
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบกลาง งบกลาง

คาชําระดอกเบี้ย 4,700,000

เงินบําเหน็จลูกจางประจํา 450,000

รายจายตามขอผูกพัน

คาใชจายในการ
สงเคราะห์ผูป่วยที่ยาก
ไร

100,000

คาบํารุงสมาคมองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

300,000

คาชําระหนี้เงินตน 20,501,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

1,008,824

เงินกองทุนบําเหน็จบํานาญขา
ราชการ (กบข.)

36,666

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 80,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการสวนทอง
ถิ่น (กบท.)

2,587,100

สํารองจาย 1,000,000

เงินชวยคาครองชีพผูรับ
บํานาญ (ชคบ.)

380,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินคาตอบแทนประจํา
ตําแหนงนายก/รองนายก

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบกลาง งบกลาง

คาชําระดอกเบี้ย 4,700,000

เงินบําเหน็จลูกจางประจํา 450,000

รายจายตามขอผูกพัน

คาใชจายในการ
สงเคราะห์ผูป่วยที่ยาก
ไร

100,000

คาบํารุงสมาคมองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

300,000

คาชําระหนี้เงินตน 20,501,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

1,008,824

เงินกองทุนบําเหน็จบํานาญขา
ราชการ (กบข.)

36,666

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 80,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการสวนทอง
ถิ่น (กบท.)

2,587,100

สํารองจาย 1,000,000

เงินชวยคาครองชีพผูรับ
บํานาญ (ชคบ.)

380,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินคาตอบแทนประจํา
ตําแหนงนายก/รองนายก

300,000 300,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

เงินเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษา
นายกองค์การบริหารสวน
จังหวัด

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินคาตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจาง 4,950,160 819,710 3,396,540

เงินเพิ่มตาง ๆของลูกจาง
ประจํา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 71,520 67,200

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงาน
จาง

36,000 36,000

เงินเดือนพนักงาน 9,723,800 3,390,640

เงินเดือนพนักงานถายโอน 3,987,210

เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน
ถายโอน

67,200

เงินวิทยฐานะ 319,200

คาจางลูกจางประจํา 3,066,030

เงินประจําตําแหนง 121,200 103,200

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

คาเบี้ยประชุม
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

7,264,800 7,264,800

เงินเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษา
นายกองค์การบริหารสวน
จังหวัด

1,099,680 1,099,680

เงินเดือนนายก/รองนายก 1,399,320 1,399,320

เงินคาตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

300,000 300,000

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจาง 7,621,440 16,787,850

เงินเพิ่มตาง ๆของลูกจาง
ประจํา

10,000 10,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 863,920 1,002,640

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงาน
จาง

980,000 1,052,000

เงินเดือนพนักงาน 29,654,390 42,768,830

เงินเดือนพนักงานถายโอน 3,987,210

เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน
ถายโอน

67,200

เงินวิทยฐานะ 319,200

คาจางลูกจางประจํา 914,310 3,980,340

เงินประจําตําแหนง 895,200 1,119,600

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 500,000 500,000

คาเบี้ยประชุม 120,000 120,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

160,368,000

คาเชาบาน

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

250,000 400,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาเขาปกเย็บเลม

คาจัดทําเอกสาร

คาจางเหมากําจัดสิ่ง
ปฏิกูล

40,000

คาจางเหมาจัดทําระบบ
อินเตอร์เน็ตโรงเรียน

50,000

คาจางเหมาจัดทําเรือไฟ 1,500,000

คาจางเหมาทําความ
สะอาด

คาจางเหมาบริการ 2,029,800

คาจางเหมาบริการ
กําจัดขยะอันตราย

คาจางเหมาบริการซักรีด 1,068,480

คาจางเหมาบริการ
บุคคลหรือเอกชน

คาจางเหมาบุคคลภาย
นอก
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

1,000,000 161,368,000

คาเชาบาน 2,000,000 2,000,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

1,560,000 2,210,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาเขาปกเย็บเลม 30,000 30,000

คาจัดทําเอกสาร 50,000 50,000

คาจางเหมากําจัดสิ่ง
ปฏิกูล

40,000

คาจางเหมาจัดทําระบบ
อินเตอร์เน็ตโรงเรียน

50,000

คาจางเหมาจัดทําเรือไฟ 1,500,000

คาจางเหมาทําความ
สะอาด

360,000 360,000

คาจางเหมาบริการ 530,000 2,559,800

คาจางเหมาบริการ
กําจัดขยะอันตราย

500,000 500,000

คาจางเหมาบริการซักรีด 1,068,480

คาจางเหมาบริการ
บุคคลหรือเอกชน

50,000 50,000

คาจางเหมาบุคคลภาย
นอก

800,000 800,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาจางเหมาประกอบ
อาหาร

8,013,600

คาเชาครุภัณฑ์สํานักงาน

คาเชาบริการยาน
พาหนะ

คาใชจายในการประชา
สัมพันธ์

100,000 200,000

คาธรรมเนียมตาง ๆ

คาบอกรับวารสาร

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

200,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาขนยาย

คาใชจายตามโครงการ
แขงขันกีฬานักเรียน
โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครพนม

700,000

คาใชจายตามโครงการ
แขงขันมวยรอบ อบจ
.สัญจร

1,500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาจางเหมาประกอบ
อาหาร

8,013,600

คาเชาครุภัณฑ์สํานักงาน 1,500,000 1,500,000

คาเชาบริการยาน
พาหนะ

5,000,000 5,000,000

คาใชจายในการประชา
สัมพันธ์

1,550,000 1,850,000

คาธรรมเนียมตาง ๆ 400,000 400,000

คาบอกรับวารสาร 100,000 100,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

600,000 800,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาขนยาย 30,000 30,000

คาใชจายตามโครงการ
แขงขันกีฬานักเรียน
โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครพนม

700,000

คาใชจายตามโครงการ
แขงขันมวยรอบ อบจ
.สัญจร

1,500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใชจายตามโครงการ
จัดการแขงขันกีฬา เด็ก
นักเรียน เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไปในเขต
จังหวัดนครพนม To Be 
Number One ตานภัย
ยาเสพติด

2,000,000

คาใชจายตามโครงการ
จัดการแขงขันตะกรอ 
อบจ.คัพ To Be 
Number One ตานภัย
ยาเสพติด

200,000

คาใชจายตามโครงการ
จัดการแขงขันฟุตซอล 
อบจ.คัพ To Be 
Number One ตานภัย
ยาเสพติด

150,000

คาใชจายตามโครงการ
จัดการแขงขันฟุตบอล 
อบจ.คัพ To Be 
Number One     ตาน
ภัยยาเสพติด

200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใชจายตามโครงการ
จัดการแขงขันกีฬา เด็ก
นักเรียน เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไปในเขต
จังหวัดนครพนม To Be 
Number One ตานภัย
ยาเสพติด

2,000,000

คาใชจายตามโครงการ
จัดการแขงขันตะกรอ 
อบจ.คัพ To Be 
Number One ตานภัย
ยาเสพติด

200,000

คาใชจายตามโครงการ
จัดการแขงขันฟุตซอล 
อบจ.คัพ To Be 
Number One ตานภัย
ยาเสพติด

150,000

คาใชจายตามโครงการ
จัดการแขงขันฟุตบอล 
อบจ.คัพ To Be 
Number One     ตาน
ภัยยาเสพติด

200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใชจายตามโครงการ
จัดกิจกรรมสงเสริมให
ประชาชนมีสวนรวมใน
การอนุรักษ์ฟื้นฟู 
ทรัพยากรดิน ป่าไม 
และแหลงน้ําธรรมชาติ

100,000

คาใชจายตามโครงการ
ตรวจติดตามประเมินผล
แผนงานโครงการ

10,000

คาใชจายตามโครงการ
บูรณาการความรวมมือ
ในการแกไขปัญหาและ
สงเสริมการมีสวนรวม
ในการพัฒนาทองถิ่น 
ศูนย์ Clinic Center 
ขององค์การบริหารสวน
จังหวัดนครพนม

2,000,000

คาใชจายตามโครงการ
ประกวดกิจกรรม TO 
BE NUMBER ONE 
จังหวัดนครพนม

200,000

คาใชจายตามโครงการ
ประกวดรองเพลงลูกทุง
ไทย หางไกลยาเสพติด 
TO BE NUMBER ONE 
จังหวัดนครพนม

400,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใชจายตามโครงการ
จัดกิจกรรมสงเสริมให
ประชาชนมีสวนรวมใน
การอนุรักษ์ฟื้นฟู 
ทรัพยากรดิน ป่าไม 
และแหลงน้ําธรรมชาติ

100,000

คาใชจายตามโครงการ
ตรวจติดตามประเมินผล
แผนงานโครงการ

10,000

คาใชจายตามโครงการ
บูรณาการความรวมมือ
ในการแกไขปัญหาและ
สงเสริมการมีสวนรวม
ในการพัฒนาทองถิ่น 
ศูนย์ Clinic Center 
ขององค์การบริหารสวน
จังหวัดนครพนม

2,000,000

คาใชจายตามโครงการ
ประกวดกิจกรรม TO 
BE NUMBER ONE 
จังหวัดนครพนม

200,000

คาใชจายตามโครงการ
ประกวดรองเพลงลูกทุง
ไทย หางไกลยาเสพติด 
TO BE NUMBER ONE 
จังหวัดนครพนม

400,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใชจายตามโครงการ
ประชาคมแผนพัฒนา
ทองถิ่นขององค์การ
บริหารสวนจังหวัด
นครพนม

300,000

คาใชจายตามโครงการ
ประชาสัมพันธ์และสนับ
สนุนการเลือกตั้ง

50,000

คาใชจายตามโครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัด
ทํายุทธศาสตร์การ
พัฒนาองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น

200,000

คาใชจายตามโครงการ
ฝึกอบรมสัมมนาเพื่อ
เพิ่มศักยภาพองค์กร
สตรีขององค์การบริหาร
สวนจังหวัดนครพนม

200,000

คาใชจายตามโครงการ
พัฒนาบุคลากรของ
องค์การบริหารสวน
จังหวัดนครพนม

คาใชจายตามโครงการ
พัฒนาบุคลากรทองถิ่น 
หลักสูตร การฝึกอบรม
สมาชิกสภาองค์การ
บริหารสวนจังหวัด
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใชจายตามโครงการ
ประชาคมแผนพัฒนา
ทองถิ่นขององค์การ
บริหารสวนจังหวัด
นครพนม

300,000

คาใชจายตามโครงการ
ประชาสัมพันธ์และสนับ
สนุนการเลือกตั้ง

50,000

คาใชจายตามโครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัด
ทํายุทธศาสตร์การ
พัฒนาองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น

200,000

คาใชจายตามโครงการ
ฝึกอบรมสัมมนาเพื่อ
เพิ่มศักยภาพองค์กร
สตรีขององค์การบริหาร
สวนจังหวัดนครพนม

200,000

คาใชจายตามโครงการ
พัฒนาบุคลากรของ
องค์การบริหารสวน
จังหวัดนครพนม

800,000 800,000

คาใชจายตามโครงการ
พัฒนาบุคลากรทองถิ่น 
หลักสูตร การฝึกอบรม
สมาชิกสภาองค์การ
บริหารสวนจังหวัด

800,000 800,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใชจายตามโครงการ
พัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ
ภายใตกิจกรรม "ฟื้นฟู
สานสัมพันธ์วัยผูสูงอายุ"

200,000

คาใชจายตามโครงการ
พัฒนาศักยภาพและสง
เสริมองค์ความรูใหแก
เด็กและเยาวชน

100,000

คาใชจายตามโครงการ
รรณรงค์ตอตานการ
แพรระบาดยาเสพติด

50,000

คาใชจายตามโครงการ
เลือกตั้งสมาชิกสภา
องค์การบริหารสวน
จังหวัดและนายก
องค์การบริหารสวน
จังหวัดและการเลือกตั้ง
ซอมฯ

30,000,000

คาใชจายตามโครงการ
สงเสริม และพัฒนาราย
ไดขององค์การบริหาร
สวนจังหวัดนครพนม

คาใชจายตามโครงการ
สงเสริมงานประเพณี
สงกรานต์จังหวัด
นครพนม

300,000

วันที่พิมพ์ : 1/10/2562  16:25:03 หนา : 15/74



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใชจายตามโครงการ
พัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ
ภายใตกิจกรรม "ฟื้นฟู
สานสัมพันธ์วัยผูสูงอายุ"

200,000

คาใชจายตามโครงการ
พัฒนาศักยภาพและสง
เสริมองค์ความรูใหแก
เด็กและเยาวชน

100,000

คาใชจายตามโครงการ
รรณรงค์ตอตานการ
แพรระบาดยาเสพติด

50,000

คาใชจายตามโครงการ
เลือกตั้งสมาชิกสภา
องค์การบริหารสวน
จังหวัดและนายก
องค์การบริหารสวน
จังหวัดและการเลือกตั้ง
ซอมฯ

30,000,000

คาใชจายตามโครงการ
สงเสริม และพัฒนาราย
ไดขององค์การบริหาร
สวนจังหวัดนครพนม

300,000 300,000

คาใชจายตามโครงการ
สงเสริมงานประเพณี
สงกรานต์จังหวัด
นครพนม

300,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใชจายตามโครงการ
สงเสริมและพัฒนาการ
ประกอบอาชีพผูพิการ
และดอยโอกาส

100,000

คาใชจายตามโครงการ
สงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพการปฏิบัติงาน
ของ อสม.  ในการทํา
หนาที่สงเสริมสุขภาพ
อนามัยแกประชาชน

1,200,000

คาใชจายตามโครงการ
สงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพปราชญ์ชาว
บาน

100,000

คาใชจายตามโครงการ
องค์การบริหารสวน
จังหวัดพบประชาชน 
(อบจ.สัญจร)

1,200,000

คาใชจายตามโครงการ
องค์การบริหารสวน
จังหวัดพบสื่อมวลชน

คาใชจายตามโครงการ
อบรมปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมผูเสพ/ผูติดยา
เสพติด

200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใชจายตามโครงการ
สงเสริมและพัฒนาการ
ประกอบอาชีพผูพิการ
และดอยโอกาส

100,000

คาใชจายตามโครงการ
สงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพการปฏิบัติงาน
ของ อสม.  ในการทํา
หนาที่สงเสริมสุขภาพ
อนามัยแกประชาชน

1,200,000

คาใชจายตามโครงการ
สงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพปราชญ์ชาว
บาน

100,000

คาใชจายตามโครงการ
องค์การบริหารสวน
จังหวัดพบประชาชน 
(อบจ.สัญจร)

1,200,000

คาใชจายตามโครงการ
องค์การบริหารสวน
จังหวัดพบสื่อมวลชน

30,000 30,000

คาใชจายตามโครงการ
อบรมปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมผูเสพ/ผูติดยา
เสพติด

200,000

วันที่พิมพ์ : 1/10/2562  16:25:03 หนา : 18/74



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใชจายตามโครงการ
อบรมและใหความรูการ
ป้องกันสาธารณภัยและ
สิ่งแวดลอมในสถาน
ศึกษา

คาใชจายในการคัด
เลือกพนักงานและ
ลูกจางขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

คาใชจายในการจัดงาน

คาใชจายในการดําเนิน
โครงการแขงขันทักษะ
ทางวิชาการ

30,000

คาใชจายในการดําเนิน
โครงการจัดงานหรือสง
เสริมสนับสนุนกิจกรรม
ทางศาสนา วัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิปัญญา
ทองถิ่นของจังหวัด
นครพนม

800,000

คาใชจายในการดําเนิน
โครงการประชุมสัมมนา
คณะกรรมการสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน

57,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใชจายตามโครงการ
อบรมและใหความรูการ
ป้องกันสาธารณภัยและ
สิ่งแวดลอมในสถาน
ศึกษา

300,000 300,000

คาใชจายในการคัด
เลือกพนักงานและ
ลูกจางขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

30,000 30,000

คาใชจายในการจัดงาน 300,000 300,000

คาใชจายในการดําเนิน
โครงการแขงขันทักษะ
ทางวิชาการ

30,000

คาใชจายในการดําเนิน
โครงการจัดงานหรือสง
เสริมสนับสนุนกิจกรรม
ทางศาสนา วัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิปัญญา
ทองถิ่นของจังหวัด
นครพนม

800,000

คาใชจายในการดําเนิน
โครงการประชุมสัมมนา
คณะกรรมการสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน

57,000

วันที่พิมพ์ : 1/10/2562  16:25:03 หนา : 20/74



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใชจายในการดําเนิน
โครงการพัฒนา
ศักยภาพขาราชการครู, 
คณะกรรมการสถาน
ศึกษา, บุคลากรและเจา
หนาที่ของโรงเรียนกีฬา
จังหวัดนครพนม

300,000

คาใชจายในการดําเนิน
โครงการสงเสริมการ
ทองเที่ยวจังหวัด
นครพนม ภายใตชื่อ “
มหกรรมไหลเรือไฟ 
สีสันแหงสายน้ํา สืบสาน
ประเพณีไทย”

คาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการ (ฝ่ายการ
เมือง)

คาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการ (ฝ่ายประจํา)

2,500,000 900,000

คาใชจายในการประชุม

คาใชจายในการรับ
เสด็จฯ

คาพัฒนาบุคลากร
ประจําสนามกีฬา

12,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใชจายในการดําเนิน
โครงการพัฒนา
ศักยภาพขาราชการครู, 
คณะกรรมการสถาน
ศึกษา, บุคลากรและเจา
หนาที่ของโรงเรียนกีฬา
จังหวัดนครพนม

300,000

คาใชจายในการดําเนิน
โครงการสงเสริมการ
ทองเที่ยวจังหวัด
นครพนม ภายใตชื่อ “
มหกรรมไหลเรือไฟ 
สีสันแหงสายน้ํา สืบสาน
ประเพณีไทย”

5,000,000 5,000,000

คาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการ (ฝ่ายการ
เมือง)

800,000 800,000

คาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการ (ฝ่ายประจํา)

1,260,000 4,660,000

คาใชจายในการประชุม 230,000 230,000

คาใชจายในการรับ
เสด็จฯ

400,000 400,000

คาพัฒนาบุคลากร
ประจําสนามกีฬา

12,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติเพื่อประสานแผน
พัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ
.ศ.2561 – 2564) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ของ
องค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น

100,000

โครงการสนับสนุนคาใช
จายการบริหารสถาน
ศึกษา

3,007,236

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 5,036,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแตงกาย 400,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง

วัสดุคอมพิวเตอร์

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

วัสดุกีฬา 500,000

วัสดุงานบานงานครัว

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

คาอาหารเสริม (นม) 535,392

วัสดุการเกษตร

วัสดุกอสราง

วัสดุโฆษณาและเผยแพร
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติเพื่อประสานแผน
พัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ
.ศ.2561 – 2564) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ของ
องค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น

100,000

โครงการสนับสนุนคาใช
จายการบริหารสถาน
ศึกษา

3,007,236

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 2,500,000 7,536,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแตงกาย 400,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 1,500,000 1,500,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 2,000,000 2,000,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 500,000 500,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 8,000,000 8,000,000

วัสดุกีฬา 500,000

วัสดุงานบานงานครัว 800,000 800,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

200,000 200,000

คาอาหารเสริม (นม) 535,392

วัสดุการเกษตร 200,000 200,000

วัสดุกอสราง 6,042,192 6,042,192

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 200,000 200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน

วัสดุอื่น

ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

200,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 300,000 100,000

คาไฟฟ้า 400,000 600,000

คาบริการไปรษณีย์

คาบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อเกาอี้ 45,000

คาจัดซื้อเกาอี้ปฏิบัติงาน

คาจัดซื้อเครื่องขัดพื้น 20,000

คาจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น 14,000

คาจัดซื้อเครื่องโทรสาร 
แบบใชกระดาษธรรมดา

คาจัดซื้อเครื่องปรับ
อากาศ

188,000

คาจัดซื้อชั้นวางเขามุม

คาจัดซื้อตูโชว์

คาจัดซื้อตูไม

คาจัดซื้อตูสองบานเปิด

คาจัดซื้อตูเหล็ก แบบ 2 
บาน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 1,500,000 2,050,000 3,550,000

วัสดุอื่น 100,000 100,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

540,000 740,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 700,000 1,100,000

คาไฟฟ้า 2,000,000 3,000,000

คาบริการไปรษณีย์ 200,000 200,000

คาบริการโทรศัพท์ 400,000 400,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อเกาอี้ 159,500 204,500

คาจัดซื้อเกาอี้ปฏิบัติงาน 3,000 3,000

คาจัดซื้อเครื่องขัดพื้น 20,000

คาจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น 14,000

คาจัดซื้อเครื่องโทรสาร 
แบบใชกระดาษธรรมดา

18,000 18,000

คาจัดซื้อเครื่องปรับ
อากาศ

188,000

คาจัดซื้อชั้นวางเขามุม 7,920 7,920

คาจัดซื้อตูโชว์ 32,000 32,000

คาจัดซื้อตูไม 15,000 15,000

คาจัดซื้อตูสองบานเปิด 4,620 4,620

คาจัดซื้อตูเหล็ก แบบ 2 
บาน

38,500 38,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

คาจัดซื้อโต๊ะ

คาจัดซื้อโต๊ะหมูบูชา 17,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

คาจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์

34,000

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์
ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด 
LED ขาวดํา

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์
เลเซอร์

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์
เลเซอร์ หรือ LED สี 
ชนิด Network แบบ 1

คาจัดซื้ออุปกรณ์อาน
บัตรแบบอเนกประสงค์

ครุภัณฑ์การศึกษา

คาจัดซื้อสื่อการเรียน
การสอน

8,995,000

ครุภัณฑ์กอสราง

คาจัดซื้อเครื่องโรยหิน 
ชนิดติดทายรถบรรทุก

450,000

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

คาจัดซื้อผามาน

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

คาจัดซื้อโต๊ะ 63,400 63,400

คาจัดซื้อโต๊ะหมูบูชา 17,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

คาจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์

68,000 102,000

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์
ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด 
LED ขาวดํา

5,200 5,200

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์
เลเซอร์

5,200 5,200

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์
เลเซอร์ หรือ LED สี 
ชนิด Network แบบ 1

20,000 20,000

คาจัดซื้ออุปกรณ์อาน
บัตรแบบอเนกประสงค์

3,500 3,500

ครุภัณฑ์การศึกษา

คาจัดซื้อสื่อการเรียน
การสอน

8,995,000

ครุภัณฑ์กอสราง

คาจัดซื้อเครื่องโรยหิน 
ชนิดติดทายรถบรรทุก

450,000

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

คาจัดซื้อผามาน 50,400 50,400

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

คาจัดซื้อเครื่องขยาย
เสียงพรอมอุปกรณ์

คาจัดซื้อเครื่องเสียง
อเนกประสงค์

500,000

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

คาจัดซื้อเครื่องชั่ง
น้ําหนัก

20,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

คาจัดซื้อกลองถายรูป
ดิจิตอลคอมแพค

คาจัดซื้อกลองถายรูป
ดิจิตอลพรอมอุปกรณ์
ครบชุด

คาจัดซื้อกลองวีดีโอ
พรอมอุปกรณ์

คาจัดซื้อเครื่องมัลติมี
เดียโปรเจคเตอร์

คาจัดซื้อจอรับภาพ 
ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า

คาจัดซื้อโทรทัศน์ แอล 
อี ดี  (LED TV) แบบ 
Smart TV

165,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

คาจัดซื้อเครื่องขยาย
เสียงพรอมอุปกรณ์

339,500 339,500

คาจัดซื้อเครื่องเสียง
อเนกประสงค์

500,000

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

คาจัดซื้อเครื่องชั่ง
น้ําหนัก

20,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

คาจัดซื้อกลองถายรูป
ดิจิตอลคอมแพค

35,000 35,000

คาจัดซื้อกลองถายรูป
ดิจิตอลพรอมอุปกรณ์
ครบชุด

112,100 112,100

คาจัดซื้อกลองวีดีโอ
พรอมอุปกรณ์

85,000 85,000

คาจัดซื้อเครื่องมัลติมี
เดียโปรเจคเตอร์

102,900 102,900

คาจัดซื้อจอรับภาพ 
ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า

24,300 24,300

คาจัดซื้อโทรทัศน์ แอล 
อี ดี  (LED TV) แบบ 
Smart TV

165,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสรางสนามฟุตซอ
ล

2,970,000

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

กอสรางติดตั้งเสาไฟฟ้า
สองสวางดวยพลังงาน
แสงอาทิตย์  สายบาน
เกษตรสมบูรณ์ หมูที่ 6 
ตําบลธาตุพนม เชื่อม
บานหนองกุดแคน หมูที่ 
8 ตําบลพระกลางทุง

480,000

กอสรางติดตั้งเสาไฟฟ้า
สองสวางดวยพลังงาน
แสงอาทิตย์  สายบาน
หนองหอยทา หมูที่ 6 
ตําบลธาตุพนมเหนือ 
เชื่อมตอบานธาตุพนม 
หมูที่ 1 ตําบลธาตุพนม

480,000

กอสรางถนน คสล. จาก
ทางหลวงหมายเลข 
2028(โพน
สวรรค์-กุสุมาลย์)-บาน
ทาเรือ ตําบลโพนสวรรค์

500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสรางสนามฟุตซอ
ล

2,970,000

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

กอสรางติดตั้งเสาไฟฟ้า
สองสวางดวยพลังงาน
แสงอาทิตย์  สายบาน
เกษตรสมบูรณ์ หมูที่ 6 
ตําบลธาตุพนม เชื่อม
บานหนองกุดแคน หมูที่ 
8 ตําบลพระกลางทุง

480,000

กอสรางติดตั้งเสาไฟฟ้า
สองสวางดวยพลังงาน
แสงอาทิตย์  สายบาน
หนองหอยทา หมูที่ 6 
ตําบลธาตุพนมเหนือ 
เชื่อมตอบานธาตุพนม 
หมูที่ 1 ตําบลธาตุพนม

480,000

กอสรางถนน คสล. จาก
ทางหลวงหมายเลข 
2028(โพน
สวรรค์-กุสุมาลย์)-บาน
ทาเรือ ตําบลโพนสวรรค์

500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนน คสล. จาก
แยก นพ. 3024 บานคอ 
– โพนจาน (สํานักสงฆ์ภู
ตูม) - บานคอพัฒนา 
ตําบลบานคอ อําเภอ
โพนสวรรค์

500,000

กอสรางถนน คสล. สาย
บานกลวย ตําบลขาม
เฒา - บานนาหลวง 
ตําบลทาคอ อําเภอเมือง
นครพนม

500,000

กอสรางถนน คสล. สาย
บานขามเปี้ยนอย ตําบล
บานขา - บานสามผง 
ตําบลศรีสงคราม 
อําเภอศรีสงคราม

500,000

กอสรางถนน คสล. สาย
บานคําพอก ตําบล
หนองญาติ - บานคําเตย 
ตําบลคําเตย อําเภอ
เมืองนครพนม

500,000

กอสรางถนน คสล. สาย
บานคําพี้  ตําบลคําพี้ - 
บานดินดํา ตําบลหนอง
บอ อําเภอนาแก

500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนน คสล. จาก
แยก นพ. 3024 บานคอ 
– โพนจาน (สํานักสงฆ์ภู
ตูม) - บานคอพัฒนา 
ตําบลบานคอ อําเภอ
โพนสวรรค์

500,000

กอสรางถนน คสล. สาย
บานกลวย ตําบลขาม
เฒา - บานนาหลวง 
ตําบลทาคอ อําเภอเมือง
นครพนม

500,000

กอสรางถนน คสล. สาย
บานขามเปี้ยนอย ตําบล
บานขา - บานสามผง 
ตําบลศรีสงคราม 
อําเภอศรีสงคราม

500,000

กอสรางถนน คสล. สาย
บานคําพอก ตําบล
หนองญาติ - บานคําเตย 
ตําบลคําเตย อําเภอ
เมืองนครพนม

500,000

กอสรางถนน คสล. สาย
บานคําพี้  ตําบลคําพี้ - 
บานดินดํา ตําบลหนอง
บอ อําเภอนาแก

500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนน คสล. สาย
บานโคกสวางพัฒนา 
ตําบลธาตุพนมเหนือ - 
เชื่อมทางหลวงแผนดิน 
212 อําเภอธาตุพนม

500,000

กอสรางถนน คสล. สาย
บานจําปาศรี ตําบลกาน
เหลือง - ตําบลคําพี้ 
อําเภอนาแก

500,000

กอสรางถนน คสล. สาย
บานดง ตําบลพนอม - 
บานวังโพธิ์ ตําบลไชย
บุรี  อําเภอทาอุเทน

500,000

กอสรางถนน คสล. สาย
บานดงมะเอก หมูที่ 6 
ตําบลโพนทอง - บาน
โคกเจริญ หมูที่ 6 ตําบล
หนองยางชิ้น อําเภอ
เรณูนคร

500,000

กอสรางถนน คสล. สาย
บานตาลปากน้ํา ตําบล
ไชยบุรี – (ทางหลวง
แผนดินสายทาอุเทน 
-ศรีสงคราม)

500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนน คสล. สาย
บานโคกสวางพัฒนา 
ตําบลธาตุพนมเหนือ - 
เชื่อมทางหลวงแผนดิน 
212 อําเภอธาตุพนม

500,000

กอสรางถนน คสล. สาย
บานจําปาศรี ตําบลกาน
เหลือง - ตําบลคําพี้ 
อําเภอนาแก

500,000

กอสรางถนน คสล. สาย
บานดง ตําบลพนอม - 
บานวังโพธิ์ ตําบลไชย
บุรี  อําเภอทาอุเทน

500,000

กอสรางถนน คสล. สาย
บานดงมะเอก หมูที่ 6 
ตําบลโพนทอง - บาน
โคกเจริญ หมูที่ 6 ตําบล
หนองยางชิ้น อําเภอ
เรณูนคร

500,000

กอสรางถนน คสล. สาย
บานตาลปากน้ํา ตําบล
ไชยบุรี – (ทางหลวง
แผนดินสายทาอุเทน 
-ศรีสงคราม)

500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนน คสล. สาย
บานนาขาม ตําบลนา
ขาม - บานโนนสะอาด 
ตําบลหนองยางชิ้น 
อําเภอเรณูนคร

500,000

กอสรางถนน คสล. สาย
บานนาคอย - บานกุด
น้ําใส ตําบลนางัว 
อําเภอนาหวา

450,000

กอสรางถนน คสล. สาย
บานนาฉันทะ ตําบลนา
คู อําเภอนาแก - บาน
หนองนางดอน ตําบลวัง
ยาง อําเภอวังยาง

500,000

กอสรางถนน คสล. สาย
บานนาดีหัวภู หมูที่ 2 - 
บานโนนสถิต หมูที่ 10 
ตําบลโพนทอง อําเภอ
บานแพง

500,000

กอสรางถนน คสล. สาย
บานนาดีหัวภู หมูที่ 2 - 
บานป่าหวาน ตําบล
โพนทอง อําเภอบาน
แพง

500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนน คสล. สาย
บานนาขาม ตําบลนา
ขาม - บานโนนสะอาด 
ตําบลหนองยางชิ้น 
อําเภอเรณูนคร

500,000

กอสรางถนน คสล. สาย
บานนาคอย - บานกุด
น้ําใส ตําบลนางัว 
อําเภอนาหวา

450,000

กอสรางถนน คสล. สาย
บานนาฉันทะ ตําบลนา
คู อําเภอนาแก - บาน
หนองนางดอน ตําบลวัง
ยาง อําเภอวังยาง

500,000

กอสรางถนน คสล. สาย
บานนาดีหัวภู หมูที่ 2 - 
บานโนนสถิต หมูที่ 10 
ตําบลโพนทอง อําเภอ
บานแพง

500,000

กอสรางถนน คสล. สาย
บานนาดีหัวภู หมูที่ 2 - 
บานป่าหวาน ตําบล
โพนทอง อําเภอบาน
แพง

500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนน คสล. สาย
บานนาราชควาย  
ตําบลนาราชควาย  – 
บานนาสมดี   ตําบล
อาจสามารถ อําเภอ
เมืองนครพนม

500,000

กอสรางถนน คสล. สาย
บานนาเหนือ ตําบลทาอุ
เทน - บานนอยทวย 
ตําบลโนนตาล อําเภอ
ทาอุเทน

500,000

กอสรางถนน คสล. สาย
บานนิคมทหารผานศึก 
ตําบลอุมเหมา - บาน
ดอนขาวหลาม ตําบลน้ํา
ก่ํา อําเภอธาตุพนม

500,000

กอสรางถนน คสล. สาย
บานโนนคํา ตําบลนา
งาม - บานโนนสมบูรณ์ 
ตําบลโพนแพง อําเภอ
ธาตุพนม

500,000

กอสรางถนน คสล. สาย
บานบัว ตําบลดงขวาง - 
บานชะโงม ตําบลขาม
เฒา อําเภอเมือง
นครพนม

500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนน คสล. สาย
บานนาราชควาย  
ตําบลนาราชควาย  – 
บานนาสมดี   ตําบล
อาจสามารถ อําเภอ
เมืองนครพนม

500,000

กอสรางถนน คสล. สาย
บานนาเหนือ ตําบลทาอุ
เทน - บานนอยทวย 
ตําบลโนนตาล อําเภอ
ทาอุเทน

500,000

กอสรางถนน คสล. สาย
บานนิคมทหารผานศึก 
ตําบลอุมเหมา - บาน
ดอนขาวหลาม ตําบลน้ํา
ก่ํา อําเภอธาตุพนม

500,000

กอสรางถนน คสล. สาย
บานโนนคํา ตําบลนา
งาม - บานโนนสมบูรณ์ 
ตําบลโพนแพง อําเภอ
ธาตุพนม

500,000

กอสรางถนน คสล. สาย
บานบัว ตําบลดงขวาง - 
บานชะโงม ตําบลขาม
เฒา อําเภอเมือง
นครพนม

500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนน คสล. สาย
บานปลาปาก ตําบลปลา
ปาก - บานมหาชัย 
ตําบลมหาชัย อําเภอ
ปลาปาก

500,000

กอสรางถนน คสล. สาย
บานปากทวย ตําบลเวิ
นพระบาท - บานโพน
กอ ตําบลรามราช 
อําเภอทาอุเทน

500,000

กอสรางถนน คสล. สาย
บานป่าหวาน - บานดง
กระแสน หมูที่ 9 ตําบล
โพนทอง อําเภอบาน
แพง

500,000

กอสรางถนน คสล. สาย
บานป่าหวาน ตําบล
โพนทอง อําเภอบาน
แพง-บานนานอ ตําบล
หนองซน อําเภอนาทม

500,000

กอสรางถนน คสล. สาย
บานไผลอม ตําบลอาจ
สามารถ - บานนาราช
ควายนอย  อําเภอเมือง
นครพนม

500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนน คสล. สาย
บานปลาปาก ตําบลปลา
ปาก - บานมหาชัย 
ตําบลมหาชัย อําเภอ
ปลาปาก

500,000

กอสรางถนน คสล. สาย
บานปากทวย ตําบลเวิ
นพระบาท - บานโพน
กอ ตําบลรามราช 
อําเภอทาอุเทน

500,000

กอสรางถนน คสล. สาย
บานป่าหวาน - บานดง
กระแสน หมูที่ 9 ตําบล
โพนทอง อําเภอบาน
แพง

500,000

กอสรางถนน คสล. สาย
บานป่าหวาน ตําบล
โพนทอง อําเภอบาน
แพง-บานนานอ ตําบล
หนองซน อําเภอนาทม

500,000

กอสรางถนน คสล. สาย
บานไผลอม ตําบลอาจ
สามารถ - บานนาราช
ควายนอย  อําเภอเมือง
นครพนม

500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนน คสล. สาย
บานพะทาย ตําบลพะ
ทาย(เชื่อมทางหลวง
แผนดินสาย 212) - 
บานหาดทรายเพ ตําบล
หนองเทา อําเภอทาอุเท
น

500,000

กอสรางถนน คสล. สาย
บานโพนงาม ตําบลอุม
เหมา - บานคับพวง 
ตําบลน้ําก่ํา อําเภอธาตุ
พนม

500,000

กอสรางถนน คสล. สาย
บานมวง หมูที่ 7 ตําบล
เวินพระบาท - บานนา
โสก หมูที่ 10 ตําบลเวิ
นพระบาท

500,000

กอสรางถนน คสล. สาย
บานวังโพธิ์  ตําบลไชย
บุรี - บานเหลาศรี 
ตําบลพนอม อําเภอทาอุ
เทน

500,000

กอสรางถนน คสล. สาย
บานสรางแป้น ตําบลนา
งาม - บานดงบาก 
ตําบลโพนทอง อําเภอ
เรณูนคร

900,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนน คสล. สาย
บานพะทาย ตําบลพะ
ทาย(เชื่อมทางหลวง
แผนดินสาย 212) - 
บานหาดทรายเพ ตําบล
หนองเทา อําเภอทาอุเท
น

500,000

กอสรางถนน คสล. สาย
บานโพนงาม ตําบลอุม
เหมา - บานคับพวง 
ตําบลน้ําก่ํา อําเภอธาตุ
พนม

500,000

กอสรางถนน คสล. สาย
บานมวง หมูที่ 7 ตําบล
เวินพระบาท - บานนา
โสก หมูที่ 10 ตําบลเวิ
นพระบาท

500,000

กอสรางถนน คสล. สาย
บานวังโพธิ์  ตําบลไชย
บุรี - บานเหลาศรี 
ตําบลพนอม อําเภอทาอุ
เทน

500,000

กอสรางถนน คสล. สาย
บานสรางแป้น ตําบลนา
งาม - บานดงบาก 
ตําบลโพนทอง อําเภอ
เรณูนคร

900,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนน คสล. สาย
บานสีชมพู ตําบลสีชมพู 
- บานพุมแก ตําบลพุม
แก (ทางขึ้นวัดสรางพระ
อินทร์) อําเภอนาแก

500,000

กอสรางถนน คสล. สาย
บานเสาเลา ตําบลโพน
สวรรค์ - บานดง ตําบล
นาขมิ้น อําเภอโพน
สวรรค์

500,000

กอสรางถนน คสล. สาย
บานเสาเลา ตําบลโพน
สวรรค์ - บานนาซอ 
ตําบลโพนจาน อําเภอ
โพนสวรรค์

500,000

กอสรางถนน คสล. สาย
บานเสียว - บานนานอย 
ตําบลเหลาพัฒนา 
อําเภอนาหวา

500,000

กอสรางถนน คสล. สาย
บานหนองซน ตําบล
หนองซน อําเภอนาทม - 
บานดงนอย ตําบลสาม
ผง อําเภอศรีสงคราม

500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนน คสล. สาย
บานสีชมพู ตําบลสีชมพู 
- บานพุมแก ตําบลพุม
แก (ทางขึ้นวัดสรางพระ
อินทร์) อําเภอนาแก

500,000

กอสรางถนน คสล. สาย
บานเสาเลา ตําบลโพน
สวรรค์ - บานดง ตําบล
นาขมิ้น อําเภอโพน
สวรรค์

500,000

กอสรางถนน คสล. สาย
บานเสาเลา ตําบลโพน
สวรรค์ - บานนาซอ 
ตําบลโพนจาน อําเภอ
โพนสวรรค์

500,000

กอสรางถนน คสล. สาย
บานเสียว - บานนานอย 
ตําบลเหลาพัฒนา 
อําเภอนาหวา

500,000

กอสรางถนน คสล. สาย
บานหนองซน ตําบล
หนองซน อําเภอนาทม - 
บานดงนอย ตําบลสาม
ผง อําเภอศรีสงคราม

500,000

วันที่พิมพ์ : 1/10/2562  16:25:04 หนา : 46/74



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนน คสล. สาย
บานหนองดุด ตําบล
เหลาพัฒนา - บาน
หนองโอง ตําบลบาน
เสียว  อําเภอนาหวา

500,000

กอสรางถนน คสล. สาย
บานหนองผักตบ ตําบล
นาหัวบอ – บานขวาง
คลี ตําบลบานคอ 
อําเภอโพนสวรรค์

500,000

กอสรางถนน คสล. สาย
บานหนองผักตบ ตําบล
นาหัวบอ - บานหนอง
ทม ตําบลบานคอ 
อําเภอโพนสวรรค์

500,000

กอสรางถนน คสล. สาย
บานหนองโพธิ์ ตําบล
หนองโพธิ์ อําเภอวังยาง 
- บานหนองคอง ตําบล
นาเลียง อําเภอนาแก

500,000

กอสรางถนน คสล. สาย
บานหมูมน ตําบลดอน
เตย อําเภอนาทม - 
บานศรีเวินชัย ตําบล
สามผง อําเภอศรี
สงคราม

500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนน คสล. สาย
บานหนองดุด ตําบล
เหลาพัฒนา - บาน
หนองโอง ตําบลบาน
เสียว  อําเภอนาหวา

500,000

กอสรางถนน คสล. สาย
บานหนองผักตบ ตําบล
นาหัวบอ – บานขวาง
คลี ตําบลบานคอ 
อําเภอโพนสวรรค์

500,000

กอสรางถนน คสล. สาย
บานหนองผักตบ ตําบล
นาหัวบอ - บานหนอง
ทม ตําบลบานคอ 
อําเภอโพนสวรรค์

500,000

กอสรางถนน คสล. สาย
บานหนองโพธิ์ ตําบล
หนองโพธิ์ อําเภอวังยาง 
- บานหนองคอง ตําบล
นาเลียง อําเภอนาแก

500,000

กอสรางถนน คสล. สาย
บานหมูมน ตําบลดอน
เตย อําเภอนาทม - 
บานศรีเวินชัย ตําบล
สามผง อําเภอศรี
สงคราม

500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนน คสล. สาย
บานหาดกวน ตําบลไชย
บุรี อําเภอทาอุเทน 
-บานอุมไผ ตําบลนาคํา 
อําเภอศรีสงคราม

500,000

กอสรางถนน คสล. สาย
บานเหลาสมป่อย หมูที่ 
8 ตําบลนาทม อําเภอ
นาทม จังหวัดนครพนม 
- บานบัวโคก ตําบลโพธิ์
หมากแขง อําเภอบึงโขง
หลง จังหวัดบึงกาฬ

500,000

กอสรางถนน คสล. สาย
บานเหลาหนาด ตําบล
พนอม - บานหนองเทา 
ตําบลหนองเทา อําเภอ
ทาอุเทน

500,000

กอสรางถนน คสล. สาย
บานอวน ตําบลหาด
แพง อําเภอศรีสงคราม 
- บานหนองสาหราย
ตําบลพนอม อําเภอทาอุ
เทน

500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนน คสล. สาย
บานหาดกวน ตําบลไชย
บุรี อําเภอทาอุเทน 
-บานอุมไผ ตําบลนาคํา 
อําเภอศรีสงคราม

500,000

กอสรางถนน คสล. สาย
บานเหลาสมป่อย หมูที่ 
8 ตําบลนาทม อําเภอ
นาทม จังหวัดนครพนม 
- บานบัวโคก ตําบลโพธิ์
หมากแขง อําเภอบึงโขง
หลง จังหวัดบึงกาฬ

500,000

กอสรางถนน คสล. สาย
บานเหลาหนาด ตําบล
พนอม - บานหนองเทา 
ตําบลหนองเทา อําเภอ
ทาอุเทน

500,000

กอสรางถนน คสล. สาย
บานอวน ตําบลหาด
แพง อําเภอศรีสงคราม 
- บานหนองสาหราย
ตําบลพนอม อําเภอทาอุ
เทน

500,000

วันที่พิมพ์ : 1/10/2562  16:25:04 หนา : 50/74



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนน คสล. สาย
บานออ ตําบลนาขมิ้น - 
บานทาเรือ ตําบลโพน
สวรรค์ อําเภอโพน
สวรรค์

500,000

กอสรางถนนลาดยาง
แอสฟัลต์ติก (พื้นทาง
ดินซีเมนต์ปรับปรุง
คุณภาพดวยยาง
ธรรมชาติ) สายบานนา
ยอใหญ ตําบลนางาม - 
บานโนนคํา ตําบลนา
งาม อําเภอเรณูนคร

3,000,000

กอสรางถนนลาดยาง
แอสฟัลต์ติก (พื้นทาง
ดินซีเมนต์ปรับปรุง
คุณภาพดวยยาง
ธรรมชาติ) สายบาน
โปรง ตําบลฝั่งแดง - 
บานนาคํา ตําบลน้ําก่ํา  
อําเภอธาตุพนม

2,000,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนน คสล. สาย
บานออ ตําบลนาขมิ้น - 
บานทาเรือ ตําบลโพน
สวรรค์ อําเภอโพน
สวรรค์

500,000

กอสรางถนนลาดยาง
แอสฟัลต์ติก (พื้นทาง
ดินซีเมนต์ปรับปรุง
คุณภาพดวยยาง
ธรรมชาติ) สายบานนา
ยอใหญ ตําบลนางาม - 
บานโนนคํา ตําบลนา
งาม อําเภอเรณูนคร

3,000,000

กอสรางถนนลาดยาง
แอสฟัลต์ติก (พื้นทาง
ดินซีเมนต์ปรับปรุง
คุณภาพดวยยาง
ธรรมชาติ) สายบาน
โปรง ตําบลฝั่งแดง - 
บานนาคํา ตําบลน้ําก่ํา  
อําเภอธาตุพนม

2,000,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนลาดยาง
แอสฟัลต์ติก (พื้นทาง
ดินซีเมนต์ปรับปรุง
คุณภาพดวยยาง
ธรรมชาติ) สายบาน
หนองหอยใหญ ตําบล
พุมแก - วัดสรางพระ
อินทร์ ตําบลพุมแก  
อําเภอนาแก

2,700,000

กอสรางถนนลาดยาง
แอสฟัลต์ติก (พื้นทาง
ดินซีเมนต์ปรับปรุง
คุณภาพดวยยาง
ธรรมชาติ) สายบานอาจ
สามารถ ตําบลอาจ
สามารถ - บานนาราช
ควาย ตําบลนาราช
ควาย อําเภอเมือง
นครพนม

2,000,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนลาดยาง
แอสฟัลต์ติก (พื้นทาง
ดินซีเมนต์ปรับปรุง
คุณภาพดวยยาง
ธรรมชาติ) สายบาน
หนองหอยใหญ ตําบล
พุมแก - วัดสรางพระ
อินทร์ ตําบลพุมแก  
อําเภอนาแก

2,700,000

กอสรางถนนลาดยาง
แอสฟัลต์ติก (พื้นทาง
ดินซีเมนต์ปรับปรุง
คุณภาพดวยยาง
ธรรมชาติ) สายบานอาจ
สามารถ ตําบลอาจ
สามารถ - บานนาราช
ควาย ตําบลนาราช
ควาย อําเภอเมือง
นครพนม

2,000,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนลาดยาง
แอสฟัลต์ติก (พื้นทาง
ดินซีเมนต์ปรับปรุง
คุณภาพดวยยางพารา
ธรรมชาติ) สายบานนา
คอย ตําบลนาเดื่อ 
อําเภอศรีสงคราม - 
บานงิ้ว ตําบลบานคอ 
อําเภอโพนสวรรค์

1,700,000

กอสรางถนนลาดยาง
แอสฟัลต์ติก (พื้นทาง
ดินซีเมนต์ปรับปรุง
คุณภาพดวยยางพารา
ธรรมชาติ) สายบาน
หนองผือ ตําบลบาน
เอื้อง  อําเภอศรีสงคราม 
– บานสรางแกว  ตําบล
บานคอ อําเภอโพน
สวรรค์

1,500,000

กอสรางผิวทางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต (พื้นทางดิน
ซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ดวยยางธรรมชาติ) สาย
บานดอนแดง ตําบลคํา
เตย – บานแหลมทอง - 
บานโพนสวาง ตําบลนา
มะเขือ อําเภอปลาปาก

5,450,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนลาดยาง
แอสฟัลต์ติก (พื้นทาง
ดินซีเมนต์ปรับปรุง
คุณภาพดวยยางพารา
ธรรมชาติ) สายบานนา
คอย ตําบลนาเดื่อ 
อําเภอศรีสงคราม - 
บานงิ้ว ตําบลบานคอ 
อําเภอโพนสวรรค์

1,700,000

กอสรางถนนลาดยาง
แอสฟัลต์ติก (พื้นทาง
ดินซีเมนต์ปรับปรุง
คุณภาพดวยยางพารา
ธรรมชาติ) สายบาน
หนองผือ ตําบลบาน
เอื้อง  อําเภอศรีสงคราม 
– บานสรางแกว  ตําบล
บานคอ อําเภอโพน
สวรรค์

1,500,000

กอสรางผิวทางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต (พื้นทางดิน
ซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ดวยยางธรรมชาติ) สาย
บานดอนแดง ตําบลคํา
เตย – บานแหลมทอง - 
บานโพนสวาง ตําบลนา
มะเขือ อําเภอปลาปาก

5,450,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางผิวทางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต (พื้นทางดิน
ซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ดวยยางธรรมชาติ) สาย
บานแสนสําราญ หมูที่ 
10 ตําบลนามะเขือ 
อําเภอปลาปาก - บานกุ
ตาไก อําเภอปลาปาก

2,090,000

กอสรางรั้ว คสล.  สํานัก
งาน

500,000

ขุดดินยกคันดิน ถนนดิน
สายบานตาล หมูที่ 8 
หมูที่ 9 หมูที่ 15  ตําบล
นาหวา - บานดอนแดง 
หมูที่ 5 ตําบลบานเสียว 
อําเภอนาหวา

500,000

ติดตั้งไฟฟ้าโซลา
เซลล์(พลังงานแสง
อาทิตย์) ถนนที่อยูใน
เขตรับผิดชอบ และ
บริเวณอาคารสถานที่
ขององค์การบริหารสวน
จังหวัดนครพนม

9,450,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางผิวทางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต (พื้นทางดิน
ซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ดวยยางธรรมชาติ) สาย
บานแสนสําราญ หมูที่ 
10 ตําบลนามะเขือ 
อําเภอปลาปาก - บานกุ
ตาไก อําเภอปลาปาก

2,090,000

กอสรางรั้ว คสล.  สํานัก
งาน

500,000

ขุดดินยกคันดิน ถนนดิน
สายบานตาล หมูที่ 8 
หมูที่ 9 หมูที่ 15  ตําบล
นาหวา - บานดอนแดง 
หมูที่ 5 ตําบลบานเสียว 
อําเภอนาหวา

500,000

ติดตั้งไฟฟ้าโซลา
เซลล์(พลังงานแสง
อาทิตย์) ถนนที่อยูใน
เขตรับผิดชอบ และ
บริเวณอาคารสถานที่
ขององค์การบริหารสวน
จังหวัดนครพนม

9,450,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ปรับปรุงซอมสรางถนน 
คสล. สายบานภูกระแต 
ตําบลนาคํา อําเภอศรี
สงคราม – บานหนอง
แสง ตําบลนาหัวบอ 
อําเภอโพนสวรรค์

500,000

ปรับปรุงซอมสรางถนน 
คสล. สายบานหนองผือ 
ตําบลบานเอื้อง อําเภอ
ศรีสงคราม - บานสราง
แกว ตําบลบานคอ 
อําเภอโพนสวรรค์

500,000

ปรับปรุงซอมสรางถนน 
คสล. สายบานหนอง
สังข์ ตําบลหนองสังข์ 
อําเภอนาแก – บานหัว
ภูธร ตําบลวังยาง 
อําเภอวังยาง

500,000

ปรับปรุงซอมสรางถนน
ลาดยางพาราแอสฟัลต์
ติก สายบานพระซอง 
ตําบลพระซอง - บานนา
มน ตําบลนาเลียง  
อําเภอนาแก

2,000,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งกอสราง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ปรับปรุงซอมสรางถนน 
คสล. สายบานภูกระแต 
ตําบลนาคํา อําเภอศรี
สงคราม – บานหนอง
แสง ตําบลนาหัวบอ 
อําเภอโพนสวรรค์

500,000

ปรับปรุงซอมสรางถนน 
คสล. สายบานหนองผือ 
ตําบลบานเอื้อง อําเภอ
ศรีสงคราม - บานสราง
แกว ตําบลบานคอ 
อําเภอโพนสวรรค์

500,000

ปรับปรุงซอมสรางถนน 
คสล. สายบานหนอง
สังข์ ตําบลหนองสังข์ 
อําเภอนาแก – บานหัว
ภูธร ตําบลวังยาง 
อําเภอวังยาง

500,000

ปรับปรุงซอมสรางถนน
ลาดยางพาราแอสฟัลต์
ติก สายบานพระซอง 
ตําบลพระซอง - บานนา
มน ตําบลนาเลียง  
อําเภอนาแก

2,000,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งกอสราง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาใชจายในการปรับ
ปรุงซอมแซมบํารุงรักษา
สนามกีฬาจังหวัด
นครพนม

930,000

ปรับปรุงถนนลูกรัง  
สายบานนาทม หมูที่ 4 
ตําบลนาทม - บานโนน
อุดมดี หมูที่ 6 ตําบล
ดอนเตย อําเภอนาทม

500,000

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บานโคกสวางพัฒนา 
ตําบลธาตุพนมเหนือ - 
บานดอนกลาง ตําบล
ธาตุพนม อําเภอธาตุ
พนม

500,000

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บานโคกสี หมูที่ 8 
ตําบลดอนเตย-บาน
เหลาสมป่อย ตําบลนาท
ม อําเภอนาทม

500,000

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บานดงไมตาม หมูที่ 4 
ตําบลนาทม -บานหมู
มน หมูที่ 5 ตําบลดอน
เตย อําเภอนาทม

500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาใชจายในการปรับ
ปรุงซอมแซมบํารุงรักษา
สนามกีฬาจังหวัด
นครพนม

930,000

ปรับปรุงถนนลูกรัง  
สายบานนาทม หมูที่ 4 
ตําบลนาทม - บานโนน
อุดมดี หมูที่ 6 ตําบล
ดอนเตย อําเภอนาทม

500,000

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บานโคกสวางพัฒนา 
ตําบลธาตุพนมเหนือ - 
บานดอนกลาง ตําบล
ธาตุพนม อําเภอธาตุ
พนม

500,000

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บานโคกสี หมูที่ 8 
ตําบลดอนเตย-บาน
เหลาสมป่อย ตําบลนาท
ม อําเภอนาทม

500,000

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บานดงไมตาม หมูที่ 4 
ตําบลนาทม -บานหมู
มน หมูที่ 5 ตําบลดอน
เตย อําเภอนาทม

500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บานดอนแดง หมูที่ 2  
ตําบลนาทม อําเภอนาท
ม จังหวัดนครพนม - 
บานซาง อําเภอเซกา 
จังหวัดบึงกาฬ

500,000

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บานดอนแดง หมูที่ 
4,หมูที่ 5 ตําบลบาน
เสียว - บานตาล หมูที่ 8 
ตําบลเหลาพัฒนา 
อําเภอนาหวา

500,000

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บานดอนเตย หมูที่ 2 
ตําบลดอนเตย - บานนา
หนองหวาย ตําบลสาม
ผง อําเภอศรีสงคราม

500,000

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บานดอนศาลา ตําบล
เหลาพัฒนา อําเภอนา
หวา – บานดอนสมอ 
ตําบลทาบอสงคราม  
อําเภอศรีสงคราม

500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บานดอนแดง หมูที่ 2  
ตําบลนาทม อําเภอนาท
ม จังหวัดนครพนม - 
บานซาง อําเภอเซกา 
จังหวัดบึงกาฬ

500,000

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บานดอนแดง หมูที่ 
4,หมูที่ 5 ตําบลบาน
เสียว - บานตาล หมูที่ 8 
ตําบลเหลาพัฒนา 
อําเภอนาหวา

500,000

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บานดอนเตย หมูที่ 2 
ตําบลดอนเตย - บานนา
หนองหวาย ตําบลสาม
ผง อําเภอศรีสงคราม

500,000

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บานดอนศาลา ตําบล
เหลาพัฒนา อําเภอนา
หวา – บานดอนสมอ 
ตําบลทาบอสงคราม  
อําเภอศรีสงคราม

500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บานดอนแฮด หมูที่ 3 
ตําบลดอนเตย อําเภอ
นาทม จังหวัดนครพนม 
- บานนาดอกไม ตําบล
สามัคคีพัฒนา อําเภอ
อากาศอํานวย จังหวัด
สกลนคร

500,000

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บานทาเรือ ตําบลทาเรือ 
อําเภอนาหวา จังหวัด
นครพนม - บานบะหวา 
ตําบลบะหวา อําเภอ
อากาศอํานวย จังหวัด
สกลนคร

500,000

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บานนาสามัคคี  หมูที่ 
12 ตําบลนาทม - บาน
โนนอุดมดี ตําบลดอน
เตย อําเภอนาทม

500,000

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บานโนนอุดมดี หมูที่ 8 
ตําบลดอนเตย - บาน
นาทม ตําบลนาทม 
อําเภอนาทม

500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บานดอนแฮด หมูที่ 3 
ตําบลดอนเตย อําเภอ
นาทม จังหวัดนครพนม 
- บานนาดอกไม ตําบล
สามัคคีพัฒนา อําเภอ
อากาศอํานวย จังหวัด
สกลนคร

500,000

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บานทาเรือ ตําบลทาเรือ 
อําเภอนาหวา จังหวัด
นครพนม - บานบะหวา 
ตําบลบะหวา อําเภอ
อากาศอํานวย จังหวัด
สกลนคร

500,000

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บานนาสามัคคี  หมูที่ 
12 ตําบลนาทม - บาน
โนนอุดมดี ตําบลดอน
เตย อําเภอนาทม

500,000

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บานโนนอุดมดี หมูที่ 8 
ตําบลดอนเตย - บาน
นาทม ตําบลนาทม 
อําเภอนาทม

500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บานพันหาว หมูที่ 3-13 
ตําบลนาทม อําเภอนาท
ม จังหวัดนครพนม - 
บานโนนจําปาทอง 
ตําบลโพธิ์หมากแขง 
อําเภอบึงโขงหลง 
จังหวัดบึงกาฬ

500,000

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บานหมูมน หมูที่ 5 
ตําบลดอนเตย -บาน
นาทม หมูที่ 15 ตําบล
นาทม อําเภอนาทม

500,000

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บานอูนยางคํา หมูที่ 13 
ตําบลนาหวา - บานนา
งัว หมูที่ 1 ตําบลนางัว 
อําเภอนาหวา

500,000

อาคารตาง ๆ

กอสรางอาคาร
อเนกประสงค์

4,287,000

คาตอเติมอาคารเรียน
โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครพนม

500,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น
รายจายอื่น

คาจางที่ปรึกษาฯ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บานพันหาว หมูที่ 3-13 
ตําบลนาทม อําเภอนาท
ม จังหวัดนครพนม - 
บานโนนจําปาทอง 
ตําบลโพธิ์หมากแขง 
อําเภอบึงโขงหลง 
จังหวัดบึงกาฬ

500,000

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บานหมูมน หมูที่ 5 
ตําบลดอนเตย -บาน
นาทม หมูที่ 15 ตําบล
นาทม อําเภอนาทม

500,000

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บานอูนยางคํา หมูที่ 13 
ตําบลนาหวา - บานนา
งัว หมูที่ 1 ตําบลนางัว 
อําเภอนาหวา

500,000

อาคารตาง ๆ

กอสรางอาคาร
อเนกประสงค์

4,287,000

คาตอเติมอาคารเรียน
โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครพนม

500,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น
รายจายอื่น

คาจางที่ปรึกษาฯ 50,000 50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนวิสาหกิจ
ชุมชนกลุมถั่วลิสงแปร
รูป อําเภอธาตุพนม

1,000,000

อุดหนุนวิสาหกิจ
ชุมชนกลุมทอผาพรม
เช็ดเทาบานนาซอม 
อําเภอนาหวา

1,200,000

อุดหนุนวิสาหกิจ
ชุมชนกลุมแมบาน
เกษตรกรจักสานกระติ๊บ
ขาวบานนาคูณนอย 
อําเภอนาหวา

1,200,000

อุดหนุนวิสาหกิจชุมชน
ขาวหอมมะลิอินทรีย์ 
2555 อําเภอธาตุพนม

1,000,000

อุดหนุนวิสาหกิจชุมชน
ทอผาขาวมาบานดอน
ปอ หมู 14 อําเภอนา
หวา

1,200,000

อุดหนุนวิสาหกิจชุมชน
เลี้ยงโค กระบือ นาถอน 
อําเภอธาตุพนม

1,000,000

อุดหนุนวิสาหกิจชุมชน
สตรีทอผาบานดอนปอ 
หมู 2 อําเภอนาหวา

1,200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนวิสาหกิจ
ชุมชนกลุมถั่วลิสงแปร
รูป อําเภอธาตุพนม

1,000,000

อุดหนุนวิสาหกิจ
ชุมชนกลุมทอผาพรม
เช็ดเทาบานนาซอม 
อําเภอนาหวา

1,200,000

อุดหนุนวิสาหกิจ
ชุมชนกลุมแมบาน
เกษตรกรจักสานกระติ๊บ
ขาวบานนาคูณนอย 
อําเภอนาหวา

1,200,000

อุดหนุนวิสาหกิจชุมชน
ขาวหอมมะลิอินทรีย์ 
2555 อําเภอธาตุพนม

1,000,000

อุดหนุนวิสาหกิจชุมชน
ทอผาขาวมาบานดอน
ปอ หมู 14 อําเภอนา
หวา

1,200,000

อุดหนุนวิสาหกิจชุมชน
เลี้ยงโค กระบือ นาถอน 
อําเภอธาตุพนม

1,000,000

อุดหนุนวิสาหกิจชุมชน
สตรีทอผาบานดอนปอ 
หมู 2 อําเภอนาหวา

1,200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนวิสาหกิจชุมชน
สหกรณ์จักสานตําบล
เหลาพัฒนา อําเภอนา
หวา

1,200,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
อําเภอทาอุเทน

400,000

อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
อําเภอธาตุพนม

1,200,000

อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
อําเภอนาแก

200,000

อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
อําเภอนาทม

100,000

อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
อําเภอนาหวา

300,000

อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
อําเภอบานแพง

200,000

อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
อําเภอปลาปาก

300,000

อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
อําเภอโพนสวรรค์

300,000

อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
อําเภอเมืองนครพนม

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนวิสาหกิจชุมชน
สหกรณ์จักสานตําบล
เหลาพัฒนา อําเภอนา
หวา

1,200,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
อําเภอทาอุเทน

400,000

อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
อําเภอธาตุพนม

1,200,000

อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
อําเภอนาแก

200,000

อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
อําเภอนาทม

100,000

อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
อําเภอนาหวา

300,000

อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
อําเภอบานแพง

200,000

อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
อําเภอปลาปาก

300,000

อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
อําเภอโพนสวรรค์

300,000

อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
อําเภอเมืองนครพนม

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
อําเภอวังยาง

300,000

อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
อําเภอศรีสงคราม

400,000

รวม 31,143,590 100,000 27,268,710 9,597,710 48,160,000 65,700,000 161,768,000 47,353,698
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
อําเภอวังยาง

300,000

อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
อําเภอศรีสงคราม

400,000

รวม 2,400,000 106,508,292 500,000,000
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