนดให้เบิกจ่าย
ได้ เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2560 และ
เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 128  ลําดับ
ที่ 9  ตั้งไว้ 300,000.- บาท จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเองและหมวดภาษีจัด
สรร (กองช่าง)

ค่าวัสดุ รวม 1,600,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 1,500,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อปายจราจรและปายแนะนํา ตามโครงการบํารุง
รักษาปรับปรุงเครื่องหมายจราจรและสิ่งอํานวยความปลอดภัยบนถนนที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะ
ปองกันอุบัติภัย อํานวยความสะดวก และเสริมสร้างความปลอดภัยแก่ผู้ขับขี่
บนถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม  ที่มี
กฎหมายหรือระเบียบกําหนดให้เบิกจ่ายได้ ตั้งไว้ 1,500,000.- บาท จ่ายจาก
เงินรายได้จัดเก็บเองและหมวดภาษีจัดสรร (กองช่าง)  

วัสดุอื่น จํานวน 100,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุในการปฏิบัติงานปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยรายการต่าง ๆ สําหรับใช้ในการปองกัน แก้ไขปญหาและบําบัดความเดือด
ร้อนของประชาชนที่ประสบสาธารณภัยหรือภัยพิบัติ  ต่าง ๆ รวมทั้งอุปกรณ์
อื่น ๆ ที่จําเปนในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ตั้งไว้  100,000
.- บาท จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเองและหมวดภาษีจัดสรร (กองช่าง)   
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 47,353,698 บาท

งบบุคลากร รวม 11,367,190 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 11,367,190 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,390,640 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนสําหรับข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด  ตําแหน่งต่าง ๆ  ตั้งไว้  3,390,640.- บาท  จ่ายจากเงิน
รายได้จัดเก็บเองและหมวดภาษีจัดสรร (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 67,200 บาท

ค่าตอบแทนรายเดือนสําหรับข้าราชการสายบริหาร จํานวน  67,200.-  บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนเงินค่าตอบแทนรายเดือนสําหรับผู้อํานวยการกองการ
ศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมที่มีสิทธิได้รับเงินประจําตําแหน่งตามกฎหมายว่า
ด้วยเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่งฯ  และมีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนราย
เดือน เท่ากับเงินประจําตําแหน่งที่ได้รับ  ตั้งไว้  67,200.- บาท  จ่ายจากเงิน
รายได้จัดเก็บเองและหมวดภาษีจัดสรร
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 103,200 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองการศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม และหัวหน้าฝายฯ  ที่มีสิทธิได้รับตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและ
เงินประจําตําแหน่งฯ  ตั้งไว้  103,200.- บาท  จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเอง
และหมวดภาษีจัดสรร (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
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เงินวิทยฐานะ จํานวน 319,200 บาท

เงินวิทยฐานะสําหรับผู้อํานวยการโรงเรียน จํานวน   67,200.- บาท
 ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนเงินวิทยฐานะสําหรับตําแหน่งผู้อํานวยการสถาน
ศึกษา  วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ  ที่มีสิทธิได้รับเงินวิทยฐานะตามอัตราที่
ทางราชการกําหนด  ตั้งไว้  67,200.- บาท  จ่ายจากหมวดเงินอุดหนุนทั่ว
ไป (โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม)

เงินวิทยฐานะสําหรับครู จํานวน   252,000.- บาท
 ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนเงินวิทยฐานะสําหรับสําหรับครูโรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครพนม วิทยฐานะชํานาญการ ที่มีสิทธิได้รับเงินวิทยฐานะตามอัตราที่ทาง
ราชการกําหนด  ตั้งไว้  252,000.- บาท  จ่ายจากหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม  

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 3,396,540 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้างส่วนราชการจํานวน 3,153,510.-  บาท
 ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษสําหรับพนักงานจ้าง
ตําแหน่งต่าง ๆ  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม  ตั้งไว้ 3,153,510
.- บาท จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเองและหมวดภาษีจัดสรร (กองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้างสถานศึกษา จํานวน  243,030.-  บาท
 ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษสําหรับพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน)  และพนักงานจ้างทั่วไปในสถานศึกษา
ตามอัตราที่ส่วนกลางจัดสรรให้  ตั้งไว้  243,030.- บาท  จ่ายจากหมวดเงินอุด
หนุนทั่วไป (โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม)  

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้างตําแหน่ง
ต่าง ๆ  ของสถานศึกษา  ซึ่งมีสิทธิได้รับตามหลักเกณฑ์และระเบียบของทาง
ราชการ  ตั้งไว้  36,000.-  บาท  จ่ายจากหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป (โรงเรียน
กีฬาจังหวัดนครพนม)
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เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน จํานวน 3,987,210 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนสําหรับข้าราชการ
ครู  โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม  ตั้งไว้  3,987,210.- บาท  จ่ายจากหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป (โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม)  

เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานถ่ายโอน จํานวน 67,200 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนรายเดือนสําหรับผู้อํานวยการสถาน
ศึกษา  วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ  ที่มีสิทธิได้รับเงินวิทยฐานะตามอัตราที่
ทางราชการกําหนด  และมีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับเงิน
วิทยฐานะที่ได้รับ   ตั้งไว้ 67,200.- บาท  จ่ายจากหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
(โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม)

งบดําเนินงาน รวม 18,731,508 บาท
ค่าตอบแทน รวม 400,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 400,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสําหรับ
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัด กรณีได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติงานใน
ภารกิจงานประจํา หรือภารกิจเร่งด่วนหรืองานนโยบายต่าง ๆ นอกเวลา
ราชการปกติ  ซึ่งไม่สามารถดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาราชการปกติ
ได้  ดังนี้
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งไว้ 200,000.- บาท จ่ายจากเงินราย
ได้จัดเก็บเองและ หมวดภาษีจัดสรร
 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม  ตั้งไว้ 200,000.- บาท  จ่ายจากเงินรายได้จัด
เก็บเองและหมวดภาษีจัดสรร

ค่าใช้สอย รวม 15,996,116 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมากําจัดสิ่งปฏิกูล จํานวน 40,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างเหมาบริการกําจัดปลวก  ยุง  มด  หนูหรือพาหะนํา
โรคอื่นๆ  ค่าจ้างเหมาบริการกําจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย  ตลอดจนค่าใช้
จ่ายในการจ้างเหมาบริการต่างๆ  ที่จําเปนต้องดําเนินงาน ในการดําเนิน
กิจกรรมของโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม  ตั้งไว้  40,000.- บาท  จ่ายจาก
เงินรายได้จัดเก็บเอง และหมวดภาษีจัดสรร (โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม)
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ค่าจ้างเหมาจัดทําระบบอินเตอร์เน็ตโรงเรียน จํานวน 50,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างเหมาบริการจัดทําระบบอินเตอร์เน็ตของโรงเรียนกีฬา
จังหวัดนครพนม เพื่อให้สามารถใช้งานได้ครอบคลุมทั่วพื้นที่ ตามแบบรูปและ
รายการประกอบที่โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนมกําหนด ตลอดจนค่าใช้จ่ายใน
การจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ที่จําเปนต้องดําเนินงานในการใช้งานระบบอินเตอร์
เน็ต ที่มีกฎหมายหรือระเบียบกําหนดให้เบิกจ่ายได้ ตั้งไว้ 50,000.- บาท จ่าย
จากเงินรายได้จัดเก็บเองและหมวดภาษีจัดสรร (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม) 

ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 2,029,800 บาท

ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก จํานวน 2,029,800.- บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อดําเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครพนมในการปฏิบัติงานด้านการศึกษา และส่งเสริมการ
กีฬา ตลอดจนการจัดบริการสาธารณะและพัฒนาท้องถิ่นตามอํานาจหน้าที่
และภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมหรืองานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตามปริมาณงานและอัตราค่าจ้างที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม
กําหนด ที่มีกฎหมายหรือระเบียบกําหนดให้เบิกจ่ายได้ ดังนี้
         กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ตั้งไว้  793,800.- บาท จ่ายจาก
เงินรายได้จัดเก็บเองและหมวดภาษีจัดสรร
         โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม ตั้งไว้ 1,236,000.- บาท จ่ายจากเงิน
รายได้จัดเก็บเองและหมวดภาษีจัดสรร

ค่าจ้างเหมาบริการซักรีด จํานวน 1,068,480 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างเหมาบริการซักรีดเครื่องแต่งกายสําหรับนักเรียน
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม  ตั้งไว้ 1,068,480.- บาท จ่ายจากเงินรายได้จัด
เก็บเองและหมวดภาษีจัดสรร (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร จํานวน 8,013,600 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างเหมาประกอบอาหารสําหรับนักเรียนโรงเรียนกีฬา
จังหวัดนครพนม  ตั้งไว้ 8,013,600.- บาท จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเองและ
หมวดภาษีจัดสรร (กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)

วันที่พิมพ์ : 1/10/2562  16:24:03 หน้า : 56/130



ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ จํานวน 200,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการดําเนินกิจกรรมด้านต่าง ๆ ค่าจัดทําวารสาร สิ่งพิมพ์ หรือ
หนังสือพิมพ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม  ค่าจัดทําแผ่นพับ แผ่น
ปลิว โปสเตอร์ ปายประชาสัมพันธ์ เอกสารสรุปผลการดําเนินงาน ค่า
ล้าง อัด ขยายภาพ  ค่าจ้างเหมาโฆษณาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าว
สาร ตลอดจนผลงานหรือกิจกรรมขององค์การบริหารส่วน-จังหวัดนครพนม
ทางสื่อทุกประเภท ค่าจ้างเหมาบันทึกเทป VDO CD DVD  หรือค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการแถลงข่าวหรือการประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าเวลาถ่ายทอดสดทางสื่อ
วิทยุกระจายเสียงหรือสถานีโทรทัศน์ รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีสถานที่
ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ ร้อง
ทุกข์ ร้องเรียน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวเนื่องกับการดําเนิน
กิจกรรมด้านการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ตั้งไว้ 200,000.- บาท จ่ายจากเงินราย
ได้จัดเก็บเองและหมวดภาษีจัดสรร (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 200,000 บาท

ค่ารับรอง  จํานวน  100,000.-  บาท  
 ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าเลี้ยงรับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มา
นิเทศงาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชม หรือมาทัศนศึกษาดูงานที่โรงเรียนกีฬา
จังหวัดนครพนม หรือมาดําเนินกิจกรรมอื่นใดที่เปนประโยชน์ต่อท้องถิ่น โดย
เบิกจ่ายเปนค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าของที่
ระลึก ค่าจัดทําปายต้อนรับ ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวหรือ
สถานที่ศึกษาดูงาน ค่าพิมพ์เอกสารรวมทั้งค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จํา
เปนต้องจ่ายเกี่ยวกับการรับรองที่มีกฎหมายและระเบียบกําหนดให้เบิกจ่าย
ได้  ตั้งไว้ 100,000.- บาท จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บจัดเก็บเองและ หมวด
ภาษีจัดสรร (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

ค่าใช้จ่ายในงานราชพิธีและงานรัฐพิธีจํานวน 100,000.-  บาท  
 ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการจัดงานหรือส่งเสริมสนับสนุนการจัดงานราช
พิธี และงานรัฐพิธีต่าง ๆ โดยเบิกจ่ายเปนค่าจัดซื้อพระบรมฉายาลักษณ์ พระ
บรมสาทิสลักษณ์ ธูป เทียน เทียนแพ ดอกไม้ ค่าจ้างเหมาจัดทําพานพุ่ม กรวย
ดอกไม้ เครื่องสักการะ พวงมาลัย วัสดุอุปกรณ์หรือค่าจ้างเหมาจัดเตรียม
ตกแต่งสถานที่ประกอบพิธี วัสดุอุปกรณ์ในการทําบุญตักบาตร ไพราว ไฟ
ประดับ พลุ ดอกไม้ไฟ รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่จําเปน และเกี่ยวเนื่องกับการจัดงาน
ดังกล่าว ที่มีปรากฏและระเบียบกําหนดให้เบิกจ่ายได้  ตั้งไว้ 100,000
.- บาท จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บจัดเก็บเองและ หมวดภาษีจัดสรร (กองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ จํานวน 30,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกซ้อม ค่าเบี้ย
เลี้ยง ค่าที่พัก ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ฯลฯ ตั้งไว้ 30,000.- บาท เปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และเปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) หน้าที่ 112 ลําดับที่ 30 จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเองและ
หมวดภาษีจัดสรร (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้น
ฐาน

จํานวน 57,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการประชุมสัมมนาคณะ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า
เช่าที่พัก ค่าจ้างเหมายาพาหนะ ค่าปายโครงการ ฯลฯ ตั้ง
ไว้ 57,000.- บาท เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และเปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หน้าที่ 110 ลําดับที่ 23 จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเองและหมวด
ภาษีจัดสรร (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครู, คณะกรรมการ
สถานศึกษา, บุคลากรและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม

จํานวน 300,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการ
ครู, คณะกรรมการสถานศึกษา, บุคลากรและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนกีฬา
จังหวัดนครพนม โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมายาพาหนะ ค่าปายโครงการ ฯลฯ ตั้ง
ไว้ 300,000.- บาท เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.  2557 และเปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ
.  2561-2565) หน้าที่ 113 ลําดับที่ 31 จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเองและ
หมวดภาษีจัดสรร (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฝายประจํา) จํานวน 900,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร  สําหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในภารกิจและวงงานของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม โดยเบิกจ่ายเปนค่าเบี้ยเลี้ยง   ค่าเช่าที่
พัก  ค่ายานพาหนะ  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบินและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ใน
การเดินทางไปราชการ รวมทั้งค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรที่มีความ
จําเปนต้องเดินทางเข้ารับการอบรมสัมมนาตามหลักสูตรต่าง ๆ เปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ตั้งไว้  300,000.- บาท  จ่ายจากเงิน
รายได้จัดเก็บเองและหมวดภาษีจัดสรร
 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม ตั้งไว้ 600,000.- บาท จ่ายจากเงินรายได้จัด
เก็บเองและหมวดภาษีจัดสรร

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อประสานแผนพัฒนาการศึกษาสี่ป (พ.ศ.2561 – 
2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
ประสานแผนพัฒนาการศึกษาสีป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าเช่า
สถานที่, ค่าจัดตกแต่งสถานที่ในการจัดฝึกอบรมฯ, ค่าจ้างเหมาอุปกรณ์
รายการต่าง ๆ , ค่าวัสดุ อุปกรณ์และเครื่องเขียน เอกสาร สิ่งพิมพ์ ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าที่พักวิทยากร ฯลฯ เปนไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และเปนไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 107 ลําดับที่ 14  ตั้ง
ไว้ 100,000.- บาท จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเองและหมวดภาษีจัดสรร (กอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 3,007,236 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้อง
ถิ่นรายการต่าง ๆ ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดสรรให้ เปนไปตาม
หนังสือจังหวัดนครพนม ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.3/ว 8467 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2561 และเปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หน้าที่ 107 ลําดับที่ 18  ประกอบด้วย
          - ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา สําหรับ
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โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม จํานวน 15,000.- บาท ครูแกนนําของ
โรงเรียนฯ 1 คน จํานวน 3,000.- บาท, เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครพนม 1 คน จํานวน 3,000.- บาท  ตั้งไว้  21,000.- บาท จ่ายจาก
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป (โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม)
          - ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา สําหรับโรงเรียนกีฬา
จังหวัดนครพนม  ตั้งไว้ 40,000.- บาท จ่ายจากหมวดเงินอุดหนุนทั่ว
ไป จํานวน 20,000.- บาท และจ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเองและหมวดภาษี
จัดสรร จํานวน 20,000.- บาท (โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม)
          - ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต
โรงเรียน ระบบ Asymmetric Digital Subcriber Line : ADSL สําหรับ
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม ตั้งไว้ 9,600.- บาท จ่ายจากหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป (โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม)
          - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียน สําหรับโรงเรียน
กีฬาจังหวัดนครพนม จํานวน 9 คน ตั้งไว้ 50,000.- บาท และจ่ายจากหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 27,000.- บาท จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเองและ
หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 23,000.-บาท (โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม)
          - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน สําหรับโรงเรียนกีฬา
จังหวัดนครพนม ตั้งไว้ 250,000.- บาท จ่ายจากหมวดเงินอุดหนุนทั่ว
ไป จํานวน 50,000.- บาท และจ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเองและหมวดภาษี
จัดสรร จํานวน 200,000.- บาท (โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม)
          - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน สําหรับโรงเรียน
กีฬาจังหวัดนครพนม ตั้งไว้ 100,000.- บาท จ่ายจากหมวดเงินอุดหนุนทั่ว
ไป  (โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม)
          - ค่าปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน  ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าปจจัย
พื้นฐานสําหรับนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม ระดับมัธยมศึกษาตอน
ต้น จํานวน 46 คน ๆ ละ 1,500.- บาท/ภาคเรียน ตั้งไว้ 138,000
.- บาท  จ่ายจากหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  (โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม)
          - ค่าจัดการเรียนการสอน  (รายหัว)  จํานวน  996,300
.- บาท  ประกอบด้วย
          - ค่าจัดการเรียนการสอน ตั้งไว้เปนค่าจัดการเรียนการสอน (ราย
หัว) สําหรับนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม ระดับมัธยมศึกษาตอน
ต้น จํานวน 153 คน ๆ ละ 1,750.- บาท/ภาคเรียน และระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย จํานวน 81 คน ๆ ละ 1,900.- บาท/ภาคเรียน ตั้งไว้ 843,300
.- บาท จ่ายจากหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป (โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม)  
          - ค่าจัดการเรียนการสอน ตั้งไว้เปนค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว
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ส่วนเพิ่ม) สําหรับนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น จํานวน 153 คน ๆ ละ 500.- บาท/ภาคเรียน ตั้งไว้ 153,000
.- บาท  จ่ายจากหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป (โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม)  
          - ค่าหนังสือเรียน ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าหนังสือเรียนของนักเรียน
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม  สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 58
 คน ๆ ละ 764.- บาท/ป, นักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 53 คน ๆ
 ละ 865.- บาท/ป, นักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน  42 คน ๆ ละ 949
.- บาท/ป, นักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 4  จํานวน 34 คน ๆ ละ 1,318
.- บาท/ป, นักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 5 จํานวน 19 คน ๆ ละ 1,263
.- บาท และ นักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 6 จํานวน 28 คน ๆ ละ 1,109
.- บาท/ป ตั้งไว้ 229,876.- บาท จ่ายจากหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป (โรงเรียน
กีฬาจังหวัดนครพนม)  
          - ค่าอุปกรณ์การเรียน ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าอุปกรณ์การเรียนสําหรับ
นักเรียนโรงเ
รียนกีฬาจังหวัดนครพนม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จํานวน 153 คน ๆ
 ละ 210.- บาท/ภาคเรียนและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 81 คน ๆ
 ละ 230.- บาท/ภาคเรียน ตั้งไว้ 101,520.- บาท จ่ายจากหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป  (โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม)
          - ค่าเครื่องแบบนักเรียน  ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าเครื่องแบบนักเรียน
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จํานวน 153 คน ๆ
 ละ 450.-บาท/ป และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 81 คน ๆ
 ละ  500.- บาท/ป ตั้งไว้  109,350.- บาท จ่ายจากหมวดเงินอุดหนุนทั่ว
ไป (โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม)
          - ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่ากิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม ระดับมัธยมศึกษาตอน
ต้น จํานวน 153 คน ๆ ละ 440.- บาท/ภาคเรียน และระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย จํานวน 81 คน ๆ ละ 475.- บาท/ภาคเรียน ตั้งไว้ 211,590.- บาท จ่าย
จากหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป (โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม)
          - ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา ตั้งไว้
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถาน
ศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 สําหรับโรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครพนม ตั้งไว้ 50,000.- บาท จ่ายจากหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป (โรงเรียนกีฬา
จังหวัดนครพนม)
          - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเปนฐานในการ
พัฒนาการศึกษาท้องถิ่น (SBMLD) ตั้งไว้เพื่อเปนค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
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จัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาการศึกษาท้อง
ถิ่น (SBMLD) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2563 สําหรับโรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครพนม ตั้งไว้ 500,000.- บาท จ่ายจากหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป “ทั้งนี้ จะ
เบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น”
          - ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” สู่ศูนย์การ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ตั้งไว้เพื่อเปนค่าใช้ในการส่ง
เสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการบริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” สู่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” สําหรับโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม ตั้งไว้ 200,000
.- บาท จ่ายจากหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 100,000.- บาท และจ่ายจาก
เงินรายได้จัดเก็บเองและหมวดภาษีจัดสรร จํานวน 100,000.- บาท “ทั้งนี้ จะ
เบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น”

ค่าวัสดุ รวม 1,435,392 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 535,392 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการค่าอาหารเสริม (นม) โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารเสริม (นม) สําหรับนักเรียนโรงเรียนกีฬา
จังหวัดนครพนม ตั้งไว้ 535,392.- บาท จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเองและ
หมวดภาษีจัดสรร (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 400,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายรายการต่าง ๆ  สําหรับนักเรียน
ของโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม  เช่น  ชุดนักเรียน  ชุดกีฬา  รองเท้านัก
เรียน รองเท้ากีฬา ถุงเท้านักเรียน ถุงเท้านักกีฬา ฯลฯ ตั้ง
ไว้  400,000.- บาท  จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเองและหมวดภาษีจัด
สรร  (กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)

วัสดุกีฬา จํานวน 500,000 บาท
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ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การกีฬารายการต่าง ๆ  ที่จําเปนในการ
จัดการเรียนการสอน  และการฝึกทักษะทางด้านกีฬา  สําหรับนักเรียนของ
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม  รวมถึงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเล่น
กีฬาในท้องถิ่น  โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาเสริมสร้างสุขภาพอนามัยและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกระดับ  อันจะเปนการสร้างความ
รัก  ความสามัคคี  ของประชาชนท้องถิ่น  ตั้งไว้  500,000.- บาท  จ่ายจาก
เงินรายได้จัดเก็บเองและหมวดภาษีจัดสรร  (กองการศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม)  

ค่าสาธารณูปโภค รวม 900,000 บาท
ค่าไฟฟา จํานวน 600,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่ากระแสไฟฟาที่ใช้ในอาคารเรียนและสิ่งปลูกสร้างภายใน
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม  ตั้งไว้  600,000.-  บาท  จ่ายจากเงินรายได้จัด
เก็บเองและหมวดภาษีจัดสรร  (โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม)

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 100,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าน้ําประปาที่ใช้ในอาคารเรียนและสิ่งปลูกสร้างภายใน
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม  ตั้งไว้  100,000.-  บาท  จ่ายจากเงินรายได้จัด
เก็บเองและหมวดภาษีจัดสรร  (โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม)

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 200,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าบํารุงรักษาและค่าใช้บริการโทรศัพท์ในการติดต่อราชการ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ทุกส่วนราชการ  เช่น  ค่าเช่า
เครื่อง  ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์  ค่าบํารุงรักษาสาย  ค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ค่า
โทรศัพท์เคลื่อนที่  รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังนี้
            กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ตั้งไว้  100,000.- บาท  จ่าย
จากเงินรายได้จัดเก็บเองและหมวดภาษีจัดสรร 
            โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม ตั้งไว้  100,000.- บาท  จ่ายจากเงิน
รายได้จัดเก็บเองและหมวดภาษีจัดสรร 
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งบลงทุน รวม 17,255,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 9,498,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อเก้าอี้ จํานวน 45,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อเก้าอี้สําหรับใช้ในห้องประชุม จํานวน 30 ตัว ๆ
 ละ 1,500.- บาท เปนเงิน 45,000.- บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- ลักษณะเปนเก้าอี้ขาเหล็ก แบบมีล้อเลื่อน มีพนักพิงและที่วางแขน บุด้วย
ฟองน้ํา หุ้มด้วยหนังเทียม
ซึ่งเปนครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจําป 2561 กอง
มาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ สําหรับใช้ปฏิบัติงานประจํา
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม เปนไปตามหนังสือจังหวัด
นครพนม ที่ นพ 0023.5/ว 9920 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 ตั้งไว้ 45,000
.- บาท จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเองและหมวดภาษีจัดสรร (กองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

ค่าจัดซื้อเครื่องขัดพื้น จํานวน 20,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อเครื่องขัดพื้น จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 20,000
.- บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว
- ใช้ไฟฟา
- เปนราคาพร้อมอุปกรณ์
สําหรับใช้ปฏิบัติงานประจําโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม เปนไปตามหนังสือ
จังหวัดนครพนม ด่วนที่สุด ที่ นพ 0017.2/ว 4529 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2562
 ตั้งไว้ 20,000.- บาท จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเองและหมวดภาษีจัด
สรร (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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ค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุน จํานวน 14,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุน ขนาด 25 ลิตร จํานวน 1 เครื่อง เปน
เงิน 14,000.- บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- สามารถดูดฝุนและน้ําได้
- เปนราคาพร้อมอุปกรณ์
สําหรับใช้ปฏิบัติงานประจําโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม เปนไปตามหนังสือ
จังหวัดนครพนม ด่วนที่สุด ที่ นพ 0017.2/ว 4529 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2562
 ตั้งไว้ 14,000.- บาท จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเองและหมวดภาษีจัด
สรร (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จํานวน 188,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบแยก
ส่วน จํานวน   4 เครื่อง ๆ ละ 47,000.- บาท เปนเงิน 188,000.- บาท โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้
- ขนาดไม่ต่ํากว่า 36,000 บีทียู
- ราคาที่กําหนดเปนราคาที่รวมค่าติดตั้ง
- ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัด
ไฟฟาเบอร์ 5
- ต้องเปนเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็น
และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
- มีความหน่วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์
- นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเปนการประหยัดพลังงานควร
พิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดู
กาล (SEER) สูงกว่ํา
- การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
(1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัว, ท่อทองแดงไปกลับ
หุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร
สําหรับใช้ปฏิบัติงานประจําโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม เปนไปตามหนังสือ
จังหวัดนครพนม ด่วนที่สุด ที่ นพ 0017.2/ว 4529 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2562
 ตั้งไว้ 188,000.- บาท จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเองและหมวดภาษีจัด
สรร (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา จํานวน 17,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา จํานวน 2 ชุด ๆ ละ 8,500.- บาท เปน
เงิน 17,000.- บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- ทําด้วยไม้สัก
- มีโต๊ะหมู่บูชา 9 ตัว ความกว้างตัวละ 9 นิ้ว
- มีฐานรองโต๊ะหมู่
สําหรับใช้ปฏิบัติงานประจําโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม เปนไปตามหนังสือ
จังหวัดนครพนม ด่วนที่สุด ที่ นพ 0017.2/ว 4529 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2562
 ตั้งไว้ 17,000.- บาท จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเองและหมวดภาษีจัด
สรร (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

ครุภัณฑ์การศึกษา

ค่าจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน จํานวน 8,995,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน จํานวน 4 รายการ สําหรับ
ปฏิบัติงานประจําโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม ดังนี้
(1) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์กิจกรรม
พัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ด้านกลไกไฟฟา ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ตั้ง
ไว้ 1,995,000.- บาท
(2) โครงการห้องปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นวัตกรรมการ
ศึกษาและเทคโนโลยีการศึกษา (STEM EDUCATION) โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครพนม ตั้งไว้ 2,000,000.- บาท
(3) โครงการสร้างห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ฟสิกส์ เคมี ชีววิทยา) สําหรับ
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม ตั้งไว้ 3,000,000.- บาท
(4) โครงการอัฒจันทร์เชียร์กีฬาเคลื่อนที่แบบพับเก็บได้พร้อมเครื่องเครื่อง
เสียง ตั้งไว้ 2,000,000.- บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 8,995,000.- บาท 
ซึ่งเปนครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจําป 2561 กอง
มาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ สําหรับใช้ปฏิบัติงานประจําสํานัก
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เปนไปตามหนังสือจังหวัด
นครพนม ที่ นพ 0023.5/ว 9920 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 ตั้ง
ไว้ 8,995,000.- บาท จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเองและหมวดภาษีจัด
สรร (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
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ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี  (LED TV) แบบ Smart TV จํานวน 165,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV 
จํานวน 6 เครื่อง ๆ ละ 27,500.- บาท เปนเงิน 165,000.- บาท โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้
- ระดับความละเอียดของจอภาพ (Resolution) 3840 x 2160 พิกเซล
- ขนาดจอภาพไม่น้อยกว่า 55 นิ้ว
- แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight
- สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ (Smart TV)
- มีช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง เพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง
- มีช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง รองรับไฟล์ภาพ เพลง และภาพยนตร์
- มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว
สําหรับใช้ปฏิบัติงานประจําโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม เปนไปตามหนังสือ
จังหวัดนครพนม ด่วนที่สุด ที่ นพ 0017.2/ว 4529 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2562
 ตั้งไว้ 165,000.- บาท จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเองและหมวดภาษีจัด
สรร (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

ค่าจัดซื้อเครื่องชั่งน้ําหนัก จํานวน 20,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อชั่งน้ําหนักแบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง จํานวน 1
 เครื่อง เปนเงิน 20,000.- บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- เปนเครื่องชั่งน้ําหนักแท่นเหยียบแบบแสดงผลเปนดิจิตอล มีที่วัดส่วนสูงใน
ตัว
- สามารถชั่งน้ําหนักได้ไม่น้อยกว่า 200 กิโลกรัม
- สามารถชั่งได้ละเอียดไม่เกิน 100 กรัม
- วัดส่วนสูงได้โดยค่าเริ่มต้นไม่ต่ํากว่า 60 เซนติเมตรและค่าสูงสุดไม่น้อย
กว่า 200 เซนติเมตร
- สามารถวิเคราะห์ค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index : BMI)
สําหรับใช้ปฏิบัติงานประจําโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม เปนไปตามหนังสือ
จังหวัดนครพนม ด่วนที่สุด ที่ นพ 0017.2/ว 4529 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2562
 ตั้งไว้ 20,000.- บาท จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเองและหมวดภาษีจัด
สรร (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 34,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 2
 ชุด ๆ ละ 17,000.- บาท เปนเงิน 34,000.- บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) มีความ
เร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1
 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่าจํานวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีแปนพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย 
สําหรับใช้ปฏิบัติงานประจําโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม เปนไปตามหนังสือ
จังหวัดนครพนม ด่วนที่สุด ที่ นพ 0017.2/ว 4529 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2562
  ตั้งไว้ 34,000.- บาท จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเองและหมวดภาษีจัด
สรร (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 7,757,000 บาท
อาคารต่าง ๆ

ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ จํานวน 4,287,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์พร้อมติดตั้งระบบ
ไฟฟา สําหรับการจัดการเรียนการสอนจัดกิจกรรมต่าง ๆ และการฝึกซ้อมกีฬา
ในร่มของนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการประมาณราคาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม เปนไป
ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540   ตั้ง
ไว้  4,287,000.- บาท    จ่ายจากหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  2561 -2565) หน้า 116 ข้อ 9 (กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม)
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ค่าต่อเติมอาคารเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม จํานวน 500,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติมอาคารเรียนโรงเรียนกีฬา
จังหวัดนครพนม รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการประมาณราคาของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม เปนไปตามหนังสือจังหวัดนครพนม ด่วน
ที่สุด ที่ นพ 0023.3/ว 8467 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2561 และเปนไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าที่ 107 ลําดับที่ 13 ตั้งไว้ 500,000
.- บาท จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเองและหมวดภาษีจัดสรร จํานวน 350,000
.- บาท และจ่ายจากหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 150,000.- บาท (กอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

ค่าก่อสร้างสนามฟุตซอล จํานวน 2,970,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างสนามฟุตซอล พร้อมติดตั้งระบบไฟฟาโรงเรียน
กีฬาจังหวัดนครพนม สําหรับการจัดการเรียนการสอนกีฬาและจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ และการฝึกซ้อมกีฬาของนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม ราย
ละเอียดปรากฏตามแบบแปลนและรายการประมาณราคาขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครพนม เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครพนม พ.ศ. 2540 ตั้งไว้ 2,970,000.- บาท จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเอง
และหมวดภาษีจัดสรร จํานวน 1,565,076.- บาท และจ่ายจากหมวดเงินอุด
หนุนทั่วไป จํานวน 1,404,924.- บาท (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 161,768,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 161,768,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 160,368,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 160,368,000 บาท

ค่าปวยการสําหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่
บ้าน  จํานวน  160,368,000.- บาท
คําชี้แจงงบประมาณ
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าปวยการสําหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านที่มี
สิทธิได้รับในเขตพื้นที่จังหวัดนครพนม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
 จํานวน 13,364 คน ๆ ละ 1,000.- บาทต่อเดือน  ตามระเบียบที่ทางราชการ
กําหนด ตั้งไว้ 160,368,000.- บาท จ่ายจากหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานัก
ปลัด อบจ.)

ค่าใช้สอย รวม 1,400,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของ อสม.  ใน
การทําหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยแก่ประชาชน

จํานวน 1,200,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
การปฏิบัติงานของ อสม. ในการทําหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยแก่
ประชาชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่า
วัสดุในการฝึกอบรมตามโครงการฯ, ค่าอาหาร, ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม, ค่าปายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ.2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และเปนไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าที่ 129 ลําดับที่ 3 ตั้งไว้ 1,200,000.- บาท จ่าย
จากเงินรายได้จัดเก็บเองและหมวดภาษีจัดสรร (สํานักปลัด อบจ.)
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ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด จํานวน 200,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าจัดซื้อวัสดุในการฝึกอบรมตามโครงการ, ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม, ค่าปายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ เปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และเปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -
 2565) หน้าที่ 129 ลําดับที่ 2 ตั้งไว้ 200,000.- บาท จ่ายจากเงินรายได้จัด
เก็บเองและหมวดภาษีจัดสรร (สํานักปลัด อบจ.) 

แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน รวม 65,700,000 บาท

งบลงทุน รวม 65,700,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 65,700,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ก่อสร้างติดตั้งเสาไฟฟาส่องสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์  สายบ้านเกษตร
สมบูรณ์ หมู่ที่ 6 ตําบลธาตุพนม เชื่อมบ้านหนองกุดแคน หมู่ที่ 8 ตําบลพระกลาง
ทุ่ง

จํานวน 480,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างติดตั้งเสาไฟฟาส่องสว่างด้วยพลังงานแสง
อาทิตย์  สายบ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 ตําบลธาตุพนม เชื่อมบ้านหนองกุด
แคน หมู่ที่ 8 ตําบลพระกลางทุ่ง อําเภอธาตุพนม เสาไฟฟาชนิดเรียว แบบกรม
ทางหลวง สูงไม่น้อยกว่า 8 เมตร พร้อมกิ่ง , โครงสร้างรับแผงโซล่าเซลล์ ชุ
ปกาล์วาไนท์ , แผงโซล่าเซลล์ ขนาดไม่น้อยกว่า 250 W (มอก.) , ชุดควบคุม
การชาร์ททํางาน MPPT 12/24V 20 Amp พร้อมชุดขับหลอดไฟ (ควบคุม
แสงสว่าง) แบตเตอรี่ Deep cycle GEL battery 12 V 120Ah, โคม
ไฟฟา LED ขนาดไม่น้อยกว่า 120 W มาตรฐาน มอก., LM79, LM80, ตู้ควบ
คุม ขนาด 40x50 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 1 มม. พร้อมบุฉนวนหนา 5 มม., ทาสี
และติดตั้งแผ่นสะท้อนแสง จํานวน 6 ชุด ๆ ละ 80,000.- บาท ตั้ง
ไว้ 480,000.-บาท จ่ายจากหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เปนไปตามพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และเปนไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2562 หน้าที่ 11 ลําดับ
ที่ 6 (กองช่าง)
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ก่อสร้างติดตั้งเสาไฟฟาส่องสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์  สายบ้านหนองหอยท่า 
หมู่ที่ 6 ตําบลธาตุพนมเหนือ เชื่อมต่อบ้านธาตุพนม หมู่ที่ 1 ตําบลธาตุพนม

จํานวน 480,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างติดตั้งเสาไฟฟาส่องสว่างด้วยพลังงานแสง
อาทิตย์  สายบ้านหนองหอยท่า หมู่ที่ 6 ตําบลธาตุพนมเหนือ เชื่อมต่อบ้าน
ธาตุพนม หมู่ที่ 1 ตําบลธาตุพนม  อําเภอธาตุพนม  เสาไฟฟาชนิดเรียว แบบ
กรมทางหลวง สูงไม่น้อยกว่า 8 เมตร พร้อมกิ่ง , โครงสร้างรับแผงโซล่า
เซลล์ ชุปกาล์วาไนท์ , แผงโซล่าเซลล์ ขนาดไม่น้อยกว่า 250 W (มอก.) , ชุด
ควบคุมการชาร์ททํางาน MPPT 12/24V 20 Amp พร้อมชุดขับหลอด
ไฟ (ควบคุมแสงสว่าง) แบตเตอรี่ Deep cycle GEL battery 12 V 120Ah, 
โคมไฟฟา LED ขนาดไม่น้อยกว่า 120 W มาตรฐาน มอก., LM79, LM80, ตู้
ควบคุม ขนาด 40x50 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 1 มม. พร้อมบุฉนวนหนา 5 มม
., ทาสีและติดตั้งแผ่นสะท้อนแสง จํานวน 6 ชุด ๆ ละ 80,000.- บาท ตั้ง
ไว้ 480,000.-บาท จ่ายจากหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เปนไปตามพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และเปนไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.  2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2562 หน้าที่ 11 ลําดับ
ที่ 5 (กองช่าง)

ก่อสร้างถนน คสล. จากทางหลวงหมายเลข 2028(โพนสวรรค์-กุสุมาลย์)-บ้านท่า
เรือ ตําบลโพนสวรรค์

จํานวน 500,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนน คสล. จากทางหลวงหมายเลข 2028(โพน
สวรรค์-กุสุมาลย์)-บ้านท่าเรือ ตําบลโพนสวรรค์ อําเภอโพนสวรรค์  ผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6 เมตร ระยะทาง 150 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 900 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบ ท
 1-01 (คัดลอก) พร้อมติดตั้งปายโครงการ 1 ปาย ตั้งไว้ 500,000.- บาท จ่าย
จากหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจัง
หวัด พ.ศ. 2540 และเปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.  2561-2565) หน้าที่ 150 ลําดับที่ 1 (กองช่าง)
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ก่อสร้างถนน คสล. จากแยก นพ. 3024 บ้านค้อ – โพนจาน (สํานักสงฆ์ภูตูม) - 
บ้านค้อพัฒนา ตําบลบ้านค้อ อําเภอโพนสวรรค์

จํานวน 500,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนน คสล. จากแยก นพ. 3024 บ้านค้อ – โพน
จาน (สํานักสงฆ์ภูตูม) - บ้านค้อพัฒนา ตําบลบ้านค้อ อําเภอโพนสวรรค์ ผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 175 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 875 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้าง
ละ 0.50 เมตร ตามแบบ ท1-01 (คัดลอก) พร้อมติดตั้งปาย
โครงการ 1 ปาย ตั้งไว้ 500,000.- บาท จ่ายจากหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เปน
ไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และเปนไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 157 ลําดับที่ 27 (กองช่าง)

ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านกล้วย ตําบลขามเฒ่า - บ้านนาหลวง ตําบลท่าค้อ 
อําเภอเมืองนครพนม

จํานวน 500,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านกล้วย ตําบลขามเฒ่า - บ้าน
นาหลวง ตําบลท่าค้อ อําเภอเมืองนครพนม  ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 185 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 925 ตาราง
เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบ ท 1-01 (คัด
ลอก) พร้อมติดตั้งปายโครงการ 1 ปาย ตั้งไว้ 500,000.- บาท จ่ายจากหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
. 2540 และเปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) หน้าที่ 172 ลําดับที่ 86 (กองช่าง)

ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านขามเป้ยน้อย ตําบลบ้านข่า - บ้านสามผง ตําบลศรี
สงคราม อําเภอศรีสงคราม

จํานวน 500,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านขามเป้ยน้อย ตําบลบ้าน
ข่า - บ้านสามผง ตําบลศรีสงคราม อําเภอศรีสงคราม  ผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็กกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 175 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า875 ตาราง
เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบ ท 1-01 (คัด
ลอก) พร้อมติดตั้งปายโครงการ 1 ปาย ตั้งไว้ 500,000.- บาท จ่ายจากหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
. 2540 และเปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.  2561-2565) หน้าที่ 163 ลําดับที่ 51 (กองช่าง)
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ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านคําพอก ตําบลหนองญาติ - บ้านคําเตย ตําบลคําเตย 
อําเภอเมืองนครพนม

จํานวน 500,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านคําพอก ตําบลหนอง
ญาติ - บ้านคําเตย ตําบลคําเตย อําเภอเมืองนครพนม  ผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็กกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 185 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 925 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบ ท
 1-01 (คัดลอก) พร้อมติดตั้งปายโครงการ 1 ปาย ตั้งไว้ 500,000.- บาท จ่าย
จากหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจัง
หวัด พ.ศ. 2540 และเปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) หน้าที่ 172 ลําดับที่ 87 (กองช่าง)

ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านคําพี้  ตําบลคําพี้ - บ้านดินดํา ตําบลหนองบ่อ 
อําเภอนาแก

จํานวน 500,000 บาท

ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านคําพี้  ตําบลคําพี้ - บ้านดินดํา ตําบลหนอง
บ่อ อําเภอนาแก ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ระยะ
ทาง 175 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 875 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง
ข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบ ท 1-01 (คัดลอก) พร้อมติดตั้งปาย
โครงการ 1 ปาย ตั้งไว้ 500,000.- บาท จ่ายจากหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เปน
ไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และเปนไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  2561-2565) หน้าที่ 162 ลําดับที่ 46 (กองช่าง)

ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านโคกสว่างพัฒนา ตําบลธาตุพนมเหนือ - เชื่อมทาง
หลวงแผ่นดิน 212 อําเภอธาตุพนม

จํานวน 500,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านโคกสว่างพัฒนา ตําบลธาตุ
พนมเหนือ - เชื่อมทางหลวงแผ่นดิน 212 อําเภอธาตุพนม ผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 178 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า  890 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบ ท
1-01 (คัดลอก) พร้อมติดตั้งปายโครงการ 1 ปาย ตั้งไว้ 500,000.- บาท จ่าย
จากหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจัง
หวัด พ.ศ. 2540 และเปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  2561-2565) เพิ่ม
เติม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2562 หน้าที่ 12 ลําดับที่ 7 (กองช่าง)
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ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านจําปาศรี ตําบลก้านเหลือง - ตําบลคําพี้ อําเภอนาแก จํานวน 500,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านจําปาศรี ตําบลก้าน
เหลือง - ตําบลคําพี้ อําเภอนาแก ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 175 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  875 ตาราง
เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบ ท 1-01 (คัด
ลอก) พร้อมติดตั้งปายโครงการ 1 ปาย ตั้งไว้ 500,000.- บาท จ่ายจากหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
. 2540 และเปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.  2561-2565) หน้าที่ 175 ลําดับที่ 97 (กองช่าง)

ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านดง ตําบลพนอม - บ้านวังโพธิ์ ตําบลไชยบุรี  อําเภอ
ท่าอุเทน

จํานวน 500,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านดง ตําบลพนอม - บ้านวัง
โพธิ์ ตําบลไชยบุรี  อําเภอท่าอุเทน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง 6 เมตร ระยะทาง 150 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 900 ตาราง
เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบ ท 1-01 (คัด
ลอก) พร้อมติดตั้งปายโครงการ 1 ปาย ตั้งไว้500,000.- บาท จ่ายจากหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
. 2540 และเปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) หน้าที่ 173 ลําดับที่ 92 (กองช่าง)

ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านดงมะเอก หมู่ที่ 6 ตําบลโพนทอง - บ้านโคกเจริญ 
หมู่ที่ 6 ตําบลหนองย่างชิ้น อําเภอเรณูนคร

จํานวน 500,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านดงมะเอก หมู่ที่ 6 ตําบลโพน
ทอง - บ้านโคกเจริญ หมู่ที่ 6 ตําบลหนองย่างชิ้น อําเภอเรณูนคร  ผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง  4 เมตร ระยะทาง 215 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 860 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบ ท
1-01 (คัดลอก) พร้อมติดตั้งปายโครงการ 1 ปาย ตั้งไว้ 500,000.- บาท จ่าย
จากหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจัง
หวัด พ.ศ. 2540 และเปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.  2561-2565) หน้าที่ 197 ลําดับที่ 195 (กองช่าง)
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ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านตาลปากน้ํา ตําบลไชยบุรี – (ทางหลวงแผ่นดินสาย
ท่าอุเทน -ศรีสงคราม)

จํานวน 500,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านตาลปากน้ํา ตําบลไชยบุรี – (
ทางหลวงแผ่นดินสายท่าอุเทน -ศรีสงคราม) อําเภอท่าอุเทน ผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 175 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 875 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบ ท
 1-01 (คัดลอก) พร้อมติดตั้งปายโครงการ 1 ปาย ตั้งไว้ 500,000.- บาท จ่าย
จากหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจัง
หวัด พ.ศ. 2540 และเปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.  2561-2565) หน้าที่ 173 ลําดับที่ 90 (กองช่าง)

ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนาขาม ตําบลนาขาม - บ้านโนนสะอาด ตําบลหนอง
ย่างชิ้น อําเภอเรณูนคร

จํานวน 500,000 บาท

1.45 ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนาขาม ตําบลนา
ขาม - บ้านโนนสะอาด ตําบลหนองย่างชิ้น อําเภอเรณูนคร  ผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 6 เมตร ระยะทาง 150 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 900 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร  ตามแบบ ท
1-01 (คัดลอก)พร้อมติดตั้งปายโครงการ 1 ปาย ตั้งไว้ 500,000.- บาท จ่าย
จากหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจัง
หวัด พ.ศ. 2540 และเปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.  2561-2565) หน้าที่ 215 ลําดับที่ 288 (กองช่าง)

ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนาคอย - บ้านกุดน้ําใส ตําบลนางัว อําเภอนาหว้า จํานวน 450,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนาคอย - บ้านกุดน้ําใส ตําบล
นางัว อําเภอนาหว้า  ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6 เมตร ระยะ
ทาง 130 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 780 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง
ข้างละ 0.50 เมตร  ตามแบบ ท1-01 (คัดลอก) พร้อมติดตั้งปาย
โครงการ 1 ปาย ตั้งไว้ 450,000.- บาท จ่ายจากหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เปน
ไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และเปนไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  2561-2565) หน้าที่ 212 ลําดับที่ 268 (กองช่าง)

วันที่พิมพ์ : 1/10/2562  16:24:03 หน้า : 77/130



ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนาฉันทะ ตําบลนาคู่ อําเภอนาแก - บ้านหนองนาง
ด่อน ตําบลวังยาง อําเภอวังยาง

จํานวน 500,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนาฉันทะ ตําบลนาคู่ อําเภอ
นาแก - บ้านหนองนางด่อน ตําบลวังยาง อําเภอวังยาง ผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็กกว้าง 6 เมตร ระยะทาง 150 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 900 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบ ท
 1-01 (คัดลอก) พร้อมติดตั้งปายโครงการ 1 ปาย ตั้งไว้ 500,000.- บาท จ่าย
จากหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจัง
หวัด พ.ศ. 2540 และเปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.  2561-2565) หน้าที่ 306 ลําดับที่ 9 (กองช่าง)

ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนาดีหัวภู หมู่ที่ 2 - บ้านโนนสถิต หมู่ที่ 10 ตําบล
โพนทอง อําเภอบ้านแพง

จํานวน 500,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนาดีหัวภู หมู่ที่ 2 - บ้านโนน
สถิต หมู่ที่ 10 ตําบลโพนทอง อําเภอบ้านแพง  ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 175 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 875 ตาราง
เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบ ท1-01 (คัดลอก) พร้อม
ติดตั้งปายโครงการ 1 ปาย  ตั้งไว้ 500,000.- บาท จ่ายจากหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และ
เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ
. 2562 หน้าที่ 17 ลําดับที่ 36 (กองช่าง)

ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนาดีหัวภู หมู่ที่ 2 - บ้านปาหว้าน ตําบลโพนทอง 
อําเภอบ้านแพง

จํานวน 500,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนาดีหัวภู หมู่ที่ 2 - บ้านปา
หว้าน ตําบลโพนทอง อําเภอบ้านแพง ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 175 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 875 ตาราง
เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบ ท1-01 (คัดลอก) พร้อม
ติดตั้งปายโครงการ 1 ปาย ตั้งไว้ 500,000.- บาท จ่ายจากหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และ
เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ
. 2562 หน้าที่ 16 ลําดับที่ 34 (กองช่าง) 
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ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนาราชควาย  ตําบลนาราชควาย  – บ้านนาสมดี   
ตําบลอาจสามารถ อําเภอเมืองนครพนม

จํานวน 500,000 บาท

ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนาราชควาย  ตําบลนาราชควาย  – บ้านนา
สมดี   ตําบลอาจสามารถ อําเภอเมืองนครพนม  ผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 185 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 925 ตาราง
เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบ ท 1-01 (คัด
ลอก) พร้อมติดตั้งปายโครงการ 1 ปาย ตั้งไว้ 500,000.- บาท จ่ายจากหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
. 2540 และเปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.  2561-2565) หน้าที่ 183 ลําดับที่ 131 (กองช่าง)

ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนาเหนือ ตําบลท่าอุเทน - บ้านน้อยทวย ตําบลโนน
ตาล อําเภอท่าอุเทน

จํานวน 500,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนาเหนือ ตําบลท่าอุเทน
 - บ้านน้อยทวย ตําบลโนนตาล อําเภอท่าอุเทน ผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 175 เมตร หรือมีพื้นที่  ไม่น้อย
กว่า  875 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบ ท
 1-01 (คัดลอก) พร้อมติดตั้งปายโครงการ 1 ปาย ตั้งไว้ 500,000.- บาท จ่าย
จากหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจัง
หวัด พ.ศ. 2540 และเปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.  2561-2565) หน้าที่ 159 ลําดับที่ 35 (กองช่าง)

ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนิคมทหารผ่านศึก ตําบลอุ่มเหม้า - บ้านดอนข้าว
หลาม ตําบลน้ําก่ํา อําเภอธาตุพนม

จํานวน 500,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนิคมทหารผ่านศึก ตําบลอุ่ม
เหม้า - บ้านดอนข้าวหลาม ตําบลน้ําก่ํา อําเภอธาตุพนม  ผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็กกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 178 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 890 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบ ท
 1-01 (คัดลอก) พร้อมติดตั้งปายโครงการ 1 ปาย ตั้งไว้ 500,000.- บาท จ่าย
จากหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจัง
หวัด พ.ศ. 2540 และเปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.  2561-2565) หน้าที่ 153 ลําดับที่ 13 (กองช่าง) 
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ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านโนนคํา ตําบลนางาม - บ้านโนนสมบูรณ์ ตําบลโพน
แพง อําเภอธาตุพนม

จํานวน 500,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านโนนคํา ตําบลนางาม - บ้าน
โนนสมบูรณ์ ตําบลโพนแพง อําเภอธาตุพนม  ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง 6 เมตร ระยะทาง 152 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 912 ตาราง
เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบ ท 1-01 (คัด
ลอก) พร้อมติดตั้งปายโครงการ 1 ปาย ตั้งไว้ 500,000.- บาท จ่ายจากหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
. 2540 และเปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.  2561-2565)  หน้าที่ 165 ลําดับที่ 61 (กองช่าง)

ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านบัว ตําบลดงขวาง - บ้านชะโงม ตําบลขามเฒ่า 
อําเภอเมืองนครพนม

จํานวน 500,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านบัว ตําบลดงขวาง - บ้านชะ
โงม ตําบลขามเฒ่า อําเภอเมืองนครพนม  ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง 6 เมตร ระยะทาง 155 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 930 ตาราง
เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบ ท 1-01 (คัด
ลอก) พร้อมติดตั้งปายโครงการ 1 ปาย ตั้งไว้ 500,000.- บาท จ่ายจ่ายจาก
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจัง
หวัด พ.ศ. 2540 และเปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.  2561-2565) หน้าที่ 172 ลําดับที่ 88 (กองช่าง)

ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านปลาปาก ตําบลปลาปาก - บ้านมหาชัย ตําบล
มหาชัย อําเภอปลาปาก

จํานวน 500,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านปลาปาก ตําบลปลา
ปาก - บ้านมหาชัย ตําบลมหาชัย อําเภอปลาปาก ผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 6 เมตร ระยะทาง 150 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 900 ตาราง
เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร  ตามแบบ ท1-01 (คัด
ลอก) พร้อมติดตั้งปายโครงการ 1 ปาย ตั้งไว้ 500,000.- บาท จ่ายจากหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
. 2540 และเปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.  2561-2565) หน้าที่ 307 ลําดับที่ 16 (กองช่าง)
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ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านปากทวย ตําบลเวินพระบาท - บ้านโพนก่อ ตําบล
รามราช อําเภอท่าอุเทน

จํานวน 500,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านปากทวย ตําบลเวินพระ
บาท - บ้านโพนก่อ ตําบลรามราช อําเภอท่าอุเทน  ผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 175 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 875 ตาราง
เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบ ท 1-01 (คัด
ลอก) พร้อมติดตั้งปายโครงการ 1 ปาย ตั้งไว้ 500,000.- บาท จ่ายจากหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
. 2540 และเปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.  2561-2565) หน้าที่ 158 ลําดับที่ 32 (กองช่าง)

ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านปาหว้าน - บ้านดงกระแสน หมู่ที่ 9 ตําบลโพนทอง 
อําเภอบ้านแพง

จํานวน 500,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านปาหว้าน - บ้านดงกระ
แสน หมู่ที่ 9 ตําบลโพนทอง อําเภอบ้านแพง ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 175 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 875 ตาราง
เมตร  ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร  ตามแบบ ท1-01 (คัด
ลอก) พร้อมติดตั้งปายโครงการ 1 ปาย  ตั้งไว้ 500,000.- บาท จ่ายจากหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
. 2540 และเปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 1 พ.ศ. 2562 หน้าที่ 17 ลําดับที่ 35 (กองช่าง)

ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านปาหว้าน ตําบลโพนทอง อําเภอบ้านแพง-บ้านนานอ 
ตําบลหนองซน อําเภอนาทม

จํานวน 500,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านปาหว้าน ตําบลโพน
ทอง อําเภอบ้านแพง-บ้านนานอ ตําบลหนองซน อําเภอนาทม ผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 175 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 875 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบ ท
1-01 (คัดลอก) พร้อมติดตั้งปายโครงการ 1 ปาย ตั้งไว้ 500,000.- บาท จ่าย
จากหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจัง
หวัด พ.ศ. 2540 และเปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.  2561-2565) หน้าที่ 188 ลําดับที่ 154 (กองช่าง) 
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ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านไผ่ล้อม ตําบลอาจสามารถ - บ้านนาราชควายน้อย  
อําเภอเมืองนครพนม

จํานวน 500,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านไผ่ล้อม ตําบลอาจ
สามารถ - บ้านนาราชควายน้อย  อําเภอเมืองนครพนม ผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 6 เมตร ระยะทาง 155 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 930 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบ ท
 1-01 (คัดลอก) พร้อมติดตั้งปายโครงการ 1 ปาย ตั้งไว้ 500,000.- บาท จ่าย
จากหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจัง
หวัด พ.ศ. 2540 และเปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.  2561-2565) หน้าที่ 182 ลําดับที่ 129 (กองช่าง)

ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านพะทาย ตําบลพะทาย(เชื่อมทางหลวงแผ่นดินสาย 
212) - บ้านหาดทรายเพ ตําบลหนองเทา อําเภอท่าอุเทน

จํานวน 500,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านพะทาย ตําบลพะทาย(เชื่อม
ทางหลวงแผ่นดินสาย 212) - บ้านหาดทรายเพ ตําบลหนองเทา อําเภอท่าอุเท
น  ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 175 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า  875 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร ตาม
แบบ ท 1-01 (คัดลอก) พร้อมติดตั้งปายโครงการ 1 ปาย ตั้ง
ไว้ 500,000.- บาท จ่ายจากหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เปนไปตามพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และเปนไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.  2561-2565) หน้าที่ 157-158 ลําดับที่ 30 (กองช่าง)

ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านโพนงาม ตําบลอุ่มเหม้า - บ้านคับพวง ตําบลน้ําก่ํา 
อําเภอธาตุพนม

จํานวน 500,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านโพนงาม ตําบลอุ่มเห
ม้า - บ้านคับพวง ตําบลน้ําก่ํา อําเภอธาตุพนม ผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 178 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 890 ตาราง
เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบ ท 1-01 (คัด
ลอก) พร้อมติดตั้งปายโครงการ 1 ปาย ตั้งไว้ 500,000.- บาท จ่ายจากหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
. 2540 และเปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.  2561-2565) หน้าที่ 153 ลําดับที่ 14 (กองช่าง)  
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ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านม่วง หมู่ที่ 7 ตําบลเวินพระบาท - บ้านนาโสก หมู่ที่ 
10 ตําบลเวินพระบาท

จํานวน 500,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านม่วง หมู่ที่ 7 ตําบลเวินพระ
บาท - บ้านนาโสก หมู่ที่ 10 ตําบลเวินพระบาท อําเภอท่าอุเทน  ผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6 เมตร ระยะทาง 155 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 930 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบ ท
 1-01(คัดลอก) พร้อมติดตั้งปายโครงการ 1 ปาย ตั้งไว้ 500,000.- บาท จ่าย
จากหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจัง
หวัด พ.ศ. 2540 และเปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  2561-2565) เพิ่ม
เติม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2562 หน้าที่ 25 ลําดับที่ 77 (กองช่าง)

ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านวังโพธิ์  ตําบลไชยบุรี - บ้านเหล่าศรี ตําบลพนอม 
อําเภอท่าอุเทน

จํานวน 500,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านวังโพธิ์  ตําบลไชยบุรี - บ้าน
เหล่าศรี ตําบลพนอม อําเภอท่าอุเทน ผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 6 เมตร ระยะทาง 150 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  900 ตาราง
เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบ ท 1-01 (คัด
ลอก) พร้อมติดตั้งปายโครงการ 1 ปาย ตั้งไว้ 500,000.- บาท จ่ายจากหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
. 2540 และเปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.  2561-2565) หน้าที่ 159 ลําดับที่ 37 (กองช่าง)

ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านสร้างแปน ตําบลนางาม - บ้านดงบาก ตําบลโพน
ทอง อําเภอเรณูนคร

จํานวน 900,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านสร้างแปน ตําบลนา
งาม - บ้านดงบาก ตําบลโพนทอง อําเภอเรณูนคร  ผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 320 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 1,600 ตารางเมตร  ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบ ท
1-01 (คัดลอก) พร้อมติดตั้งปายโครงการ 1 ปาย ตั้งไว้ 900,000.- บาท จ่าย
จากหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจัง
หวัด พ.ศ. 2540 และเปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.  2561-2565) หน้าที่ 189 ลําดับที่ 158 (กองช่าง)
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ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านสีชมพู ตําบลสีชมพู - บ้านพุ่มแก ตําบลพุ่มแก (ทาง
ขึ้นวัดสร้างพระอินทร์) อําเภอนาแก

จํานวน 500,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านสีชมพู ตําบลสีชมพู - บ้านพุ่ม
แก ตําบลพุ่มแก (ทางขึ้นวัดสร้างพระอินทร์) อําเภอนาแก  ผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 175 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 875 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบ ท
 1-01 (คัดลอก) พร้อมติดตั้งปายโครงการ 1 ปาย ตั้งไว้ 500,000.- บาท จ่าย
จากหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจัง
หวัด พ.ศ. 2540 และเปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.  2561-2565) หน้าที่ 162 ลําดับที่ 47 (กองช่าง) 

ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านเสาเล้า ตําบลโพนสวรรค์ - บ้านดง ตําบลนาขมิ้น 
อําเภอโพนสวรรค์

จํานวน 500,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านเสาเล้า ตําบลโพน
สวรรค์ - บ้านดง ตําบลนาขมิ้น อําเภอโพนสวรรค์ ผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 6 เมตร ระยะทาง 150 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 900 ตาราง
เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบ ท 1-01 (คัด
ลอก) พร้อมติดตั้งปายโครงการ 1 ปาย ตั้งไว้ 500,000.- บาท จ่ายจากหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
. 2540 และเปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.  2561-2565) หน้าที่ 156-157 ลําดับที่ 26 (กองช่าง)

ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านเสาเล้า ตําบลโพนสวรรค์ - บ้านนาซอ ตําบลโพน
จาน อําเภอโพนสวรรค์

จํานวน 500,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านเสาเล้า ตําบลโพน
สวรรค์ - บ้านนาซอ ตําบลโพนจาน อําเภอโพนสวรรค์ ผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 175 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 875 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบ ท
 1-01 (คัดลอก) พร้อมติดตั้งปายโครงการ 1 ปาย ตั้งไว้ 500,000.- บาท จ่าย
จากหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจัง
หวัด พ.ศ. 2540 และเปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.  2561-2565) หน้าที่ 150 ลําดับที่ 3 (กองช่าง)
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ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านเสียว - บ้านนาน้อย ตําบลเหล่าพัฒนา อําเภอนา
หว้า

จํานวน 500,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านเสียว - บ้านนาน้อย ตําบล
เหล่าพัฒนา อําเภอนาหว้า ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 5 เมตร ระยะ
ทาง 170  เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 850 ตารางเมตร  ตามแบบ ท1-01 (คัดลอก) พร้อมติดตั้งปาย
โครงการ 1 ปาย ตั้งไว้ 500,000.- บาท จ่ายจากหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เปน
ไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และเปนไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  2561-2565)  เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ
. 2562 หน้าที่ 16 ลําดับที่ 31 (กองช่าง)

ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหนองซน ตําบลหนองซน อําเภอนาทม - บ้านดง
น้อย ตําบลสามผง อําเภอศรีสงคราม

จํานวน 500,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหนองซน ตําบลหนอง
ซน อําเภอนาทม - บ้านดงน้อย ตําบลสามผง อําเภอศรีสงคราม  ผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 175 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 875 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบ ท
 1-01 (คัดลอก) พร้อมติดตั้งปายโครงการ 1 ปาย ตั้งไว้ 500,000.- บาท จ่าย
จากหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจัง
หวัด พ.ศ. 2540 และเปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.  2561-2565) หน้าที่ 168 ลําดับที่ 72 (กองช่าง)

ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหนองดุด ตําบลเหล่าพัฒนา - บ้านหนองโอง ตําบล
บ้านเสียว  อําเภอนาหว้า

จํานวน 500,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหนองดุด ตําบลเหล่า
พัฒนา - บ้านหนองโอง ตําบลบ้านเสียว  อําเภอนาหว้า ผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 170 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้าง
ละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 850 ตารางเมตร ตามแบบ ท1-01 (คัด
ลอก) พร้อมติดตั้งปายโครงการ 1 ปาย ตั้งไว้ 500,000.- บาท จ่ายจากหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
. 2540 และเปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 1 พ.ศ. 2562 หน้าที่ 15 ลําดับที่ 28 (กองช่าง)
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ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหนองผักตบ ตําบลนาหัวบ่อ – บ้านขว้างคลี ตําบล
บ้านค้อ อําเภอโพนสวรรค์

จํานวน 500,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหนองผักตบ ตําบลนาหัว
บ่อ – บ้านขว้างคลี ตําบลบ้านค้อ อําเภอโพนสวรรค์ ผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 175 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า875 ตาราง
เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบ ท1-01 (คัดลอก) พร้อม
ติดตั้งปายโครงการ 1 ปาย ตั้งไว้ 500,000.- บาท จ่ายจากหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และ
เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  2561-2565) หน้าที่ 187 ลําดับ
ที่ 150 (กองช่าง) 

ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหนองผักตบ ตําบลนาหัวบ่อ - บ้านหนองท่ม ตําบล
บ้านค้อ อําเภอโพนสวรรค์

จํานวน 500,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหนองผักตบ ตําบลนาหัว
บ่อ - บ้านหนองท่ม ตําบลบ้านค้อ อําเภอโพนสวรรค์ ผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 175 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า875 ตาราง
เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบ ท1-01 (คัดลอก) พร้อม
ติดตั้งปายโครงการ 1 ปาย ตั้งไว้ 500,000.- บาท จ่ายจากหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และ
เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  2561-2565) หน้าที่ 157 ลําดับ
ที่ 28 (กองช่าง)

ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหนองโพธิ์ ตําบลหนองโพธิ์ อําเภอวังยาง - บ้าน
หนองคอง ตําบลนาเลียง อําเภอนาแก

จํานวน 500,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหนองโพธิ์ ตําบลหนอง
โพธิ์ อําเภอวังยาง - บ้านหนองคอง ตําบลนาเลียง อําเภอนาแก  ผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6 เมตร ระยะทาง 147 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 882 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร  ตามแบบ ท
1-01 (คัดลอก) พร้อมติดตั้งปายโครงการ 1 ปาย ตั้งไว้ 500,000.- บาท จ่าย
จากหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจัง
หวัด พ.ศ. 2540 และเปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.  2561-2565) หน้าที่ 174 ลําดับที่ 94 (กองช่าง)
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ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหมูม่น ตําบลดอนเตย อําเภอนาทม - บ้านศรีเวินชัย 
ตําบลสามผง อําเภอศรีสงคราม

จํานวน 500,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหมูม่น ตําบลดอนเตย อําเภอ
นาทม - บ้านศรีเวินชัย ตําบลสามผง อําเภอศรีสงคราม  ผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็กกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 175 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 875 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบ ท
 1-01 (คัดลอก) พร้อมติดตั้งปายโครงการ 1 ปาย ตั้งไว้ 500,000.- บาท จ่าย
จากหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วน
จังหวัด พ.ศ. 2540 และเปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.  2561-2565) หน้าที่ 160 ลําดับที่ 40 (กองช่าง)

ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหาดกวน ตําบลไชยบุรี อําเภอท่าอุเทน -บ้านอุ่มไผ่ 
ตําบลนาคํา อําเภอศรีสงคราม

จํานวน 500,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหาดกวน ตําบลไชย
บุรี อําเภอท่าอุเทน -บ้านอุ่มไผ่ ตําบลนาคํา อําเภอศรีสงคราม  ผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 175 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า  875 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบ ท
 1-01 (คัดลอก) พร้อมติดตั้งปายโครงการ 1 ปาย ตั้งไว้ 500,000.- บาท จ่าย
จากหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจัง
หวัด พ.ศ. 2540 และเปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.  2561-2565) หน้าที่ 159 ลําดับที่ 36 (กองช่าง)

ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านเหล่าส้มปอย หมู่ที่ 8 ตําบลนาทม อําเภอนาทม 
จังหวัดนครพนม - บ้านบัวโคก ตําบลโพธิ์หมากแข้ง อําเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึง
กาฬ

จํานวน 500,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านเหล่าส้มปอย หมู่ที่ 8 ตําบล
นาทม อําเภอนาทม จังหวัดนครพนม - บ้านบัวโคก ตําบลโพธิ์หมาก
แข้ง อําเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ  ผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 6 เมตร ระยะทาง 150 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 900 ตาราง
เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบ ท 1-01 (คัด
ลอก) พร้อมติดตั้งปายโครงการ 1 ปาย ตั้งไว้ 500,000.- บาท จ่ายจากหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
. 2540 และเปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 1 พ.ศ. 2562 หน้าที่ 12 ลําดับที่ 12 (กองช่าง) 
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ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านเหล่าหนาด ตําบลพนอม - บ้านหนองเทา ตําบล
หนองเทา อําเภอท่าอุเทน

จํานวน 500,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านเหล่าหนาด ตําบล
พนอม - บ้านหนองเทา ตําบลหนองเทา อําเภอท่าอุเทน ผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็กกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 175 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 875 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร  ตามแบบ ท
1-01 (คัดลอก) พร้อมติดตั้งปายโครงการ 1 ปาย ตั้งไว้ 500,000.- บาท จ่าย
จากหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจัง
หวัด พ.ศ. 2540 และเปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.  2561-2565) หน้าที่ 160 ลําดับที่ 38 (กองช่าง)

ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านอ้วน ตําบลหาดแพง อําเภอศรีสงคราม - บ้านหนอง
สาหร่ายตําบลพนอม อําเภอท่าอุเทน

จํานวน 500,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านอ้วน ตําบลหาดแพง อําเภอ
ศรีสงคราม - บ้านหนองสาหร่ายตําบลพนอม อําเภอท่าอุเทน  ผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 175 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 875 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบ ท
 1-01 (คัดลอก) พร้อมติดตั้งปายโครงการ 1 ปาย ตั้งไว้ 500,000.- บาท จ่าย
จากหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจัง
หวัด พ.ศ. 2540 และเปนไปตามพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.  2561-2565) หน้าที่ 163 ลําดับที่ 50 (กองช่าง)

ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านอ้อ ตําบลนาขมิ้น - บ้านท่าเรือ ตําบลโพนสวรรค์ 
อําเภอโพนสวรรค์

จํานวน 500,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านอ้อ ตําบลนาขมิ้น - บ้านท่า
เรือ ตําบลโพนสวรรค์ อําเภอโพนสวรรค์ ผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง  6 เมตร ระยะทาง 150 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 900 ตาราง
เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบ ท1-01 (คัดลอก) พร้อม
ติดตั้งปาย โครงการ 1 ปาย ตั้งไว้ 500,000.- บาท จ่ายจากหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และ
เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  2561-2565)  หน้าที่ 188 ลําดับ
ที่ 153 (กองช่าง)
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ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟลต์ติก (พื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยาง
ธรรมชาติ) สายบ้านนายอใหญ่ ตําบลนางาม - บ้านโนนคํา ตําบลนางาม อําเภอ
เรณูนคร

จํานวน 3,000,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟลต์ติก (พื้นทางดินซีเมนต์ปรับ
ปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ) สายบ้านนายอใหญ่ ตําบลนางาม - บ้านโนน
คํา ตําบลนางาม อําเภอเรณูนคร  ผิวจราจรแอสฟลต์คอนกรีต
กว้าง 6 เมตร ระยะทาง 516 เมตร ไหล่ทางแอสฟลต์คอนกรีต กว้างข้าง
ละ 1.00 เมตร ตั้งไว้ 3,000,000.- บาท จ่ายจากหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เปน
ไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และเปนไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  2561-2565) หน้าที่ 237 ลําดับที่ 359 (กองช่าง)

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟลต์ติก (พื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยาง
ธรรมชาติ) สายบ้านโปร่ง ตําบลฝงแดง - บ้านนาคํา ตําบลน้ําก่ํา  อําเภอธาตุพนม

จํานวน 2,000,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟลต์ติก (พื้นทางดินซีเมนต์ปรับ
ปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ) สายบ้านโปร่ง ตําบลฝงแดง - บ้านนา
คํา ตําบลน้ําก่ํา  อําเภอธาตุพนม  ผิวจราจรแอสฟลต์
คอนกรีต กว้าง 6 เมตร ระยะทาง 341 เมตร ไหล่ทางแอสฟลต์คอนกรีต กว้าง
ข้างละ 1.00 เมตร ตั้งไว้ 2,000,000.- บาท จ่ายจากหมวดเงินอุดหนุนทั่ว
ไป เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และ
เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  2561-2565) หน้าที่ 224 ลําดับ
ที่ 323 (กองช่าง)

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟลต์ติก (พื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยาง
ธรรมชาติ) สายบ้านหนองหอยใหญ่ ตําบลพุ่มแก - วัดสร้างพระอินทร์ ตําบลพุ่ม
แก  อําเภอนาแก

จํานวน 2,700,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟลต์ติก (พื้นทางดินซีเมนต์ปรับ
ปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ) สายบ้านหนองหอยใหญ่ ตําบลพุ่มแก - วัด
สร้างพระอินทร์ ตําบลพุ่มแก  อําเภอนาแก  ผิวจราจรแอสฟลต์
คอนกรีต  กว้าง 6 เมตร ระยะทาง 463 เมตร ไหล่ทางแอสฟลต์
คอนกรีต กว้างข้างละ 1.00 เมตร ตั้งไว้ 2,700,000.- บาท จ่ายจากหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
. 2540 และเปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.  2561-2565) หน้าที่ 225 ลําดับที่ 325 (กองช่าง)
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ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟลต์ติก (พื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยาง
ธรรมชาติ) สายบ้านอาจสามารถ ตําบลอาจสามารถ - บ้านนาราชควาย ตําบลนา
ราชควาย อําเภอเมืองนครพนม

จํานวน 2,000,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟลต์ติก (พื้นทางดินซีเมนต์ปรับ
ปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ) สายบ้านอาจสามารถ ตําบลอาจ
สามารถ - บ้านนาราชควาย ตําบลนาราชควาย อําเภอเมืองนครพนม ผิว
จราจรแอสฟลต์คอนกรีต  กว้าง 6 เมตร ระยะทาง 341 เมตร ไหล่ทาง
แอสฟลต์คอนกรีต กว้างข้างละ 1.00 เมตร ตั้งไว้ 2,000,000.- บาท จ่ายจาก
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจัง
หวัด พ.ศ. 2540 และเปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.  2561-2565) หน้าที่ 219 ลําดับที่ 309 (กองช่าง)

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟลต์ติก (พื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วย
ยางพาราธรรมชาติ) สายบ้านนาคอย ตําบลนาเดื่อ อําเภอศรีสงคราม - บ้านงิ้ว 
ตําบลบ้านค้อ อําเภอโพนสวรรค์

จํานวน 1,700,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟลต์ติก (พื้นทางดินซีเมนต์ปรับ
ปรุงคุณภาพด้วยยางพาราธรรมชาติ) สายบ้านนาคอย ตําบลนาเดื่อ อําเภอศรี
สงคราม - บ้านงิ้ว ตําบลบ้านค้อ อําเภอโพนสวรรค์ ผิวจราจรแอสฟลต์
คอนกรีต กว้าง 6 เมตร ระยะทาง 288 เมตร ไหล่ทางแอสฟลต์คอนกรีตข้าง
ละ 1.00 เมตร ตั้งไว้ 1,700,000.- บาท จ่ายจากหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เปน
ไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และเปนไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  2561-2565) หน้าที่ 228 ลําดับที่ 335 (กองช่าง)

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟลต์ติก (พื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วย
ยางพาราธรรมชาติ) สายบ้านหนองผือ ตําบลบ้านเอื้อง  อําเภอศรีสงคราม – 
บ้านสร้างแก้ว  ตําบลบ้านค้อ อําเภอโพนสวรรค์

จํานวน 1,500,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟลต์ติก (พื้นทางดินซีเมนต์ปรับ
ปรุงคุณภาพด้วยยางพาราธรรมชาติ) สายบ้านหนองผือ ตําบลบ้าน
เอื้อง  อําเภอศรีสงคราม – บ้านสร้างแก้ว  ตําบลบ้านค้อ อําเภอโพน
สวรรค์ ผิวจราจรแอสฟลต์คอนกรีต กว้าง 6 เมตร ระยะทาง 253 เมตร  ไหล่
ทางแอสฟลต์คอนกรีตข้างละ 1.00 เมตร ตั้งไว้ 1,500,000.- บาท จ่ายจาก
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจัง
หวัด พ.ศ. 2540 และเปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.  2561-2565) หน้าที่ 229 ลําดับที่ 336 (กองช่าง)
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ก่อสร้างผิวทางแอสฟลท์ติกคอนกรีต (พื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยาง
ธรรมชาติ) สายบ้านดอนแดง ตําบลคําเตย – บ้านแหลมทอง - บ้านโพนสวาง 
ตําบลนามะเขือ อําเภอปลาปาก

จํานวน 5,450,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างผิวทางแอสฟลท์ติกคอนกรีต (พื้นทางดินซีเมนต์
ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ) สายบ้านดอนแดง ตําบลคําเตย – บ้าน
แหลมทอง - บ้านโพนสวาง ตําบลนามะเขือ อําเภอปลาปาก  ผิวจราจร
แอสฟลต์คอนกรีต  กว้าง 6 เมตร ระยะทาง 945 เมตร ไหล่ทางแอสฟลต์
คอนกรีต กว้างข้างละ 1.00 เมตร ตั้งไว้ 5,450,000.- บาท จ่ายจากหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
. 2540 และเปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 1 พ.ศ. 2562 หน้าที่ 11 ลําดับที่ 2 (กองช่าง)

ก่อสร้างผิวทางแอสฟลท์ติกคอนกรีต (พื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยาง
ธรรมชาติ) สายบ้านแสนสําราญ หมู่ที่ 10 ตําบลนามะเขือ อําเภอปลาปาก - บ้าน
กุตาไก้ อําเภอปลาปาก

จํานวน 2,090,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างผิวทางแอสฟลท์ติกคอนกรีต (พื้นทางดินซีเมนต์
ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ) สายบ้านแสนสําราญ หมู่ที่ 10 ตําบลนา
มะเขือ อําเภอปลาปาก - บ้านกุตาไก้ อําเภอปลาปาก  ผิวจราจรแอสฟลต์
คอนกรีต  กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 562 เมตร ตั้งไว้ 2,090,000.- บาท จ่าย
จากหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจัง
หวัด พ.ศ. 2540 และเปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  2561-2565) เพิ่ม
เติม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2562 หน้าที่ 11 ลําดับที่ 1 (กองช่าง)

ขุดดินยกคันดิน ถนนดินสายบ้านตาล หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 15  ตําบลนาหว้า - 
บ้านดอนแดง หมู่ที่ 5 ตําบลบ้านเสียว อําเภอนาหว้า

จํานวน 500,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าขุดดินยกคันดิน ถนนดินสายบ้านตาล หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 9 หมู่
ที่ 15  ตําบลนาหว้า - บ้านดอนแดง หมู่ที่ 5 ตําบลบ้านเสียว อําเภอนา
หว้า ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 3,500 เมตร ถมดินคัน
ทาง 3,937 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยตกแต่งให้เรียบ ตามแบบ อบจ
.นพ. พร้อมติดตั้งปายโครงการ 1 ปาย ตั้งไว้ 500,000.- บาท จ่ายจากเงินราย
ได้จัดเก็บเองและหมวดภาษีจัดสรร เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และเปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.  2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2562 หน้าที่ 16 ลําดับที่ 29 (กอง
ช่าง)
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ติดตั้งไฟฟาโซล่าเซลล์(พลังงานแสงอาทิตย์) ถนนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ และ
บริเวณอาคารสถานที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

จํานวน 9,450,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าติดตั้งไฟฟาโซล่าเซลล์(พลังงานแสงอาทิตย์) ถนนที่อยู่ใน
เขตรับผิดชอบ และบริเวณอาคารสถานที่ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครพนม  โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด
ไม่น้อยกว่า 30 วัตต์ พร้อมเสาไฟ กิ่งเดี่ยวสูงไม่น้อยกว่า 6
 เมตร และ Screw Pile ไม่น้อยกว่า 2 เมตร จํานวน 135 ชุด ๆ ละ 70,000
.- บาท เปนเงิน 9,450,000.- บาท แต่ละชุดประกอบด้วย 
(1) ชุดโคมแอลอีดีระบบแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 30 วัตต์
- แผงโซล่าเซลล์ ขนาดไม่น้อยกว่า 120 วัตต์
- โคมไฟแอลอีดี ขนาดไม่น้อยกว่า 30 วัตต์
- แบตเตอรี่ชนิดลิเที่ยม ขนาดไม่น้อยกว่า 45 แอมป์ชั่วโมง
- อุปกรณ์ควบคุมการทํางานของตัวเก็บประจุ
(2) เสาเหล็กชุบกัลป์วาไนซ์ แบบ Mid-Hinged Columm ความสูงไม่น้อย
กว่า 6 เมตร
(3) Screw Pile ไม่น้อยกว่า 2 เมตร พร้อมติดตั้ง
จ่ายจากหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และเปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  2561-
2565) หน้าที่ 247 ลําดับที่ 385 (กองช่าง)  

ปรับปรุงซ่อมสร้างถนน คสล. สายบ้านภูกระแต ตําบลนาคํา อําเภอศรีสงคราม – 
บ้านหนองแสง ตําบลนาหัวบ่อ อําเภอโพนสวรรค์

จํานวน 500,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าปรับปรุงซ่อมสร้างถนน คสล. สายบ้านภูกระแต ตําบลนา
คํา อําเภอศรีสงคราม – บ้านหนองแสง ตําบลนาหัวบ่อ อําเภอโพนสวรรค์ ผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 175 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 875 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบ ท
 1-01 (คัดลอก) พร้อมติดตั้งปายโครงการ 1 ปาย ตั้งไว้ 500,000.- บาท จ่าย
จากหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจัง
หวัด พ.ศ. 2540 และเปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.  2561-2565) หน้าที่ 307 ลําดับที่ 13 (กองช่าง)
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ปรับปรุงซ่อมสร้างถนน คสล. สายบ้านหนองผือ ตําบลบ้านเอื้อง อําเภอศรี
สงคราม - บ้านสร้างแก้ว ตําบลบ้านค้อ อําเภอโพนสวรรค์

จํานวน 500,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าปรับปรุงซ่อมสร้างถนน คสล. สายบ้านหนองผือ ตําบล
บ้านเอื้อง อําเภอศรีสงคราม - บ้านสร้างแก้ว ตําบลบ้านค้อ อําเภอโพน
สวรรค์  ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 6 เมตร ระยะทาง 145 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 870 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้าง
ละ 0.50 เมตร ตามแบบ ท 1-01 (คัดลอก) พร้อมติดตั้งปาย
โครงการ 1 ปาย ตั้งไว้ 500,000.- บาท จ่ายจากหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เปน
ไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และเปนไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  2561-2565)  หน้าที่ 307 ลําดับที่ 12 (กองช่าง)

ปรับปรุงซ่อมสร้างถนน คสล. สายบ้านหนองสังข์ ตําบลหนองสังข์ อําเภอนาแก 
– บ้านหัวภูธร ตําบลวังยาง อําเภอวังยาง

จํานวน 500,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าปรับปรุงซ่อมสร้างถนน คสล. สายบ้านหนองสังข์ ตําบล
หนองสังข์ อําเภอนาแก – บ้านหัวภูธร ตําบลวังยาง อําเภอวังยาง ผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6 เมตร ระยะทาง 150 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 900 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร  ตามแบบ ท
1-01 (คัดลอก) พร้อมติดตั้งปายโครงการ 1 ปาย ตั้งไว้ 500,000.- บาท จ่าย
จากหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจัง
หวัด พ.ศ. 2540 และเปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.  2561-2565) หน้าที่ 306 ลําดับที่ 10 (กองช่าง)

ปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟลต์ติก สายบ้านพระซอง ตําบลพระ
ซอง - บ้านนามน ตําบลนาเลียง  อําเภอนาแก

จํานวน 2,000,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟลต์ติก สาย
บ้านพระซอง ตําบลพระซอง - บ้านนามน ตําบลนาเลียง  อําเภอนาแก ผิว
จราจรพาราแอสฟลต์ติกคอนกรีต กว้าง 6 เมตร ระยะทาง 445 เมตร ไหล่ทาง
พาราแอสฟลต์คอนกรีต กว้างข้างละ 1.00 เมตร ตั้งไว้ 2,000,000.- บาท จ่าย
จากหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจัง
หวัด พ.ศ. 2540 และเปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) หน้าที่ 306 ลําดับที่ 8 (กองช่าง)
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ปรับปรุงถนนลูกรัง  สายบ้านนาทม หมู่ที่ 4 ตําบลนาทม - บ้านโนนอุดมดี หมู่ที่ 
6 ตําบลดอนเตย อําเภอนาทม

จํานวน 500,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าปรับปรุงถนนลูกรัง  สายบ้านนาทม หมู่ที่ 4 ตําบลนาทม
 - บ้านโนนอุดมดี หมู่ที่ 6 ตําบลดอนเตย อําเภอนาทม ขนาดผิวจราจร
กว้าง 6 เมตร  ระยะทาง 2,880 เมตร และลงลูกรังผิว
จราจร จํานวน 2,592 ลูกบาศก์เมตร  พร้อมเกรดเกลี่ยตกแต่งให้เรียบ  ตั้ง
ไว้ 500,000.- บาท จ่ายจากหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เปนไปตามพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และเปนไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2562 หน้าที่ 13 ลําดับ
ที่ 15 (กองช่าง)  

ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโคกสว่างพัฒนา ตําบลธาตุพนมเหนือ - บ้านดอน
กลาง ตําบลธาตุพนม อําเภอธาตุพนม

จํานวน 500,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโคกสว่างพัฒนา ตําบลธาตุ
พนมเหนือ - บ้านดอนกลาง ตําบลธาตุพนม อําเภอธาตุพนม ผิวจราจร
กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 2,000 เมตร ถมดินคันทาง จํานวน 1,650 ลูกบาศก์
เมตร และลงลูกรังผิวจราจร จํานวน 1,500 ลูกบาศก์เมตร  ถมคันดิน
ทาง จํานวน 1,650 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยตกแต่งให้เรียบตาม
แบบ ตามแบบ อบจ.นพ.  ตั้งไว้ 500,000.- บาท จ่ายจากหมวดเงินอุดหนุนทั่ว
ไป เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และ
เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ
. 2562 หน้าที่ 12 ลําดับที่ 8  (กองช่าง)

ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโคกสี หมู่ที่ 8 ตําบลดอนเตย-บ้านเหล่าส้มปอย 
ตําบลนาทม อําเภอนาทม

จํานวน 500,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโคกสี หมู่ที่ 8 ตําบลดอน
เตย-บ้านเหล่าส้มปอย ตําบลนาทม อําเภอนาทม ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 3,400 เมตร และลงลูกรังผิว
จราจร จํานวน 2,550 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยตกแต่งให้เรียบ ตาม
แบบ อบจ.นพ. ตั้งไว้ 500,000.- บาท จ่ายจากหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เปนไป
ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และเปนไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ
. 2562 หน้าที่ 14 ลําดับที่ 20 (กองช่าง)
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ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านดงไม้ตาม หมู่ที่ 4 ตําบลนาทม -บ้านหมูม่น หมู่ที่ 5 
ตําบลดอนเตย อําเภอนาทม

จํานวน 500,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านดงไม้ตาม หมู่ที่ 4 ตําบลนาท
ม -บ้านหมูม่น หมู่ที่ 5 ตําบลดอนเตย อําเภอนาทม ขนาดผิว
จราจร กว้าง 6 เมตร ระยะทาง 2,880 เมตร และลงลูกรังผิว
จราจร จํานวน 2,592 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยตกแต่งให้เรียบ ตาม
แบบ อบจ.นพ. ตั้งไว้ 500,000.- บาท จ่ายจากหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เปนไป
ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และเปนไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ
. 2562 หน้าที่ 13 ลําดับที่ 18 (กองช่าง)

ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านดอนแดง หมู่ที่ 2  ตําบลนาทม อําเภอนาทม จังหวัด
นครพนม - บ้านซาง อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

จํานวน 500,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านดอนแดง หมู่ที่ 2  ตําบลนาท
ม อําเภอนาทม จังหวัดนครพนม - บ้านซาง อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร  ระยะทาง 2,880 เมตร และลงลูกรังผิว
จราจร จํานวน 2,592 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยตกแต่งให้เรียบ ตั้ง
ไว้ 500,000.- บาท จ่ายจากหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เปนไปตามพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และเปนไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.  2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2562 หน้าที่ 13 ลําดับ
ที่ 14 (กองช่าง)   

ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านดอนแดง หมู่ที่ 4,หมู่ที่ 5 ตําบลบ้านเสียว - บ้านตาล 
หมู่ที่ 8 ตําบลเหล่าพัฒนา อําเภอนาหว้า

จํานวน 500,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านดอนแดง หมู่ที่ 4,หมู่
ที่ 5 ตําบลบ้านเสียว - บ้านตาล หมู่ที่ 8 ตําบลเหล่าพัฒนา อําเภอนา
หว้า  ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 3,400 เมตร และลงลูกรังผิว
จราจร จํานวน 2,550 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยตกแต่งให้เรียบ ตาม
แบบ อบจ.นพ. ตั้งไว้ 500,000.- บาท จ่ายจากหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เปนไป
ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และเปนไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ
. 2562 หน้าที่ 16 ลําดับที่ 30 (กองช่าง)
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ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านดอนเตย หมู่ที่ 2 ตําบลดอนเตย - บ้านนาหนอง
หวาย ตําบลสามผง อําเภอศรีสงคราม

จํานวน 500,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านดอนเตย หมู่ที่ 2 ตําบลดอน
เตย - บ้านนาหนองหวาย ตําบลสามผง อําเภอศรีสงคราม ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 3,400 เมตร และลงลูกรังผิว
จราจร จํานวน 2,550 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยตกแต่งให้เรียบ ตั้ง
ไว้ 500,000.- บาท จ่ายจากหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เปนไปตามพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และเปนไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.  2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2562 หน้าที่ 14 ลําดับ
ที่ 23 (กองช่าง)

ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านดอนศาลา ตําบลเหล่าพัฒนา อําเภอนาหว้า – บ้าน
ดอนสมอ ตําบลท่าบ่อสงคราม  อําเภอศรีสงคราม

จํานวน 500,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านดอนศาลา ตําบลเหล่า
พัฒนา อําเภอนาหว้า – บ้านดอนสมอ ตําบลท่าบ่อสงคราม  อําเภอศรี
สงคราม ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 3,000 เมตร และลงลูกรังผิว
จราจร จํานวน 2,550 ลูกบาศก์เมตร ถมดินคันทาง จํานวน 500 ลูกบาศก์
เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยตกแต่งให้เรียบ ตามแบบ อบจ.นพ. ตั้ง
ไว้ 500,000.- บาท จ่ายจากหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เปนไปตามพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และเปนไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.  2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2562 หน้าที่ 17 ลําดับ
ที่ 38 (กองช่าง)

ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านดอนแฮด หมู่ที่ 3 ตําบลดอนเตย อําเภอนาทม 
จังหวัดนครพนม - บ้านนาดอกไม้ ตําบลสามัคคีพัฒนา อําเภออากาศอํานวย 
จังหวัดสกลนคร

จํานวน 500,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านดอนแฮด หมู่ที่ 3 ตําบลดอน
เตย อําเภอนาทม จังหวัดนครพนม - บ้านนาดอกไม้ ตําบลสามัคคี
พัฒนา อําเภออากาศอํานวย จังหวัดสกลนคร  ขนาดผิวจราจร
กว้าง 6 เมตร ระยะทาง 2,880 เมตร และลงลูกรังผิว
จราจร จํานวน 2,592 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยตกแต่งให้เรียบ ตาม
แบบ อบจ.นพ. ตั้งไว้ 500,000.- บาท จ่ายจากหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เปนไป
ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และเปนไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ
. 2562 หน้าที่ 14 ลําดับที่ 19 (กองช่าง)
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ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านท่าเรือ ตําบลท่าเรือ อําเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 
- บ้านบะหว้า ตําบลบะหว้า อําเภออากาศอํานวย จังหวัดสกลนคร

จํานวน 500,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านท่าเรือ ตําบลท่าเรือ อําเภอ
นาหว้า จังหวัดนครพนม - บ้านบะหว้า ตําบลบะหว้า อําเภออากาศ
อํานวย จังหวัดสกลนคร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ระยะ
ทาง 3,000 เมตร และลงลูกรังผิวจราจร จํานวน 2,550 ลูกบาศก์เมตร พร้อม
เกรดเกลี่ยตกแต่งให้เรียบ ตามแบบ ตามแบบ อบจ.นพ. ตั้ง
ไว้ 500,000.- บาท จ่ายจากหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เปนไปตามพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และเปนไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.  2561-2565)  เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2562 หน้าที่ 15 ลําดับ
ที่ 24 (กองช่าง)

ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนาสามัคคี  หมู่ที่ 12 ตําบลนาทม - บ้านโนนอุดมดี 
ตําบลดอนเตย อําเภอนาทม

จํานวน 500,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนาสามัคคี  หมู่ที่ 12 ตําบล
นาทม - บ้านโนนอุดมดี ตําบลดอนเตย อําเภอนาทม ขนาดผิวจราจร
กว้าง 6 เมตร ระยะทาง 2,880 เมตร และลงลูกรังผิว
จราจร จํานวน 2,592 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยตกแต่งให้เรียบ ตาม
แบบ อบจ.นพ. ตั้งไว้ 500,000.- บาท จ่ายจากหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เปนไป
ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และเปนไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ
. 2562 หน้าที่ 13 ลําดับที่ 16 (กองช่าง)

ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนอุดมดี หมู่ที่ 8 ตําบลดอนเตย - บ้านนาทม 
ตําบลนาทม อําเภอนาทม

จํานวน 500,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนอุดมดี หมู่ที่ 8 ตําบล
ดอนเตย - บ้านนาทม ตําบลนาทม อําเภอนาทม ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 3,400 เมตร และลงลูกรังผิว
จราจร จํานวน 2,550 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยตกแต่งให้เรียบ ตั้ง
ไว้ 500,000.- บาท จ่ายจากหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เปนไปตามพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และเปนไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.  2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2562 หน้าที่ 14 ลําดับ
ที่ 21 (กองช่าง)  
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ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านพันห่าว หมู่ที่ 3-13 ตําบลนาทม อําเภอนาทม 
จังหวัดนครพนม - บ้านโนนจําปาทอง ตําบลโพธิ์หมากแข้ง อําเภอบึงโขงหลง 
จังหวัดบึงกาฬ

จํานวน 500,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านพันห่าว หมู่ที่ 3-13 ตําบล
นาทม อําเภอนาทม จังหวัดนครพนม - บ้านโนนจําปาทอง ตําบลโพธิ์หมาก
แข้ง อําเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ระยะ
ทาง 2,880 เมตร และลงลูกรัง ผิวจราจร จํานวน  2,592 ลูกบาศก์
เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยตกแต่งให้เรียบ ตั้งไว้ 500,000.- บาท จ่ายจากหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
. 2540 และเปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 1 พ.ศ. 2562 หน้าที่ 13  ลําดับที่ 17 (กองช่าง) 

ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหมูม่น หมู่ที่ 5 ตําบลดอนเตย -บ้านนาทม หมู่ที่ 15 
ตําบลนาทม อําเภอนาทม

จํานวน 500,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหมูม่น หมู่ที่ 5 ตําบลดอน
เตย -บ้านนาทม หมู่ที่ 15 ตําบลนาทม อําเภอนาทม ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5 เมตร  ระยะทาง 3,400 เมตร และลงลูกรังผิว
จราจร จํานวน  2,550 ลูกบาศก์เมตร  พร้อมเกรดเกลี่ยตกแต่งให้เรียบ  ตั้ง
ไว้ 500,000.- บาท จ่ายจากหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เปนไปตามพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และเปนไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.  2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2562 หน้าที่ 14 ลําดับ
ที่ 22 (กองช่าง)

ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านอูนยางคํา หมู่ที่ 13 ตําบลนาหว้า - บ้านนางัว หมู่ที่ 
1 ตําบลนางัว อําเภอนาหว้า

จํานวน 500,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านอูนยางคํา หมู่ที่ 13 ตําบลนา
หว้า - บ้านนางัว หมู่ที่ 1 ตําบลนางัว อําเภอนาหว้า ผิวจราจร
กว้าง 6 เมตร ระยะทาง 2,850 เมตร และลงลูกรังผิว
จราจร จํานวน 2,565 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยตกแต่งให้เรียบตาม
แบบ ตามแบบ อบจ.นพ. ตั้งไว้ 500,000.- บาท จ่ายจากหมวดเงินอุดหนุนทั่ว
ไป เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และ
เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ
. 2562 หน้าที่ 15 ลําดับที่ 26 (กองช่าง)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 48,160,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 39,160,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 39,160,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันมวยรอบ อบจ.สัญจร จํานวน 1,500,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแข่งขันมวยรอบ อบจ
.สัญจร โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าตอบแทนกรรมการ  ค่าจัดทําปาย
ประชาสัมพันธ์ ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ตามโครงการ ฯลฯ และเปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.  2559  และเปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ
.  2561-2565) หน้าที่ 295 ลําดับที่ 8 ตั้งไว้ 1,500,000.- บาท จ่ายจากเงิน
รายได้จัดเก็บเองและหมวดภาษีจัดสรร (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม) 

ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬา เด็กนักเรียน เยาวชนและประชาชนทั่ว
ไปในเขตจังหวัดนครพนม To Be Number One ต้านภัยยาเสพติด

จํานวน 2,000,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬา เด็กนัก
เรียน เยาวชนและประชาชนทั่วไปในเขตจังหวัด
นครพนม To Be Number One ต้านภัยยาเสพติด โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาฯ, ค่าใช้จ่ายในการร่วมจัดการแข่งขัน
กีฬาฯ ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฯ ฯลฯ เปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.  2559 และเปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ
. 2561- 2565) หน้าที่ 301 ลําดับที่ 24 ตั้งไว้ 2,000,000.- บาท จ่ายจากเงิน
รายได้จัดเก็บเองและหมวดภาษีจัดสรร (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการแข่งขันตะกร้อ อบจ.คัพ To Be Number One 
ต้านภัยยาเสพติด

จํานวน 200,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดการแข่งขันตะกร้อ อบจ
.คัพ To Be Number One ต้านภัยยาเสพติดโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่า
อุปกรณ์การแข่งขัน, ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน, ค่าตอบแทน
กรรมการตัดสิน, ค่าถ้วยรางวัล, เงินรางวัล, ค่าจัดเตรียมสถานที่, ค่าประชา
สัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเปนในการจัดการแข่งขัน ฯลฯ เปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.  2559 และเปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.  2561- 2565) หน้าที่ 300 ลําดับที่ 22 ตั้งไว้ 200,000.- บาท จ่ายจากเงิน
รายได้จัดเก็บเองและหมวดภาษีจัดสรร (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการแข่งขันฟุตซอล อบจ.คัพ To Be Number One 
ต้านภัยยาเสพติด

จํานวน 150,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดการแข่งขันฟุตซอล อบจ
.คัพ To Be Number One ต้านภัยยาเสพติด โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย ค่าอุปกรณ์การแข่งขัน, ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน, ค่าตอบ
แทนกรรมการตัดสิน, ค่าถ้วยรางวัล, เงินรางวัล, ค่าจัดเตรียมสถานที่, ค่า
ประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเปนในการจัดการแข่งขัน ฯลฯ เปน
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และเปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561- 2565) หน้าที่ 299 ลําดับที่ 21 ตั้งไว้ 150,000.- บาท จ่ายจากเงินราย
ได้จัดเก็บเองและหมวดภาษีจัดสรร (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
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ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล อบจ.คัพ To Be Number One    
 ต้านภัยยาเสพติด

จํานวน 200,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล อบจ
.คัพ To Be Number One ต้านภัยยาเสพติด โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย ค่าอุปกรณ์การแข่งขัน, ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน, ค่าตอบ
แทนกรรมการตัดสิน, ค่าถ้วยรางวัล, เงินรางวัล, ค่าจัดเตรียมสถานที่, ค่า
ประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเปนในการจัดการแข่งขัน ฯลฯ เปน
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และเปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561- 2565) หน้าที่ 299 ลําดับที่ 20 ตั้งไว้ 200,000.- บาท จ่ายจากเงินราย
ได้จัดเก็บเองและหมวดภาษีจัดสรร (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

ค่าใช้จ่ายตามโครงการตรวจติดตามประเมินผลแผนงานโครงการ จํานวน 10,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการตรวจติดตามประเมินผลแผน
งานโครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2563 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย  ค่าอาหาร, ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม, ค่าปายโครงการ, ค่าจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ตามโครงการ ฯลฯ เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2559 และเปนไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้าที่ 148 ลําดับที่ 7 ตั้งไว้ 10,000
.- บาท จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเองและหมวดภาษีจัดสรร (กองแผนและงบ
ประมาณ) 
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ค่าใช้จ่ายตามโครงการบูรณาการความร่วมมือในการแก้ไขปญหาและส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ศูนย์ Clinic Center ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครพนม

จํานวน 2,000,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการบูรณาการความร่วมมือใน
การแก้ไขปญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้อง
ถิ่น ศูนย์ Clinic  Center ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม โดยมีค่าใช้
จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร, ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม, ค่าปายประชา
สัมพันธ์, ค่าจัดซื้อวัสดุตามโครงการ,ค่าจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับ
อากาศ ฯลฯเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และเปนไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) หน้าที่ 124 ลําดับที่ 26 ตั้งไว้ 2,000,000
.- บาท จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเองและหมวดภาษีจัดสรร (กองแผนและงบ
ประมาณ) 

ค่าใช้จ่ายตามโครงการประกวดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE จังหวัด
นครพนม

จํานวน 200,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการประกวด
กิจกรรม TO BE NUMBER ONE  จังหวัดนครพนม  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย ค่าเช่าสถานีวิทยุ, ค่าจ้างเหมาจัดทําปายประชาสัมพันธ์, ค่าจัดเตรียม
สถานที่, เงินรางวัลการประกวด, ค่าอาหาร, ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ
 และมีวัตถุประสงค์, ในการส่งเสริมสนับสนุนภารกิจในการปองกันและแก้ไข
ปญหายาเสพติดของจังหวัดนครพนมในลักษณะของการบูรณาการความร่วม
มือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องซึ่งเปนการส่งเสริม
กิจกรรม  TO BE NUMBER ONE  ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราช
กัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ให้เห็นผลเปนรูปธรรม  เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2559 และเปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.  2561 - 2565) หน้าที่ 118 ลําดับที่ 1 ตั้งไว้ 200,000.- บาท  จ่ายจากเงิน
รายได้จัดเก็บเองและหมวดภาษีจัดสรร (สํานักปลัด อบจ.)
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ค่าใช้จ่ายตามโครงการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งไทย ห่างไกลยาเสพติด TO BE 
NUMBER ONE จังหวัดนครพนม

จํานวน 400,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง
ไทย ห่างไกลยาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครพนมโดยมีค่าใช้
จ่ายประกอบด้วย ค่าเช่าสถานีวิทยุ, ค่าจ้างเหมาจัดทําปายประชาสัมพันธ์, ค่า
จัดเตรียมสถานที่, เงินรางวัลการประกวด, ค่าอาหาร, ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม, ค่าสมนาคุณวิทยากร, ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่, ค่าใช้จ่ายเกี่ยว
กับการประกวดแข่งขัน, ค่าตอบแทนกรรมการ, หรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
รางวัล หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ เปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและ
การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559 และเปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครพนม หน้าที่ 119 ลําดับที่ 8 ตั้ง
ไว้ 400,000.- บาท จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเองและหมวดภาษีจัด
สรร (สํานักปลัด อบจ.)

ค่าใช้จ่ายตามโครงการประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครพนม

จํานวน 300,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการประชาคมแผนพัฒนาท้อง
ถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร, ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม, ค่าจ้าง
เหมาจัดทําปาย, ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ และเปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.  2559 และเปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  2561- 2565
) หน้าที่ 148 ลําดับที่ 4 ตั้งไว้ 300,000.- บาท จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเอง
และหมวดภาษีจัดสรร (กองแผนและงบประมาณ) 
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ค่าใช้จ่ายตามโครงการประชาสัมพันธ์และสนับสนุนการเลือกตั้ง จํานวน 50,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการประชาสัมพันธ์และสนับสนุน
การเลือกตั้ง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดทําแผ่นพับ, แผ่นปลิว, ปาย
ประชาสัมพันธ์, ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวเนื่องกับการดําเนิน
กิจกรรมด้านการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งทุกระดับตามอํานาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนัก
กีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2559 และ
เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น    (พ.ศ.  2561 - 2565) หน้าที่ 149  ลําดับ
ที่ 12 ตั้งไว้ 50,000.- บาท จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเองและหมวดภาษีจัด
สรร (กองกิจการสภา อบจ.) 

ค่าใช้จ่ายตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

จํานวน 200,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ
.ศ.2563 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร, ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม, ค่าปายโครงการ, ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการ, ฯลฯ เปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และเปนไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 148 ลําดับที่ 5 ตั้งไว้ 200,000.- บาท จ่าย
จากเงินรายได้จัดเก็บเองและหมวดภาษีจัดสรร (กองแผนและงบประมาณ) 
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ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพองค์กรสตรีขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครพนม

จํานวน 200,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพองค์กรสตรีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร, ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม, ค่าสมนาคุณวิทยากร, ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่, ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการประกวดแข่งขัน, ค่าตอบแทนกรรมการ, หรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
รางวัล หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ เปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.  2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่า
ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2559 และเปนไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  2561 - 2565) หน้าที่ 119 ลําดับที่ 11 ตั้งไว้ 200,000
.- บาท จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเองและหมวดภาษีจัดสรร (สํานักปลัด อบจ
.) 

ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุภายใต้กิจกรรม "ฟื้นฟูสาน
สัมพันธ์วัยผู้สูงอายุ"

จํานวน 200,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุภาย
ใต้กิจกรรม “ฟื้นฟูสานสัมพันธ์วัยผู้สูงอายุ” ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร, ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม, ค่า
สมนาคุณวิทยากร, ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่, ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการประกวด
แข่งขัน,ค่าตอบแทนกรรมการ, หรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรางวัล หรือค่าใช้จ่ายอื่น
ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.  2557
 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2559 และเปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.  2561 – 2565) หน้าที่ 118 ลําดับที่ 4 ตั้งไว้ 200,000.- บาท จ่ายจากเงิน
รายได้จัดเก็บเองและ
หมวดภาษีจัดสรร (สํานักปลัด อบจ.)
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ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมองค์ความรู้ให้แก่เด็กและ
เยาวชน

จํานวน 100,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริม
องค์ความรู้ให้แก่เด็กและเยาวชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร, ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม, ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์, ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
สถานที่, หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ เปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.  2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่า
ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2559 และเปนไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  2561 - 2565) หน้าที่ 121 ลําดับที่ 19 ตั้ง
ไว้ 100,000.- บาท จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเองและหมวดภาษีจัด
สรร (สํานักปลัด อบจ.) 

ค่าใช้จ่ายตามโครงการรรณรงค์ต่อต้านการแพร่ระบาดยาเสพติด จํานวน 50,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรณรงค์ต่อต้านการแพร่
ระบาดยาเสพติด ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2563 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย ค่าอาหาร, ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม,ค่าสมนาคุณวิทยากร, ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับสถานที่, ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการประกวดแข่งขัน, ค่าตอบแทน
กรรมการ หรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรางวัล หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ เปน
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2559 และเปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.  2561 – 2565) หน้าที่ 119 ลําดับที่ 7 ตั้งไว้ 50,000.- บาท จ่ายจากเงิน
รายได้จัดเก็บเองและหมวดภาษีจัดสรร(สํานักปลัด   อบจ.) 
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ค่าใช้จ่ายตามโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดและการเลือกตั้งซ่อมฯ

จํานวน 30,000,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและการเลือกตั้ง
ซ่อมฯ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดหรือผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม โดยจัดการเลือกตั้งตาม
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศและคําสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยมีค่าใช้
จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทนกรรมการการเลือกตั้ง, ค่าจัดพิมพ์บัญชีรายชื่อผู้
มีสิทธิเลือกตั้งฯ, ค่าจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งฯ, ค่าจัดพิมพ์แบบพิมพ์ที่เกี่ยวข้องใน
การเลือกตั้งฯ, ค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์แบบประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเลือก
ตั้งฯ, ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง, ค่าจัดซื้อแบบพิมพ์ที่ใช้ใน
การเลือกตั้งฯ, ค่าจัดซื้อ/ซ่อมแซมหีบบัตรเลือกตั้ง คูหาลงคะแนนและปายขีด
คะแนน, ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์และวัสดุที่ใช้ในการเลือกตั้งฯ ฯลฯ เปนไป
ตามหนังสือจังหวัดนครพนม ที่ นพ 0023.4/ว 9908 ลงวัน
ที่ 26 กรกฎาคม 2561ตั้งไว้ 30,000,000.- บาท จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเอง
และหมวดภาษีจัดสรร    (กองกิจการสภา อบจ.) 

ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอาชีพผู้พิการและด้อย
โอกาส

จํานวน 100,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อเปนค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอาชีพผู้
พิการและด้อยโอกาส โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร, ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม, ค่าสมนาคุณวิทยากร, ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ หรือค่าใช้จ่าย
อื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.  2557
 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2559 และเปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.  2561 - 2565) หน้าที่ 118 ลําดับที่ 5 ตั้งไว้ 100,000.- บาท จ่ายจากเงิน
รายได้จัดเก็บเองและหมวดภาษีจัดสรร (สํานักปลัด อบจ.) 
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ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพปราชญ์ชาวบ้าน จํานวน 100,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ
ปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปญญาท้องถิ่น โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่า
อาหาร, ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม, ค่าสมนาคุณวิทยากร, ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
สถานที่ หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ เปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.  2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่า
ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และเปนไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครพนม หน้าที่ 119 ลําดับที่ 8 ตั้งไว้ 100,000.- บาท จ่ายจากเงินรายได้จัด
เก็บเองและหมวดภาษีจัดสรร (สํานักปลัด อบจ.)

ค่าใช้จ่ายตามโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพบประชาชน (อบจ.สัญจร) จํานวน 1,200,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พบประชาชน (อบจ.สัญจร) โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การใช้สถานที่และค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร น้ํา
ดื่ม ค่าจัดทําเอกสาร ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณ
วิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวเนื่องกับการดําเนินโครงการ ที่
มีกฎหมายและระเบียบกําหนดให้เบิกจ่ายได้ เปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วย และเปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2561– 2565) 
หน้าที่ 148 ลําดับที่ 9 ตั้งไว้ 1,200,000.- บาท จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเอง
และหมวดภาษีจัดสรร (กองกิจการสภา อบจ.) 
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งบเงินอุดหนุน รวม 9,000,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 9,000,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มถั่วลิสงแปรรูป อําเภอธาตุพนม จํานวน 1,000,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนเงินอุดหนุนองค์กรประชาชนที่มีการจดทะเบียนถูกต้องตาม
กฎหมาย  ภายในเขตพื้นที่จังหวัดนครพนม  เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการจัด
บริการสาธารณะด้านการส่งเสริมและแก้ไขปญหาการประกอบอาชีพให้แก่
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่ออุดหนุน
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มถั่วลิสงแปรรูป อําเภอธาตุพนม ตามโครงการส่งเสริมการ
แปรรูปถั่วลิสง โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมการประกอบอาชีพของ
ประชาชน อันจะเปนการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ขยายโอกาสและพัฒนา
ศักยภาพการประกอบอาชีพ รวมทั้งสร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพให้แก่
ประชาชนในท้องถิ่น ตั้งไว้ 1,000,000.- บาทจ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเองและ
หมวดภาษีจัดสรร ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  2561-2565) เพิ่ม
เติม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2562 หน้าที่ 7 ลําดับที่ 7 (กองแผนและงบประมาณ)

อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าพรมเช็ดเท้าบ้านนาซ่อม อําเภอนาหว้า จํานวน 1,200,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนเงินอุดหนุนองค์กรประชาชนที่มีการจดทะเบียนถูกต้องตาม
กฎหมาย  ภายในเขตพื้นที่จังหวัดนครพนม  เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการจัด
บริการสาธารณะด้านการส่งเสริมและแก้ไขปญหาการประกอบอาชีพให้แก่
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่ออุดหนุน
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าพรมเช็ดเท้าบ้านนาซ่อม อําเภอนาหว้า ตามโครงการ
ฝึกอบรมวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าพรมเช็ดเท้าบ้านนาซ่อม โดยมีวัตถุประสงค์
ที่จะส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน อันจะเปนการลดรายจ่าย เพิ่ม
รายได้ขยายโอกาสและพัฒนาศักยภาพการประกอบอาชีพ รวมทั้งสร้างทาง
เลือกในการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตั้ง
ไว้ 1,200,000.- บาท จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเองและหมวดภาษีจัด
สรร ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ
. 2562 หน้าที่ 7 ลําดับที่ 5 (กองแผนและงบประมาณ)
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อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจักสานกระติ๊บข้าวบ้านนาคูณน้อย 
อําเภอนาหว้า

จํานวน 1,200,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนเงินอุดหนุนองค์กรประชาชนที่มีการจดทะเบียนถูกต้องตาม
กฎหมาย  ภายในเขตพื้นที่จังหวัดนครพนม  เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการจัด
บริการสาธารณะด้านการส่งเสริมและแก้ไขปญหาการประกอบอาชีพให้แก่
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่ออุดหนุน
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจักสานกระติ๊บข้าวบ้านนาคูณ
น้อย อําเภอนาหว้า ตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการประกอบอาชีพทาง
เลือกแก่ประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมการประกอบอาชีพของ
ประชาชน อันจะเปนการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ขยายโอกาสและพัฒนา
ศักยภาพการประกอบอาชีพ รวมทั้งสร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพให้แก่
ประชาชนในท้องถิ่น ตั้งไว้ 1,200,000.- บาท จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเอง
และหมวดภาษีจัดสรร ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  2561-2565) เพิ่ม
เติม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2562 หน้าที่ 6 ลําดับที่ 4 (กองแผนและงบประมาณ)

อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนข้าวหอมมะลิอินทรีย์ 2555 อําเภอธาตุพนม จํานวน 1,000,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนเงินอุดหนุนองค์กรประชาชนที่มีการจดทะเบียนถูกต้องตาม
กฎหมาย  ภายในเขตพื้นที่จังหวัดนครพนม  เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการจัด
บริการสาธารณะด้านการส่งเสริมและแก้ไขปญหาการประกอบอาชีพให้แก่
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่ออุดหนุน
วิสาหกิจชุมชนข้าวหอมมะลิอินทรีย์ 2555 อําเภอธาตุพนม ตามโครงการส่ง
เสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมการประกอบอาชีพ
ของประชาชน อันจะเปนการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ขยายโอกาสและพัฒนา
ศักยภาพการประกอบอาชีพ รวมทั้งสร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพให้แก่
ประชาชนในท้องถิ่น ตั้งไว้ 1,000,000.- บาท จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเอง
และหมวดภาษีจัดสรร ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2562 หน้าที่ 7 ลําดับที่ 6 (กองแผนและงบประมาณ)
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อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนทอผ้าขาวม้าบ้านดอนปอ หมู่ 14 อําเภอนาหว้า จํานวน 1,200,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนเงินอุดหนุนองค์กรประชาชนที่มีการจดทะเบียนถูกต้องตาม
กฎหมาย  ภายในเขตพื้นที่จังหวัดนครพนม  เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการจัด
บริการสาธารณะด้านการส่งเสริมและแก้ไขปญหาการประกอบอาชีพให้แก่
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่ออุดหนุน
วิสาหกิจชุมชนทอผ้าขาวม้าบ้านดอนปอ หมู่ 14 อําเภอนาหว้า ตามโครงการ
ฝึกอบรมกลุ่มอาชีพวิสาหกิจชุมชนทอผ้าขาวม้าบ้านดอนปอ หมู่ที่ 14 โดยมี
วัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน อันจะเปนการลด
รายจ่าย เพิ่มรายได้ขยายโอกาสและพัฒนาศักยภาพการประกอบอาชีพ รวม
ทั้งสร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตั้ง
ไว้ 1,200,000.- บาท จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเองและหมวดภาษีจัด
สรร ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ
. 2562 หน้าที่ 6 ลําดับที่ 2 (กองแผนและงบประมาณ)

อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโค กระบือ นาถ่อน อําเภอธาตุพนม จํานวน 1,000,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนเงินอุดหนุนองค์กรประชาชนที่มีการจดทะเบียนถูกต้องตาม
กฎหมาย  ภายในเขตพื้นที่จังหวัดนครพนม  เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการจัด
บริการสาธารณะด้านการส่งเสริมและแก้ไขปญหาการประกอบอาชีพให้แก่
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่ออุดหนุน
วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโค กระบือ นาถ่อน อําเภอธาตุพนม ตามโครงการฝึก
อบรมส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะส่ง
เสริมการประกอบอาชีพของประชาชน อันจะเปนการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้
ขยายโอกาสและพัฒนาศักยภาพการประกอบอาชีพ รวมทั้งสร้างทางเลือกใน
การประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตั้งไว้ 1,000,000.- บาท จ่าย
จากเงินรายได้จัดเก็บเองและหมวดภาษีจัดสรร ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.  2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2562 หน้าที่ 7 ลําดับ
ที่ 8 (กองแผนและงบประมาณ)
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อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนสตรีทอผ้าบ้านดอนปอ หมู่ 2 อําเภอนาหว้า จํานวน 1,200,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนเงินอุดหนุนองค์กรประชาชนที่มีการจดทะเบียนถูกต้องตาม
กฎหมาย  ภายในเขตพื้นที่จังหวัดนครพนม  เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการจัด
บริการสาธารณะด้านการส่งเสริมและแก้ไขปญหาการประกอบอาชีพให้แก่
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่ออุดหนุน
วิสาหกิจชุมชนสตรีทอผ้าบ้านดอนปอ หมู่ 2 อําเภอนาหว้า ตามโครงการฝึก
อบรมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสตรีทอผ้าบ้านดอนปอ หมู่ที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์ที่
จะส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน อันจะเปนการลดรายจ่าย เพิ่ม
รายได้ขยายโอกาสและพัฒนาศักยภาพการประกอบอาชีพ รวมทั้งสร้างทาง
เลือกในการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตั้ง
ไว้ 1,200,000.- บาท จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเองและหมวดภาษีจัด
สรร ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ
. 2562 หน้าที่ 6 ลําดับที่ 1 (กองแผนและงบประมาณ)

อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนสหกรณ์จักสานตําบลเหล่าพัฒนา อําเภอนาหว้า จํานวน 1,200,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนเงินอุดหนุนองค์กรประชาชนที่มีการจดทะเบียนถูกต้องตาม
กฎหมาย  ภายในเขตพื้นที่จังหวัดนครพนม  เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการจัด
บริการสาธารณะด้านการส่งเสริมและแก้ไขปญหาการประกอบอาชีพให้แก่
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่ออุดหนุน
วิสาหกิจชุมชนสหกรณ์จักสานตําบลเหล่าพัฒนา อําเภอนาหว้า ตามโครงการ
ฝึกอบรมส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริมแก่เกษตรกร หลักสูตร “การทอเสื่อ
และการทําผลิตภัณฑ์สานจากเส้นกกและแปรรูป” โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะส่ง
เสริมการประกอบอาชีพของประชาชน อันจะเปนการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้
ขยายโอกาสและพัฒนาศักยภาพการประกอบอาชีพ รวมทั้งสร้างทางเลือกใน
การประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตั้งไว้ 1,200,000.- บาท จ่าย
จากเงินรายได้จัดเก็บเอง และหมวดภาษีจัดสรร ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2562 หน้าที่ 6 ลําดับที่ 3 (กอง
แผนและงบประมาณ)
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 3,197,710 บาท

งบบุคลากร รวม 855,710 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 855,710 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 819,710 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้างส่วนราชการ จํานวน 819,710.-  บาท
คําชี้แจงงบประมาณ
 ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษสําหรับพนักงานจ้าง
ตําแหน่งต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม    ตั้งไว้ 819,710
.- บาท จ่ายจากหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้างตําแหน่ง
ต่างๆ  ของส่วนราชการซึ่งมีสิทธิได้รับตามหลักเกณฑ์และระเบียบของทาง
ราชการ  ตั้งไว้  36,000.-  บาท  จ่ายจากหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

งบดําเนินงาน รวม 1,412,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 712,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม จํานวน 700,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียน
กีฬาจังหวัดนครพนม โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าเช่าที่
พัก, ค่าพาหนะ ฯลฯ  เปนไปตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และเปนไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  2561 - 2565) หน้าที่ 296 ลําดับที่ 17 ตั้ง
ไว้ 700,000.- บาท จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเองและหมวดภาษีจัด
สรร  (โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม)
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ค่าพัฒนาบุคลากรประจําสนามกีฬา จํานวน 12,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานประจําสนาม
กีฬาจังหวัดนครพนมตามหลักสูตรที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กําหนด เปนไปตามหนังสือจังหวัดนครพนม ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.3/ว 8467
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ตั้งไว้ 12,000.- บาท จ่ายจากหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 700,000 บาท
ค่าไฟฟา จํานวน 400,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่ากระแสไฟฟาที่ใช้ประจําสนามกีฬาจังหวัดนครพนม  ตั้ง
ไว้  400,000.- บาท  จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเองและหมวดภาษีจัด
สรร (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)  

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 300,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าน้ําประปาที่ใช้ประจําสนามกีฬาจังหวัดนครพนม    ตั้ง
ไว้  300,000.- บาท  จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเองและหมวดภาษีจัด
สรร จํานวน 130,000.- บาท และจ่ายจากหมวดเงินอุดหนุนทั่ว
ไป จํานวน 170,000.- บาท (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)  

งบลงทุน รวม 930,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 930,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมบํารุงรักษาสนามกีฬาจังหวัดนครพนม จํานวน 930,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมบํารุงรักษาสนามกีฬา
จังหวัดนครพนมซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมรับโอนมาจากการกีฬา
แห่งประเทศไทย จํานวน 1 แห่ง ตามรายละเอียดและประมาณราคาของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม เปนไปตามหนังสือจังหวัดนครพนม ด่วน
ที่สุด ที่ นพ 0023.3/ว 8467 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2561 และเปนไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครพนม  หน้าที่  295 ลําดับที่  11 ตั้งไว้ 930,000.- บาท จ่ายจากหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 6,400,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,600,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 2,600,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาจัดทําเรือไฟ จํานวน 1,500,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างเหมาจัดทําเรือไฟพร้อมพลุ  สําหรับส่งเสริมสนับสนุน
งานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนม ประจําป 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ที่
จะอนุรักษ์  ฟื้นฟูและส่งเสริมสนับสนุนงานประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นให้คง
อยู่สืบไป ตลอดจนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประเพณีที่สําคัญของจังหวัด
นครพนม  เพื่อส่งเสริมให้เกิดการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจในท้องถิ่น ตั้งไว้ 1,500,000.- บาท จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเอง
และหมวดภาษีจัดสรร (กองช่าง)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมงานประเพณีสงกรานต์จังหวัดนครพนม จํานวน 300,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการส่งเสริมงานประเพณี
สงกรานต์จังหวัดนครพนม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2563  โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการจัดประกวด หรือแข่งขัน ค่าใช้จ่ายในการ
ตกแต่งสถานที่ ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชา
สัมพันธ์งาน ฯลฯ ที่มีกฎหมายและระเบียบกําหนดให้เบิกจ่ายได้  ตั้ง
ไว้ 300,000.-  บาท เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่า
ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2559 และเปนไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  2561 -2565) หน้าที่ 114 ลําดับที่ 5 จ่ายจากเงินรายได้
จัดเก็บเองและหมวดภาษีจัดสรร  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานหรือส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา 
วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาท้องถิ่นของจังหวัดนครพนม

จํานวน 800,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานหรือส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาท้องถิ่นของจังหวัด
นครพนม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2563 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่า
วัสดุต่าง ๆ ที่ใช้ในการจัดงาน ค่าใช้จ่ายในการจัดตกแต่งสถานที่  ค่าใช้จ่ายใน
การประกวด หรือแข่งขัน ค่าใช้จ่ายในการแสดงมหรสพ , ค่าโฆษณาประชา
สัมพันธ์ ที่มีกฎหมายและระเบียบกําหนดให้เบิกจ่ายได้ ตั้งไว้ 800,000
.- บาท เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2559 และเปนไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น   (พ.ศ.  2561 -2565) หน้าที่ 114 ลําดับที่ 4 จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บ
เองและหมวดภาษีจัดสรร (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

งบเงินอุดหนุน รวม 3,800,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 3,800,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน์

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอท่าอุเทน จํานวน 400,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนเงินอุดหนุนองค์กรที่จัดตั้งตามกฎหมายโดยไม่มีวัตถุประสงค์
หลักในการแสวงหากําไร เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณะด้าน
การทํานุบํารุงศาสนาและบํารุงรักษา ศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปญญาท้องถิ่น
หรือวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด เพื่ออุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอท่าอุเทน ตามโครงการส่งเสริมงาน
ประเพณีท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะทํานุบํารุงและอนุรักษ์ ขนบ
ธรรมเนียมจารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ตลอดไป รวมทั้งปลูก
จิตสํานึกของประชาชนให้รักและหวงแหนวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญา
ของท้องถิ่น ตั้งไว้ 400,000.- บาท จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเองและหมวด
ภาษีจัดสรร ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.  2561-2565) หน้าที่ 115 ลําดับที่ 8(5) (กองแผนและงบประมาณ)
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อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอธาตุพนม จํานวน 1,200,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนเงินอุดหนุนองค์กรที่จัดตั้งตามกฎหมายโดยไม่มีวัตถุประสงค์
หลักในการแสวงหากําไร เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณะด้าน
การทํานุบํารุงศาสนาและบํารุงรักษา ศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปญญาท้องถิ่น
หรือวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด เพื่ออุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอธาตุพนม ตามโครงการส่งเสริมงาน
ประเพณีและวัฒนธรรม โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะทํานุบํารุงและอนุรักษ์ ขนบ
ธรรมเนียมจารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ตลอดไป รวมทั้งปลูก
จิตสํานึกของประชาชนให้รักและหวงแหนวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญา
ของท้องถิ่น ตั้งไว้ 1,200,000.- บาท จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเองและหมวด
ภาษีจัดสรร ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.  2561-2565) หน้าที่ 116 ลําดับที่ 8(10) (กองแผนและงบประมาณ)

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอนาแก จํานวน 200,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนเงินอุดหนุนองค์กรที่จัดตั้งตามกฎหมายโดยไม่มีวัตถุประสงค์
หลักในการแสวงหากําไร เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณะด้าน
การทํานุบํารุงศาสนาและบํารุงรักษา ศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปญญาท้องถิ่น
หรือวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด เพื่ออุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอนาแก ตามโครงการส่งเสริมงาน
ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะทํานุบํารุงและ
อนุรักษ์ ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ตลอด
ไป รวมทั้งปลูกจิตสํานึกของประชาชนให้รักและหวงแหนวัฒนธรรมประเพณี
และภูมิปญญาของท้องถิ่น ตั้งไว้ 200,000.- บาท จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บ
เองและหมวดภาษีจัดสรร ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.  2561-2565) หน้าที่ 116 ลําดับที่ 8(9) (กองแผนและงบประมาณ)
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อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอนาทม จํานวน 100,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนเงินอุดหนุนองค์กรที่จัดตั้งตามกฎหมายโดยไม่มีวัตถุประสงค์
หลักในการแสวงหากําไร เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณะด้าน
การทํานุบํารุงศาสนาและบํารุงรักษา ศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปญญาท้องถิ่น
หรือวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด เพื่ออุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอนาทม ตามโครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต์ อําเภอนาทม โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะทํานุบํารุงและอนุรักษ์ ขนบ
ธรรมเนียมจารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ตลอดไป รวมทั้งปลูก
จิตสํานึกของประชาชนให้รักและหวงแหนวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญา
ของท้องถิ่น ตั้งไว้ 100,000.- บาท จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเองและหมวด
ภาษีจัดสรร ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.  2561-2565) หน้าที่ 114 ลําดับที่ 8(1) (กองแผนและงบประมาณ)

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอนาหว้า จํานวน 300,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนเงินอุดหนุนองค์กรที่จัดตั้งตามกฎหมายโดยไม่มีวัตถุประสงค์
หลักในการแสวงหากําไร เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณะด้าน
การทํานุบํารุงศาสนาและบํารุงรักษา ศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปญญาท้องถิ่น
หรือวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด เพื่ออุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอนาหว้า ตามโครงการส่งเสริมงาน
ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะทํานุบํารุงและ
อนุรักษ์ ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ตลอด
ไป รวมทั้งปลูกจิตสํานึกของประชาชนให้รักและหวงแหนวัฒนธรรมประเพณี
และภูมิปญญาของท้องถิ่น ตั้งไว้ 300,000.- บาท จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บ
เองและหมวดภาษีจัดสรร ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.  2561-2565) หน้าที่ 116 ลําดับที่ 8(11) (กองแผนและงบประมาณ)
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อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอบ้านแพง จํานวน 200,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนเงินอุดหนุนองค์กรที่จัดตั้งตามกฎหมายโดยไม่มีวัตถุประสงค์
หลักในการแสวงหากําไร เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณะด้าน
การทํานุบํารุงศาสนาและบํารุงรักษา ศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปญญาท้องถิ่น
หรือวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด เพื่ออุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอบ้านแพง ตามโครงการส่งเสริมงาน
ประเพณีท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะทํานุบํารุงและอนุรักษ์ ขนบ
ธรรมเนียมจารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ตลอดไป รวมทั้งปลูก
จิตสํานึกของประชาชนให้รักและหวงแหนวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญา
ของท้องถิ่น ตั้งไว้ 200,000.- บาท จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเองและหมวด
ภาษีจัดสรร ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.  2561-2565) หน้าที่ 115 ลําดับที่ 8(6) (กองแผนและงบประมาณ)

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอปลาปาก จํานวน 300,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนเงินอุดหนุนองค์กรที่จัดตั้งตามกฎหมายโดยไม่มีวัตถุประสงค์
หลักในการแสวงหากําไร เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณะด้าน
การทํานุบํารุงศาสนาและบํารุงรักษา ศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปญญาท้องถิ่น
หรือวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด เพื่ออุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอปลาปาก ตามโครงการส่งเสริมงาน
ประเพณีท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะทํานุบํารุงและอนุรักษ์ ขนบ
ธรรมเนียมจารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ตลอดไป รวมทั้งปลูก
จิตสํานึกของประชาชนให้รักและหวงแหนวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญา
ของท้องถิ่น ตั้งไว้ 300,000.- บาท จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเองและหมวด
ภาษีจัดสรร ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.  2561-2565) หน้าที่ 115 ลําดับที่ 8(8) (กองแผนและงบประมาณ)
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อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอโพนสวรรค์ จํานวน 300,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนเงินอุดหนุนองค์กรที่จัดตั้งตามกฎหมายโดยไม่มีวัตถุประสงค์
หลักในการแสวงหากําไร เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณะด้าน
การทํานุบํารุงศาสนาและบํารุงรักษา ศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปญญาท้องถิ่น
หรือวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด เพื่ออุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอโพนสวรรค์ ตามโครงการส่งเสริม
วัฒนธรรมและงานประเพณี อําเภอโพนสวรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะทํานุ
บํารุงและอนุรักษ์ ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่
ตลอดไป รวมทั้งปลูกจิตสํานึกของประชาชนให้รักและหวงแหนวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิปญญาของท้องถิ่น ตั้งไว้ 300,000.- บาท จ่ายจากเงินรายได้
จัดเก็บเองและหมวดภาษีจัดสรร ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.  2561-2565) หน้าที่ 115 ลําดับที่ 8(3) (กองแผนและงบประมาณ)

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอเมืองนครพนม จํานวน 100,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนเงินอุดหนุนองค์กรที่จัดตั้งตามกฎหมายโดยไม่มีวัตถุประสงค์
หลักในการแสวงหากําไร เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณะด้าน
การทํานุบํารุงศาสนาและบํารุงรักษา ศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปญญาท้องถิ่น
หรือวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด เพื่ออุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอเมืองนครพนม ตามโครงการ
วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะทํานุบํารุงและอนุรักษ์ ขนบ
ธรรมเนียมจารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ตลอดไป รวมทั้งปลูก
จิตสํานึกของประชาชนให้รักและหวงแหนวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญา
ของท้องถิ่น ตั้งไว้ 100,000.- บาท จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเองและหมวด
ภาษีจัดสรร ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.  2561-2565) หน้าที่ 115 ลําดับที่ 8(7) (กองแผนและงบประมาณ)
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อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอวังยาง จํานวน 300,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนเงินอุดหนุนองค์กรที่จัดตั้งตามกฎหมายโดยไม่มีวัตถุประสงค์
หลักในการแสวงหากําไร เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณะด้าน
การทํานุบํารุงศาสนาและบํารุงรักษา ศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปญญาท้องถิ่น
หรือวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด เพื่ออุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอวังยาง ตามโครงการส่งเสริมงาน
ประเพณีบุญเดือนสาม โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะทํานุบํารุงและอนุรักษ์ ขนบ
ธรรมเนียมจารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ตลอดไป รวมทั้งปลูก
จิตสํานึกของประชาชนให้รักและหวงแหนวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญา
ของท้องถิ่น ตั้งไว้ 300,000.- บาท จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเองและหมวด
ภาษีจัดสรร ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.  2561-2565) หน้าที่ 115 ลําดับที่ 8(2) (กองแผนและงบประมาณ)

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอศรีสงคราม จํานวน 400,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนเงินอุดหนุนองค์กรที่จัดตั้งตามกฎหมายโดยไม่มีวัตถุประสงค์
หลักในการแสวงหากําไร เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณะด้าน
การทํานุบํารุงศาสนาและบํารุงรักษา ศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปญญาท้องถิ่น
หรือวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด เพื่ออุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอศรีสงคราม ตามโครงการส่งเสริม
งานประเพณีและอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะทํานุบํารุง
และอนุรักษ์ ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ตลอด
ไป รวมทั้งปลูกจิตสํานึกของประชาชนให้รักและหวงแหนวัฒนธรรมประเพณี
และภูมิปญญาของท้องถิ่น ตั้งไว้ 400,000.- บาท จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บ
เองและหมวดภาษีจัดสรร ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.  2561-2565) หน้าที่ 116 ลําดับที่ 8(12) (กองแผนและงบประมาณ)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 27,268,710 บาท

งบบุคลากร รวม 17,932,710 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 17,932,710 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 9,723,800 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนสําหรับข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดตําแหน่งต่าง ๆ  ตั้งไว้  9,723,800.- บาท  จ่ายจากเงินราย
ได้จัดเก็บเองและหมวดภาษีจัดสรร (กองช่าง)
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 71,520 บาท

ค่าตอบแทนรายเดือนสําหรับข้าราชการสายบริหาร  จํานวน  67,200.-  บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนสําหรับผู้อํานวยการกองช่าง ที่มีสิทธิได้รับเงิน
ประจําตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่งฯ และมี
สิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับเงินประจําตําแหน่งที่ได้รับ  ตั้ง
ไว้  67,200.- บาท  จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเองและหมวดภาษีจัดสรร (กอง
ช่าง)

เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) จํานวน 4,320.-  บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) สําหรับข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่โอนมาจากกองทัพบก ซึ่งมีสิทธิได้รับตามหลัก
เกณฑ์และระเบียบที่ทางราชการกําหนดในอัตรา เดือนละ  360
.- บาท  จํานวน  1  ราย  ตั้งไว้  4,320.- บาท  จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเอง
และหมวดภาษีจัดสรร (กองช่าง)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 121,200 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่างและหัวหน้าฝายฯ  ที่
มีสิทธิได้รับตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่งฯ  ตั้ง
ไว้  121,200.- บาท  จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเองและหมวดภาษีจัด
สรร (กองช่าง)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 3,066,030 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจ้างประจําสําหรับลูกจ้างประจําขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครพนม  ตั้งไว้  3,066,030.- บาท จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเอง
และหมวดภาษีจัดสรร (กองช่าง)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 4,950,160 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษสําหรับพนักงานจ้าง
ตําแหน่งต่าง ๆ  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม  ตั้งไว้  4,950,160
.- บาท  จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเองและหมวดภาษีจัดสรร(กองช่าง)

วันที่พิมพ์ : 1/10/2562  16:24:04 หน้า : 122/130



งบดําเนินงาน รวม 7,886,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 250,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 250,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสําหรับ
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัด กรณีได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติงานใน
ภารกิจงานประจํา หรือภารกิจเร่งด่วนหรืองานนโยบายต่าง ๆ นอกเวลา
ราชการปกติ ซึ่งไม่สามารถดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาราชการปกติ
ได้ ตั้งไว้  250,000.- บาท  จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเองและหมวดภาษีจัด
สรร (กองช่าง) 

ค่าใช้สอย รวม 7,636,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ จํานวน 100,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการดําเนินกิจกรรมด้านต่าง ๆ ค่าจัดทําวารสาร  สิ่ง
พิมพ์  หรือหนังสือพิมพ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด-นครพนม  ค่าจัดทํา
แผ่นพับ  แผ่นปลิว  โปสเตอร์  ปายประชาสัมพันธ์  เอกสารสรุปผลการ
ดําเนินงาน  ค่าล้าง  อัด  ขยายภาพ  ค่าจ้างเหมาโฆษณาเผยแพร่ประชา
สัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร  ตลอดจนผลงานหรือกิจกรรมขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครพนมทางสื่อทุกประเภท  ค่าจ้างเหมาบันทึกเทป  VDO CD DVD  
หรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการแถลงข่าวหรือการประชาสัมพันธ์  ค่าเช่าเวลาถ่าย
ทอดสดทางสื่อวิทยุกระจายเสียงหรือสถานีโทรทัศน์  รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการ
จัดให้มีสถานที่ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจ
สอบ ร้องทุกข์ ร้องเรียน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่จําเปนและเกี่ยวเนื่องกับ
การดําเนินกิจกรรมด้านการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ  ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครพนม  ตั้งไว้ 100,000.- บาท  จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเองและ
หมวดภาษีจัดสรร (กองช่าง) 
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฝายประจํา) จํานวน 2,500,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในราชอาณาจักร
และ นอกราชอาณาจักร  สําหรับผู้อํานวยการกองและบุคลากรที่ปฏิบัติงานใน
ภารกิจและวงงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  โดยเบิกจ่ายเปนค่าเบี้ย
เลี้ยง,  ค่าเช่าที่พัก,  ค่ายานพาหนะ, ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบินและค่า
ใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
สัมมนาบุคลากรที่มีความจําเปน ต้องเดินทางเข้ารับการอบรมสัมมนาตามหลัก
สูตรต่าง ๆ เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.  2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตั้ง
ไว้ 2,500,000.-  บาท จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเองและหมวดภาษีจัด
สรร(กองช่าง)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 5,036,000 บาท

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างและปรับปรุงผิว
จราจร จํานวน 500,000.-  บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ
  ซึ่งเปนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมทุกส่วนราชการ เมื่อ
เกิดความชํารุดเสียหายหรือเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานหรือเกิดจากภัย
พิบัติต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รวมทั้งการปรับปรุง ดัด
แปลง ต่อเติมสิ่งก่อสร้างให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม ตลอดจน
การปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร (งานตีเส้นจราจร) ตั้งไว้ 500,000.- บาท จ่าย
จากเงินรายได้จัดเก็บเองและหมวดภาษีจัดสรร (กองช่าง)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์ จํานวน   4,536,000.-  บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกในการสํารวจซ่อม
แซม บูรณะ ปรับปรุง บํารุงรักษาเส้นทางคมนาคม หรือสิ่งสาธารณประโยชน์
ต่าง ๆ ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมดําเนินการเอง เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติและให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนได้ตามอํานาจหน้าที่ ตั้ง
ไว้  4,536,000.- บาท จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเองและหมวดภาษีจัด
สรร (กองช่าง) 
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งบลงทุน รวม 1,450,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 950,000 บาท
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ค่าจัดซื้อเครื่องโรยหิน ชนิดติดท้ายรถบรรทุก จํานวน 450,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อเครื่องโรยหิน ชนิดติดท้ายรถบรรทุก จํานวน 1
 เครื่อง เปนเงิน 450,000.- บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- เปนเครื่องโรยหินแบบกลไก (Box Section) ใช้สําหรับโรยหิน มีระบบเกาะ
ราวยึดติดด้านท้ายรถบรรทุก สามารถโรยหินได้กว้างไม่น้อยกว่า 3 เมตร
- เพลาเกลี่ยหิน เปนแบบเกรียวสว่าน (Screw Type) มีหน้าที่เกลี่ยหิน
ตลอด ความกว้างไม่น้อยกว่า 3 เมตร มีความจุกระบะไม่น้อยกว่า 1 ลูกบาศก์
เมตร
- คันบังคับ สามารถ ปด-เปดหิน สามารถปรับระดับความหนาของหินได้ไม่
น้อยกว่า 10 ระดับ
- ระบบขับหมุน มีชุดเฟืองโซ่สําหรับใช้ในการขับหมุนเพลาเกลี่ยหิน
- การเชื่อมต่อกับรถบรรทุก ด้วยตะขอล็อกท้ายรถบรรทุก
- พร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จําเปนสําหรับการใช้งาน
รายละเอียดคุณสมบัติตามที่กองช่างกําหนด
ซึ่งเปนครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจําป 2561 กอง
มาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ เปนไปตามหนังสือจังหวัด
นครพนม ที่ นพ 0023.5/ว 9920 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 ตั้ง
ไว้ 450,000.- บาท จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเองและหมวดภาษีจัดสรร (กอง
ช่าง)
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ครุภัณฑ์ไฟฟาและวิทยุ

ค่าจัดซื้อเครื่องเสียงอเนกประสงค์ จํานวน 500,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อเครื่องเสียงอเนกประสงค์ พร้อมอุปกรณ์ สําหรับ
งานกลางแจ้ง จํานวน 1 ชุด เปนเงิน 500,000.- บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- ตู้ลําโพง ไลน์อะเรย์ มีแอมป์ในตัว จํานวน 4  ชุด
- ตู้ลําโพงเบส ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว มีแอมป์ในตัว จํานวน    8 ตู้
- ดิจิตอลมิกเซอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 24 ช่อง จํานวน    1 เครื่อง
- ไมโครโฟน ไร้สาย ระบบ UHF     จํานวน     2 ชุด
- เครื่องรักษาแรงดันไฟฟาอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 10 KVA    จํานวน 1
 เครื่อง
- ตู้โหลดพร้อมปลั๊ก จํานวน 1 ชุด
- ระบบสายไฟสําหรับระบบเครื่องเสียง จํานวน 1    ชุด
รายละเอียดคุณสมบัติตามที่กองช่างกําหนด
ซึ่งเปนครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจําป 2561 กอง
มาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ เปนไปตามหนังสือจังหวัด
นครพนม ที่ นพ 0023.5/ว 9920 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 ตั้ง
ไว้ 500,000.- บาท จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเองและหมวดภาษีจัดสรร (กอง
ช่าง)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 500,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ก่อสร้างรั้ว คสล.  สํานักงาน จํานวน 500,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างรั้ว คสล. บริเวณสํานักงานองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครพนม  เพื่อปองกันทรัพย์สินของทางราชการ  ขนาดความ
ยาว 165 เมตร  สูง 42 เมตร  ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครพนม เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.  2540 และเปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.  2561- 2565) หน้าที่ 196 ลําดับที่ 188 ตั้งไว้ 500,000.- บาท  จ่ายจากเงิน
รายได้จัดเก็บเองและหมวดภาษีจัดสรร
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แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 100,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ฟื้นฟู ทรัพยากรดิน ปาไม้ และแหล่งน้ําธรรมชาติ

จํานวน 100,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรดิน ปาไม้ และแหล่งน้ํา
ธรรมชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่า
อาหาร, ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม, ค่าจัดเตรียมสถานที่จัดงาน, ค่าพันธุ์กล้า
ไม้หรือวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จําเปนต้องใช้ในการจัดกิจกรรม ฯลฯ เปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0891.4/ว 164 ลงวันที่ 26 มกราคม 2558 และเปนไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าที่ 291 ลําดับที่ 17 ตั้ง
ไว้ 100,000.- บาท จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเองและหมวดภาษีจัด
สรร (สํานักปลัด อบจ.)

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 31,143,590 บาท

งบกลาง รวม 31,143,590 บาท
งบกลาง รวม 31,143,590 บาท
ค่าชําระหนี้เงินต้น จํานวน 20,501,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนเงินชําระหนี้เงินต้นสําหรับเงินกู้ธนาคารออมสิน  สาขา
นครพนม  ตามสัญญากู้เงิน โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  เลขที่  800003278366  ลงวันที่  27  กรกฎาคม  2553  วงเงิน
กู้  20,000,000.- บาท, สัญญาเลขที่  800003279455  ลงวันที่  27
 กรกฎาคม 2553  วงเงินกู้  139,500,000.- บาท  และสัญญาเลข
ที่  800009843866  ลงวันที่  8  เมษายน  2554  วงเงินกู้  86,500,000
.-  บาท  ระยะเวลาผ่อนชําระ  15  ป  ตั้งไว้  20,501,000.- บาท  จ่ายจาก
เงินรายได้จัดเก็บเองและหมวดภาษีจัดสรร (กองคลัง)  
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ค่าชําระดอกเบี้ย จํานวน 4,700,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนเงินชําระดอกเบี้ยสําหรับเงินกู้ธนาคารออมสิน สาขา
นครพนม ตามสัญญากู้เงิน โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น  เลขที่  800003278366  ลงวันที่  27  กรกฎาคม  2553  วงเงิน
กู้  20,000,000.- บาท, สัญญาเลขที่  800003279455  ลงวันที่  27
  กรกฎาคม  2553  วงเงินกู้  139,500,000.- บาท  และสัญญาเลข
ที่  800009843866  ลงวันที่  8  เมษายน  2554  วงเงินกู้  86,500,000
.- บาท  ระยะเวลาผ่อนชําระ  15  ป  ตั้งไว้  4,700,000.- บาท  จ่ายจากเงิน
รายได้จัดเก็บเองและหมวดภาษีจัดสรร (กองคลัง)  

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 1,008,824 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมสําหรับพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมตําแหน่งต่าง ๆ ที่มีความจําเปนต้องจ้างไว้
ปฏิบัติงาน ซึ่งต้องจ่ายสมทบในอัตราไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าจ้าง     ที่
ได้รับ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.ฯ ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9
 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 และหนังสือสํานักงาน ก.จ.ฯ ด่วนที่สุด ที่ มท
 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ตามพระราชบัญญัติประกัน
สังคม พ.ศ. 2533 และพระราชบัญญัติกองทุนทดแทน     พ.ศ. 2537 ดังนี้
        สํานักปลัด อบจ. ตั้งไว้ 950,000.- บาท จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเอง
และหมวดภาษีจัดสรร
        กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งไว้ 45,000.- บาท จ่ายจาก
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
        โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม  ตั้งไว้  13,824.-  บาท  จ่ายจากหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 80,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนเงินสมทบกองทุนทดแทนสําหรับพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครพนม  ที่มีความจําเปนต้องจ้างไว้ปฏิบัติงาน  ซึ่งต้อง
จ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างโดยประมาณทั้งป  โดยถือปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.  2561 และหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 4172 ลงวัน
ที่ 24 ธันวาคม 2561 ตั้งไว้ 80,000.- บาท จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเองและ
หมวดภาษีจัดสรร (สํานักปลัด อบจ.)

วันที่พิมพ์ : 1/10/2562  16:24:04 หน้า : 128/130



สํารองจ่าย จํานวน 1,000,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในกรณีเกิดสาธาณภัยที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้
ล่วงหน้าเช่าน วาตภัย อุทกภัย อัคคีภัย และภัยพิบัติอื่น ๆ เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนให้แก่ราษฎรตามความจําเปน เช่น ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวภัย
แล้ง โรคระบาด โรคติดต่อต่าง ๆ ตลอดจนการให้บริการสาธารณะตามภารกิจ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมที่มีความจําเปนเร่งด่วนเปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    พ.ศ.  2560 และระเบียบ
กฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  ตั้งไว้ 1,000,000.- บาท จ่ายจากเงินราย
ได้จัดเก็บเองและหมวดภาษีจัดสรร (กองช่า)

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ปวยที่ยากไร้ จํานวน 100,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ปวยที่ยากไร้ จํานวน  100,000.-  บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ปวยที่ยากไร้ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครพนม โดยมีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือสงเคราะห์ประชาชน
ที่เจ็บปวย ซึ่งเปนผู้ยากไร้ ไร้ที่พึ่ง ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ปวยที่ยากไร้ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2560  ตั้งไว้ 100,000.- บาท จ่ายจากเงิน
รายได้จัดเก็บเองและหมวดภาษีจัดสรร (สํานักปลัด อบจ.)

ค่าบํารุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 300,000 บาท

ค่าบํารุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จํานวน  300,000.-  บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนเงินค่าบํารุงสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศ
ไทย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบํารุงสมาคม  พ.ศ. 2555  ตั้งไว้ 300,000.- บาท จ่ายจาก
เงินรายได้จัดเก็บเองและหมวดภาษีจัดสรร (สํานักปลัด อบจ.)
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 2,587,100 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ตามกฎกระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2515  ออก
ตามความในพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2500  ในอัตราร้อยละ  1  ของเงินรายได้ตามประมาณการรายรับ  ไม่รวม
เงินอุดหนุน  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน  กบท.  ด่วนมาก  ที่ มท
 0808.5/ว 34  ลงวันที่  19  กันยายน  2557,  หนังสือสํานักงาน  กบท
.  ด่วนมาก  ที่ มท 0808.5/ว 35  ลงวันที่ 19  กันยายน  2557  และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.5/ว 1264  ลงวัน
ที่  30  พฤษภาคม  2557  ตั้งไว้  2,587,100.- บาท  จ่ายจากเงินรายได้จัด
เก็บเองและหมวดภาษีจัดสรร(กองคลัง) 

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) จํานวน 380,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนเงินช่วยเหลือค่าครองชีพสําหรับข้าราชการบํานาญของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม  ซึ่งมีสิทธิรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้
รับบํานาญเพิ่มขึ้น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่า
ครองชีพผู้รับบํานาญของราชการส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้  380,000.- บาท  จ่าย
จากเงินรายได้จัดเก็บเองและหมวดภาษีจัดสรร (กองคลัง)

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา จํานวน 450,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนเงินบําเหน็จรายเดือนสําหรับลูกจ้างประจําขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครพนม  ซึ่งมีสิทธิรับเงินบําเหน็จรายเดือนตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบําเหน็จลูกจ้างของ 
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นฯ  ตั้งไว้  450,000.- บาท  จ่ายจากเงิน
รายได้จัดเก็บเองและหมวดภาษีจัดสรร (กองคลัง)  

เงินกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.) จํานวน 36,666 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.) ครู(ถ่าย
โอน)  โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครพนม  จํานวน  1  ราย  ตั้งไว้  36,666.- บาท จ่ายจากหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป (โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม)  
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